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Sammanfattning  

I dagens samhälle blir vi som människor dagligen erinrade om olika vägar till hur vi ska förändra och förnya oss. Både 

genom media och genom konsumtionssamhället hävdas det att man som individ blir en bättre och lyckligare 

människa om man köper nytt och förändrar i sitt hem. Detta faktum har fångat mitt intresse. Jag ställer frågan hur 

och vad det är i våra hem som vi som människor värderar och hur vi värderar dem.  

Syftet med arbetet är att beskriva och förstå de värden enskilda människor tillskriver sina möbler. För att precisera 

syftet har följande frågeställningar använts: vilken möbel väljer den enskilda individen att ta med sig vid en hastig 

flytt? Vilken betydelse för valet har människans ålder, kön, civilstånd och yrke i valet? Vilka motiv anges vid 

beskrivning av valet för möbeln? 

För att genomföra undersökningen har jag använt mig av studier från antropologen Daniel Miller som skrivit om 

hem och des lagar och regler. Samt den franska sociologen Pierre Bourdieu som har skrivit om habitus och hur 

denna teori kan tolkas utefter vilka artefakter människor omger sig med. 

Som metod för arbetet använder jag mig av ett kvantitativt tillvägagångssätt genom att göra 36 stycken intervjuer. 

Sedan tolkade jag svaren utifrån en kvalitativ metod där jag analyserar svaren från informanterna och gämför de 

med tidigare studier. 

Det material jag fått fram alltså resultatet valde jag att utforma i tabeller för att få bästa möjliga överblick. Sedan 

beskrivs resultatet. Möblerna indelas i kategorier där en jämförelse av de olika möblerna inom varje kategori är 

gjorda. Här har jag använt mig av fyra olika värdegrunder: ekonomiskt värde, estetiskt värde, funktionellt värde och 

mervärde. 

Efter att resultatet presenterats följer en diskussion där innehållet från kategorierna samt metoden jag använt mig 

av diskuteras. En stor del av det framlagda resultatet var inte så oförmodat men något som jag anser vara intressant 

är hur tv och internet har förändrat utformningen av våra hem och vanor som vi har i hemmet. Detta resonemang 

har lett mig till förslag på fortsatt forskning.  

 

 

Nyckelord  

Bord , elektronik, förvaring, förvaringsmöbel, habitus, hem, inred ning, möbel, möbler, sittmöbel, vila, 

värden, värdegrund . 
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Inledning 
Inredningshysterin som vi dagligen blir påminda om i Sverige, genom media, bloggar och tv 

kan rimligen inte ha undgått någon. Mitt eget intresse för inredning är stort och i detta ligger 

även att inreda andra människors hem. Under min utbildning på Kandidatprogrammet för 

Slöjd, hantverk och formgivning har mina tankar kring inredning, om hemmet och om varför 

det är så viktigt med inredning cirkulerat. 

I showen Ljust och Fräscht som framförts på Berns i Stockholm och runt om i landet har 

Fredrik Lindström som bland annat är språkvetare och populärhistoriker, och Henrik 

Schyffert som bland annat är programledare och komiker behandlat ämnet hem och den 

rådande inredningstrenden. De ställer sig frågan: blir man lyckligare av en perfekt bostad? 

Att två medelålders män, erkända för att reflektera över samtidsfenomen, tagit sig an att 

problematisera något av det käraste, på ett sätt det hemligaste vi har, våra hem, säger något 

om att detta är ett omtalat ämne. Att deras show föregåtts av att varje rikstäckande tv-kanal 

har ett inrednings- och make-over och crossover program som Bygglov, Äntligen hemma 

eller Halv åtta hos mig där vanliga personer bjuder andra vanliga personer på besök i sina 

hem, som efter en obligatorisk fördrink visas upp och kommenteras inför medföljande 

kamera säger något om vårt samtida svenska samhälles besatthet av att visa upp och fixa 

med inredning. Alla inredningstidningar och inredningsprogram pekar också på det stora 

intresset av heminredning och att heminredning är ett centralt samtidsfenomen. Men vad 

sätter vi egentligen värde på i våra hem? Hur viktigt är det med ett skinande vitt kök eller en 

fåtölj formgiven av någon känd dansk designer? Jag vill studera närmare vad och varför den 

enskilda individen fäster sig vid ett ting som är kopplat till hemmet. 

Syfte 
Syftet med arbetet är att beskriva och förstå de värden människor i Sverige tillskriver särskilt 

utvalda möbler. 

Frågeställningar 

Vilken möbel väljer den enskilda individen att ta med sig vid en hastig flytt? 

Vilken betydelse för valet har människans, kön, ålder, civilstånd och yrke i valet? 

Vilka motiv anges vid beskrivning av valet för möbeln? 

Disposition 

Här följer en beskrivning över hur upplägget i uppsatsen är gjord. 

Historik 

Under rubriken Historik ges en samlad bild över hur svenskar har bott, levt och möbler de 

har omgett sig med under årtionden.  Här har jag genom att beskriva rådande utställningar, 
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betydelsefulla personer samt beskrivit ett betydelsefullt möbelföretag visat på hur svenskar 

har fostrats till att forma sina hem.  

Utställningarna jag valt att presentera är tre av 1900-talets största vilka tjänade som 

exempel på avgörande förändringar i samhället när det kommer till föreställningar inom hem 

och interiör. Dessa är; Hemutställningen 1917 som ägde rum under första världskriget och 

industrialismen. Följdes av H55 som ägde rum efter andra världskriget. Den tredje 

utställningen som jag skriver om är NordForm 90 som ägde rum under postmodernismen. 

Valet av utställningar är gjorda utefter de olika tidsepokerna, detta för att det ska vara 

möjligt att dra paralleller till utvecklingen av möbeltillverkningen från de senaste 

århundradena.  

För att få en mer djupgående förståelse för den rådande tidsperioden då dessa utställningar 

var aktuella har jag valt att studera två personer som jag anser har påverkat utformningen 

till svenska hem och svenskarnas värderingar kring hemmet. Dessa personer är: Carl 

Malmsten (1914-1986) etablerades tidigt på 1900-talet som möbelsnickare. Han startade en 

möbelsnickeri utbildning med samma namn som finns kvar än idag. Den andra personen; 

Lena Larsson (1920-2000), som kom att påverka de nya förändringarna av bostadssynen vilka 

gjorde sig märkbara under och efter efterkrigstiden (1945-). Här beskriver jag dessa 

personers syn på hem, inredning och deras eget förhållningsätt till enskilda möbler.  

Vidare belyser jag företaget IKEA som har spelat en stor roll inom inredning i Sverige. IKEA 

etablerades i slutet på 1950-talet och har än i dag en stor inverkan på den svenska 

inredningen och svenskarnas förhållande till möbler.  

Det finns flertalet andra företag och personer som är intressanta att studera som 

tillexempel: Bruno Mathsson som gjort sig känd för sina bekväma fåtöljer, Svenskt Tenn med 

sin exklusiva inredning, Åke Axelsson vilket är ett möbelföretag som tillverkar interiörer till 

hem och kontor. Men jag anser att utställningarna Hemutställningen 1917, H55 och 

NordForm90, samt att Malmsten och Larssons värderingar till hemmet, och företaget IKEA är 

pålitliga representanter för historiken inom möbeltillverkningen och svenskarnas 

förhållningssätt till hemmet i den mån som är relevant för detta arbete. 

Teori 

Teorin är den del av uppsatsen som redovisar det material som redan finns skrivet inom 

området. Här har jag valt att använda mig av material från två personer vilka är: 

antropologen Daniel Miller som i sin bok Behind closed doors bland annat berättar om 

hemmets olika oskrivna lagar och regler.  

Den andra personen är Pierre Bourdieu som är känd i västvärlden för sina studier om klass, 

rum, smak och det sociala rummet.  
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Resultat, diskussion och fortsatt forskning 

I detta kapitel redogör jag de svaren som jag fått från min kvantitativa intervjustudie. Jag 

redovisar svaren enligt en kvalitativ metod genom att grundligt redovisa svaren och tolka 

dem med den valda teorin som grund. Vidare beskrivning över hur resultatet är upplagt 

hänvisar jag till kapitlet Resultat. 

I diskussionen går jag mer djupgående in på de mest utmärkande resultaten. Här lyfter jag 

även egna tankar och reflektioner kring svaren som framkommit och även den metoden jag 

har valt. 

Avslutningsvis ger jag förslag på vidare forskning detta forskningsarbete har öppnat dörrar 

för.   

Metod 
Här följer en redogörelse över hur studien genomförts. Inledningsvis görs en beskrivning 

över det kvalitativa metodvalet, med utgångspunkt från syftet. Sedan följer en beskrivning 

över hur genomförandet har fortgått steg för steg. 

Val av metod 

För att få svar på syftet valde jag att använda mig av en kvantitativ studie genom intervjuer. 

Att intervjua är till sin fördel en flexibel metod att använda sig av Bell (2005). Först 

förberedde jag intervjuerna genom att göra en intervjuguide och att planera hur många som 

skulle intervjuas samt var intervjuerna skulle genomföras. Sedan studerade jag de 

forskningsetiska reglerna som är gällande intervjuer. Sedan har jag tolkat det kvantitativa 

materialet jag fått från intervjuerna enligt en kvalitativ metod. Genom att göra en kvalitativ 

analys får jag enligt Bryman (2004) en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik. 

Genom att göra intervjuer och analysera svaren från dessa med teorierna som utgångspunkt 

genomfördes studien. 

Överväganden 

För att nå en grupp som sannolikt hade förmågan att reflektera över och kunde förmedla 

sina tankar kring frågorna de fått i intervjuerna, gjordes överväganden över var dessa 

personer skulle påträffas. För att nå en bredare målgrupp av informanter valde jag att 

genomföra intervjuerna på två platser, vid två olika tillfällen. Dessa platser var vid IKEA 

Linköping och vid Möbelmässan i Älvsjö 2011. Eftersom IKEA säljer inredning och är ett 

väletablerat företag i Sverige och riktar sig till en mycket bred publik, antog jag att de som 

besöker IKEA är intresserade av inredning och är måna om att förnya sina hem. En annan 

rimlig tolkning var att de som besöker IKEA gör det för skäl som att någon annan bett dem 

åka dit som sällskap. Ännu en rimlig tolkning var att besöket stod att likna vid en utflykt dit, 

utan egentligt mål att köpa något. 
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Anledningen till att jag valde att intervjua den andra hälften av personer vid Möbelmässan i 

Älvsjö 2011 var för att jag ansåg att den publiken hade samma rimliga skäl att besöka platsen 

som IKEAS publik. Jag bedömde att intervjupersoner från dessa två platser kompletterade 

varandra och gav mig ett brett underlag att genomföra studien.   

Frågorna som ställts till informanterna har varit formade så att det varit möjligt att få fram 

lite mer specifika motiv för svar av möbel från informanterna. Frågorna ställdes därför med 

det specifika substantivet möbel och inte artefakt som innefattar en större mängd av ting. 

Jag övervägde huruvida jag skulle spela in intervjuerna, men enligt Thomsson (2002) kan 

detta ge informanten en olust att ge svar på frågorna och använde därför inte detta 

hjälpmedel. Om det hade varit längre intervjuer hade jag dock gjort en annan bedömning. 

Antalet personer fick anstå på hur många jag han med att intervjua, ett problem med att 

göra intervjuer enligt Bell (2005) är att intervjuer tar ganska långt tid i anspråk. Därför var jag 

tvungen att anpassa mig till detta. 

Genomförande 

Inför intervjuerna förberedde jag mig med en intervjuguide (bilaga 1). Jag utgick sedan från 

den när jag fått kontakt med informanterna. 

Varje enskild intervju inleddes med att klargöra syftet med intervjun och presentera vad 

svaren skulle användas till. För att intervjun skulle följa de forskningsetiska reglerna 

informerades informanterna om att det var möjligt att avbryta när och om det behövdes 

innan frågorna var klara (www.vr.se). Intervjun gick till så att jag inledde med överstående 

information följt av de frågor jag förberett i intervjuguiden (Bilaga 1). Svaren antecknades. 

Anteckningarna blev grunden för materialet i min studie och det är dessa anteckningar jag 

analyserat och presenterar i resultat kapitlet.  

Vid intervjuer på både IKEA och Möbelmässan bedömde jag att det var viktigt att poängtera 

att det inte var IKEAs produkter eller de produkter som såldes på Möbelmässan jag var 

intresserad av och att dessa inte var del av studien. Detta för att informanten inte skulle låsa 

sina svar till platsen den befann sig på. Intervjuerna gjordes med låg grad av standardisering 

vilket innebär enligt Patel och Davidsson (2003) att följdfrågorna ställs i den ordning som är 

lämplig, i detta fall beror det på svar av möbel. 

Efter att ha gjort alla intervjuer sammanförde jag informationen jag fått från informanter i 

tabeller; tabell 1-5. Här redovisas hur många informanter det var, dess personliga 

information. Vilka möbler de har valt samt vilka motiv de angett för svaren. Med hjälp av 

tabellerna delade jag sedan in åldersgrupper och civilstånd för att tydligt se mönster i 

svaren. Efter var tabell har jag skrivit ut kommentarer kring var tabell, detta är ett sätt att 

presentera resultatet (Bell, 2005). 

http://www.vr.se/
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Efter att tabellerna konstruerats gjorde jag grupperingar av kategorierna från respektive 

tabell. Jag delade in möblerna som jag fått till svar från informanterna i olika kategorier. 

Dessa var: bord, elektronik, förvaringsmöbel, sittmöbel, vila och övrigt. För att vidga 

möjligheten att tolka svaren ytterligare granskade jag de värderingar informanterna tillskrev 

sina möbler. Dessa valde jag att kalla värdegrunder: ekonomiskt värde, estetiskt värde, 

funktionellt värde och mervärde. En djupare beskrivning över vad dessa värden innebär finns 

att läsa under resultat och rubriken kategorisering och värdegrunder.  

Efter att ha bearbetat svaren i resultatet övergår studien i en diskussion. Här kopplade jag de 

resultat som framkommit till mina egna tankar och åsikter med tidigare teorier som 

byggsten. Utöver diskussion av resultatet ger jag här även min egen syn på val av metod i en 

metoddiskussion. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 

Historik 
Under 1900-talets första decennier gjordes stora omstruktureringar i landet. Detta både på 

sociala, ekonomiska, psykologiska och estetiska plan. I samhället lanserades nya tankar och 

idéer om hälsa, konsumtion och social välfärd. Detta skulle leda till att vanliga människor 

skulle få tillgång till bättre bostäder. De nya idealen var att människan skulle formas efter 

hygieniska, kroppsliga och mentala principer. Dessa principer skulle göra sig märkbara i hela 

människans vardagliga miljö, detta genom produktionen av möbler, bruksvaror och 

boendena (Ivanov, 2004). 

Ellen Key (1849- 1926) som var författare och pedagog skrev bland annat om sin avsmak mot 

mörk och tung inredning. I sin uppsats Skönhet i hemmet (1897) gjorde hon en bannlysning 

av 1800-talets stora och bylsiga möbler. Hon förespråkade att hemmet skulle genomlysas av 

ljus och att alla ting som inte användes och inte ansåg var vackra skulle bort.  

Saken måste liksom varje vackert föremål i naturen göra det, fylla sitt ändamål med enkelhet och 

lätthet, finhet och uttrycksfullhet, annars har den ej uppnått skönheten, oaktat den motsvarar 

lyckans krav. (Key, 1913, sid. 4-5) 

I detta citat är Ellen Key mycket tydlig med att det är enkla och lätta föremålen som ett hem 

bör inredas med. 

Svenska Slöjdföreningen hade inflytande på bostadsdebatterna. De jobbade först och främst 

med målet om att att höja den svenska kvaliteten på bruksvaror genom massproduktion av 

bra vardagsvaror. Detta var något som Gregor Paulsson (1889-1977), ordföranden för 

Svenska Slöjdföreningen mellan åren 1920-1934, förespråkade och eftersträvade. Paulssons 

förebild var Key, men till skillnad från henne jobbade han för en massproduktion av 

vardagsvaror. Oavsett detta ville bägge två att vardagsvarorna skulle hålla god kvalitet och 

en hög standard. Svenska Slöjdföreningen och Paulsson jobbade tillsammans för att 

konstnärer skulle anställas på industrierna så att de tillverkade produkterna fick en högre 
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standard och ett mer bearbetat utseende. De hade framgång med sina mål och lyckades 

införa att samarbete mellan konstnärer och industrierna skrevs in i stadgarna (Ivanov, 2004). 

Hemutställningen på Liljevalchs 1917 

Svensk Slöjdförening startade i och med sin förmedlingsbyrå flera olika projekt som skulle 

sätta fart på industritillverkningen av bostäder och möbler. Deras idé var att hantverkare och 

konstnärer skulle samarbeta med industrierna för att ta fram hygieniska, ergonomiska, 

vackra, praktiska möbler och produkter. Under december 1916 anordnade Svenska 

Slöjdföreningen en omfattande tävling vars resultat visades upp den 15 oktober 1917 på 

Hemutställningen på Liljevalchs. 

Tävlingen var indelad i tre olika delar: 1) Utforma ett enkelrum med vedspis, 2) Kök med ett 

rum och 3) Två rum- och kök. Storleken på rummen var förutbestämda och det fanns även 

en budget att hålla sig inom (Wickman, 1995).  

Trots den korta tidsramen som detta skulle framställas på, lyckades hundratals nya 

produkter tas fram, genom industriell tillverkning. Allt detta genomfördes under ekonomisk 

och materiellt svåra omständigheter, i och med första världskriget (1914-1918) som pågick 

under denna tid. Svenskarna var drabbade av hungersnöd, inflation och sjukdomar och det 

var därför inte så konstigt att utställningen blev hårt ifrågasatt. Utställningen riktade sig till 

arbetarklassen. Det var trots det inte möjligt för den större delen av befolkningen att besöka 

utställningen då inträdet kostade mycket. Senare införde man olika typer av grupprabatter 

för att få fler besökare vilket var framgångsrikt. Trots kritiken om utställningens existens i 

dessa svåra tider fick den en positiv återkoppling. Man tyckte att planlösningarna kändes nya 

och att inredningarna väckte intresse hos åskådarna. Arbetarklassen hade dock inte råd att 

köpa möbler och bruksföremålen då det för dem var viktigare med mat på bordet än att till 

exempel köpa nytt porslin, så de mer välbärgade gjord inköpen (Wickman, 1995).  

Hemutställningen blev en föregångare till en rad utställningar som hade i uppgift att påverka 

bostadsbyggandet och utvecklingen av nya möbler och annan inredning till hemmet. Många 

förespråkade produkter framställda genom industriell tillverkning. Men det fanns också de 

som hade en annan syn på hur möbler och artefakter skulle tillverkas (Wickman, 1995). 

H55  

Utställningen i Helsingborg 1955 sägs vara det årtiondets stora händelse, som arrangerades 

av staden i samarbete med Svenska Slöjdföreningen. Precis som bland annat 

Hemutställningen 1917 visade H55 bostäder, ett antal idéutställningar, och en uppsjö av 

produkter från industrier som arbetat med profilerad design (Hedqvist, 2002). 

Där visades både nordiska och internationella avdelningar där man bland annat kunde se 

dansk formgivning som stolen Myran av Arne Jacobsen. Mångfalden av nya varor och nya 

material blev ett problem för utställarna. De behövde ta ställning till vad de ville exponera 

mer och vad som skulle visas mindre av. Wickman skriver i Formens rörelse (1995, sid. 25): 
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”Sällan har vardagsvarorna varit vackrare och mer genomarbetade[…]Trots det började man 

tveka om skönhetens betydelse.” Men det var inte bara positiva tillrop, enligt Wickman 

(1995) var det några kritiker bland annat Eva von Zweigbergk som klagade över att det fans 

för lite anonyma bruksvaror av vardagsklass. Hon tyckte att konsthantverket hade fått för 

lite plats vilket var en åsikt son hon delade med flera Wickman (1995). Men i det stora hela 

fick utställningen positiva lovord då en uppsjö av snabbt industritillverkade produkter hade 

tagit form. 

NordForm 90 

Utställningen NodForm90 anordnades i Malmö sommaren 1990 och riktade sig mot 

konsthantverk, industridesign och arkitektur. Här visade den nyaste och bästa nordiska 

designen. Utställningen var indelad i tre olika delar: Tinget för ögat, Tinget för kroppen och 

Tinget för tanken. Tinget för ögat visade konsthantverk, hemslöjd och en liten del samiskt 

hantverk. Tinget för kroppen var inriktad att visa industridesign och konstindustriprodukter. 

Här var det fyra avdelningar i hemmet som illustrerades. Dessa fyra var: att äta, att sitta, att 

vårda och fritid. Här hade man blandat nya och gamla produkter, hantverk och 

industritillverkat (Wickman, 1995). 

Det som var mest omtalat på utställningen var fem nordiska radhus som blev resultatet av 

en idétävling om 90-tals boende. Alla de vinnande förslagen hade en öppen planlösning 

invändigt (Wickman, 1995). Detta speglade den nya tiden och det är vad som eftersträvas 

även idag, drygt 20 år senare. 

Carl Malmsten 

Carl Malmsten skrivs ofta fram som en representant för det svenska hantverket då han 

under sin livstid ofta förespråkade att hantverksalster bör ges plats i hemmet (Ivanov, 2005). 

Malmsten levde efter principen att naturen var den främsta läromästaren. För att kunna 

förstå hur ett hem inreds måste sinnet för bild och form utvecklas, ansåg Malmsten. Han 

kritiserade det moderna och framstod för många som en konservativ samhällskritiker. Lena 

Larsson var en av Malmstens elever och hon berättar i sin bok Varje människa är ett skåp om 

hur han ständigt återkom till detta:  

Människan är formbar. I både god och ond riktning. Vår natur innebär både hopp och skrämsel.  

Teknikåldern gör människor vilsna. (Larsson, 1991, sid. 54) 

Dessa ord visar på Malmstens tvivel om det nya och moderna och redogör även för hur viktig 

naturen var för honom. Detta stod han fast vid redan 12 år tidigare då han i sin bok Skönhet 

och trevnad i hemmet skrev: 

Vår svenska kraft skördar på de fält, där våra fäder sått under sekel, när de i kärlek, med idog och 

skapande glädje reste sin mångtusende av vackra, trygga hem. Må vi därför icke förvillas av 

tillfälliga tidsstämningar och modenycker, icke låta tanken på hemmets anda och varma trevnad 

skymmas av sysslandet med alla de tekniska problem, som på bostadens område med all rätt 
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kräva arbete, utan främst med fast håg sträva efter att för våra sinnen uppväcka bilden av det 

svenska hemmet till dess allmänna karaktär och läggning. (Malmsten, 1925, sid. 8-9) 

Här beskriver Malmsten vikten av ett vackert hem som byggts med kärlek. Han trycker på att 

de nya tekniska produkterna inte borde ersätta sådana sysslor som ska ta tid. Vad som bör ta 

tid är de olika mänskliga behoven som Malmsten beskrev: 

Våra fundamentala behov äro: Värme, Mat, Vila Kroppsvård, Arbete, Umgänge. Intet av dessa 

behov kan sättas före de andra. Alla äro lika väsentliga, och förutsättningen för ett värdigt 

mänskligt liv på nordlig breddgrad är att de av hemmet fyllas. (Malmsten, 1925, sid. 21) 

Malmsten var emot de nya och moderna industritillverkade produkterna på grund av att han 

trodde de var ett hot mot människans grundläggande behov. Malmsten uttrycker sig 

detaljerat, som till exempel om hur han önskade att ett skåp skulle vara rustat: 

Ett skåp kan inredas med en mångfald fack, hyllor och lådor för praktisk förvaring av skilda 

föremål. Ett skåp skall invändigt vara så ordnat, att det gör bästa möjliga tjänst. 

Ändamålsenlighetens tanke har då genomträngt dess inre. (Malmsten, 1925, sid 32-33 ) 

Här påvisar Malmsten vikten av funktionen av ett skåp. Vidare beskriver han hur viktigt det 

är att även skåpets yttre har en viktig uppgift då den ska utstråla harmoni.  

Det inre lyder främst under det praktiska sinnet, över det yttre råder främst ögat, som för att 

vinna hugnad och ro kräver harmoniska, i förhållande till tyngdlagens och hållfasthetens krav 

lagbundna former. (Malmsten, 1925, sid. 33) 

Malmsten ansåg att ett skåp både ska ha god funktion inuti och att det ser bra ut utanpå.  

Sammanfattningsvis var den livsfilosofi som Malmstens gav genomsyrade de möbler som 

han tillverkade och skulle vara som en avspegling av naturen.  

Lena Larsson 

Lena Larsson (1920-2000) har spelat en roll i det svenska moderna samhället. Hon har 

kommit att bli förknippad med det typiskt svenska genom sina föreläsningar och hennes 

designade möbler. Larsson var även med och myntade begreppet slit-och-släng vilket 

syftade på att istället för att köpa dyra hållbara produkter kunde man istället köpa nytt för 

att sedan byta ut med något nyare (http://www.alba.nu/Alba4_00/lena.html, 110322). 

I Larssons självbiografiska bok Varje människa är ett skåp (1991) skriver hon om sin uppväxt 

och det då rådande samhället. Hon beskriver att hon medverkade i många sammanhang och 

påverkade mycket av de svenska bostadförändringarna.  

Larsson berättar om hur boendemiljön diskuterades under hennes uppväxt. Hon beskriver 

sitt besök som 10 åring på Stockholmsutställningen 1930 vilken var en nationell utställning 

över arkitektur, formgivning och konsthantverk, som arrangerades i Stockholm av Svenska 

Slöjdföreningen (som numera heter Svensk Form) och även av Stockholms stad 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholmsuts). På Stockholmsutställningen 1930 gjorde nya 

http://www.alba.nu/Alba4_00/lena.html
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funkisstilen med sin enkelhet sig bemärkt i de olika föremålen och tänkta planlösningarna 

och arkitekthusen som visades på utställningen. Hon skriver: ”Om funkis fanns bara två 

åsikter: fult eller vackert” (Larsson, 1991). 

På 1930-talet började svensk bostadsforskning satsa på förvaring, vilket var en av tidens 

modenycker. Denna nyhet kom att vara viktig i de nybyggda husen, de skulle vara en del av 

lägenheterna. Detta för att befria oss från de stora klumpiga skåpmöblerna som var vanliga 

vid tiden (Larsson, 1991). 

Under 1930-talet var det inte vanligt med träslöjd i flickskolorna, men Larsson gick i en av de 

få som hade det. Hon bestämde sig redan vid 12 års ålder att hon ville bli snickare och göra 

möbler. Hemma började hon göra små skåp med hjälp av lövsåg, sandpapper, hammare och 

spik (Larsson, 1991). 

Om tiden då Larsson var student på Malmstenskolan, beskriver hon om hur Malmsten talade 

om naturen och på rasterna låg han ute i gräset på en matta och filosoferade. Eleverna 

undrade om han bara skulle tala om naturen och inte om möbler, men de kom till insikt att 

han menade att möbler var en del av naturen. Larsson uttrycket vidare att kulturen på 

Malmstenskolan var så annorlunda och gammeldags i förhållande till vad hon var van vid. På 

skolan dansade man folkdans medans hon ville höra jazz som var det nya. En annan skillnad 

var att Malmsten var emot funkisen vilken hon också tyckte var spännande och tilltalande 

(Larsson, 1991). 

Larsson beskriver också om hur hon var med om att starta så kallade ”bo-kurser” 1943 i 

Gustavsberg. Där undervisade hon i konsumentupplysning kring möbler, om belysningar, 

textilier, barn och hemmaarbete. Allt för att lära folket hur man skulle bo på bästa och mest 

praktiska sätt i de nya hemmen. Hon reste sen runt i hela landet för att hålla i sina kurser. 

Människor var ivriga att lära sig allt om inredning och framförallt att finna praktiska lösningar 

(Larsson, 1991).  

Larsson utvecklade med tiden ett särskilt förhållande till skåp: 

Gamla möbler och särskilt skåp berättar inte bara om ett förändrat boende. De beskriver också 

en äldre tids arbetsverktyg med smygvinklar, simshyvel, borrsväng. Även bondsnickaren kunde 

sitt yrke perfekt, fick också möjlighet att redovisa sin skicklighet. Inga möbler har så många 

passningsdetaljer. I skåpet kunde ägarens samhällsställning avläsas. (Larsson, 1991, sid. 20)  

Citatet beskriver hur hon resonerar om att tekniken som använts för att tillverka möbeln 

säger mycket om snickarens skicklighet. Det är intressant det hon skriver om hur ägaren till 

möbeln kan visa vilken samhällsställning den har genom hur välarbetad möbeln är. 

Möbler behövs i våra rum. Vi är ofta inomhus. Möbler är medhjälpare, följeslagare hemma. Vi 

träffas, äter och pratar kring bordet, vilar och älskar i sängen. Samlar och ställer inpå skåpets 

hyllor. Ordnar eller slänger in i lådor. (Larsson, 1991, sid. 24) 
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Möbler har en viktig plats i hemmet och i människors vardag, våra liv skulle se annorlunda ut 

om möblerna inte fanns. 

Möbelintresset gjorde att hon även reflekterade över den mest omdiskuterade möbeln i 

hemmet - stolen: 

Stolen är den fria och flyttbara av alla möbler, den som vandrar mellan möbelgrupper och golv 

men som också är med och nosar upp nya tendenser och moden. Stolen är både skulptur och 

pall. Kasta sig i. Kliva på. Slappa i om det är en mjuk sittmöbel. Sitta och titta. Men hur blir 

möblerna till rum-öppna eller avvisande? (Larsson, 1991, sid. 76)  

Larsson beskriver alla stolens funktioner. Hur flexibel denna möbel är och att den är 

trendkänslig. Detta stämmer mycket väl överens med hur jag har uppfattat denna 

möbel. Stolen är kanske den mest funktionella möbeln i rummet.  

Rummet och tingen är berättelser om den mänskliga praktiken där vardagsbehov och funktioner 

går hand i hand med önskedrömmar och starka känsloströmmar: det är rummet som ser oss göra 

barn, leka, gräla, laga middagen, vila, försvinna, öppna fönstren. Vi blir trötta på möbler likväl 

som på varandra. (Larsson, 1991, sid. 174) 

Citatet ovan om rummets innebörd kan tolkas som att sakerna i rummet i slutändan inte har 

så stor betydelse, de är utbytbara. På så sätt kan Larsson anses vara alltså en av 

förespråkarna för det nya slit och släng begreppet vilket innebär att saker är utbytbara. 

IKEA 

1958 öppnade det första IKEA varuhuset i Älmhult, Småland. Det var en storslagen händelse 

då varuhuset var det största i Skandinavien, hela 6700 kvadratmeter. IKEAs idé var att sälja 

möbler till låga priser. En viktig faktor till deras framgång har varit att möblerna säljs i delar 

där kunden själv monterar ihop möblerna vilket underlättar frakten både för kund och inte 

minst för företaget. Detta sparar både tid och pengar för IKEA. Idag är konceptet IKEA känt 

över hela världen och det finns 285 varuhus i 24 länder Svenska folkets möbelminnen: IKEA 

Älmhult 50 år (2008). Elen Lewis skriver i sin bok Fenomenet Ikea (2006)  bland annat om hur 

Ikea har haft förmågan att påverka en stor människoskara: 

Det är inte många varumärken som kan förändra ditt liv. Men det kan Ikea. Det säljer det 

berusade löftet att med hjälp av en Ektorp fåtölj, en Tuvull pläd och en omsorgsfullt placerad 

Tajt-vas och Issjö-lampa kan du förvandla ditt gamla trista hem till en dröm av skandinavisk 

elegans. (Lewis, 2006, sid. 15) 

Lewis grundar denna tes på de studier hon har gjort till sin bok, genom intervjuer av 

anställda på IKEA runt om i Europa, forna anställda, kunder och genom studier av företagets 

affärsidé och policy. Lewis skriver vidare om hur ovanligt det är att ett företag gör sådant 

stort genomslag: 

Det är sällsynt att ett varumärke påverkar samhället så mycket. Många varumärken tror att de 

gör det, men det gör de inte. Ikea har lärt oss att mode inte längre är vad man har på sig, utan 
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hur man inreder sitt hem. Det har spelat en avgörande roll för den ökande modemedvetenheten 

inom heminredning. (Lewis, 2006, sid. 15) 

Lewis beskriver här hur IKEA har en förmåga att påverka människor i des val av inredning på 

samma sätt som klädindustrin påverkar människors val av kläder. Detta kan ha varit 

revolutionerande då de startade och kanske var det IKEA som satte den trenden.  

Ikea har gjort oss alla till inredningsarkitekter. Vi tillhör Changing Rooms-generationen som 

uppdaterar våra inomhusmiljöer med trendiga, billiga möbler vart och vartannat år. (Lewis, 2006, 

sid. 16) 

Här förtydligar Lewis den tes hon har om att möblerna från IKEA är utbytbara och att de 

följer trender. 

Teori 
Daniel Miller skriver i sin bok Behind closed doors om hemmets olika oskrivna lagar och 

regler. Miller berättar inledningsvis om hur viktigt hemmet och alla dess faktorer har blivit. 

Hur människan har sin avskilda plats, där den kan vara ifred från omvärlden, men samtidigt 

träffa människor från jordens alla hörn genom tv och internet. Dessa nya faktorer har vidgat 

uttrycket hemmet och det är intressant hur människor ställer sig till denna förändring. 

In industrialized societies, most of what matters to people is happening behind the closed doors 

of the private sphere. The home itself has become the site of their relationships and their 

loneliness: the site of their broadest encounters with the world through television and the 

Internet, but also the place where they reflect upon and face up to themselves away from others. 

For this reason it is likely that people are paying increasing attention to their relationship to their 

own home, to its structure, its decoration, its furnishing and the arrays of objects that fill its 

spaces, and that they reflect back on it their agency and sometimes their impotence. (Miller, 

2001, sid. 1) 

Miller poängterar hur viktigt hemmet är för den enskilda människan i dagens 

industrialiserade samhälle. Han skriver om hur vi formar våra hem med möbler och ting och 

att detta är något som människor lägger ner mer tid på att göra.  

Genom media förväntas människor ha fräscha hem fyllda av kreativa lösningar och allt vad 

det nu är som förväntas, får mig att vilja ta reda på hur den enskilda människan egentligen 

tänker och reflekterar över detta själv. Det kan föreställas hur svårt det kan vara att få alla 

dessa delar att rymmas i en människas hem, hur ska det vara möjligt att både ha alla dessa 

viktiga beståndsdelar, och vad värdesätter människan egentligen själv i sitt hem?    

Pierre Bourdieu är känd i västvärlden för sina studier om klass, rum, smak och det sociala 

rummet. Bourdieu baserade sina studier på undersökningar (enkäter) som tog hänsyn till en 

mängd olika sociala faktorer som spelade in i det vardagliga livet. I Bourdieus studie 

Distinktion (1996) fokuserade han på valet av kläder, möbler, utbildning, matvanor och 

flertalet andra livsstilsval.   
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Habitus är ett teoretiskt redskap som kan användas vid analys av individers ställning i det 

sociala rummet och hur de positionerar sig själva genom sina egna val. Detta som en följd av 

den kultur de föds in i, livsstil, smak och deras tillgång till pengar. En grupps smak är en viktig 

del i en individs habitus och att gruppen känner olust för en annan grupps smak är även en 

stark del i habitus. Det kan vara en orsak till varför en grupp tar avstånd från en annan grupp 

(Bourdieu, 1996). 

Bourdieu talar också om en speciell könshabitus vilket bland annat innebär att kvinnor har 

ett visst tankemönster och utför handlingar som är påverkade av andras tankar och den 

egna personen. Detta menar Bourdieu beskriver kvinnorna som underordnade männen. 

Detta får till följd att existerande grupper positionerar sig själva i den ställningen, i just detta 

exempel i en underordning. Ur en undersökning där personer ska beskriva hur de väljer 

inredning tolkar hem: 

The adjectives the respondents have chosen to describe an interior, and the source of their 

furniture, are more closely linked to their social origin than to their educational qualifications […] 

because nothing, perhaps, more directly depends on early learning , especially the learning which 

takes place without any express intention to teach, than the dispositions and knowledge that are 

invested in clothing, furnishing and cooking, or more precisely, in the way clothes, furniture and 

food are about (Bourdieu, 1999, s. 78). 

Beskrivningarna från informanterna av varför de valt en viss typ av möbel länkar Bourdieu 

samman till habitus teorin. Utifrån denna teori beskriver han varför informanterna svarat 

som de gjort. Han menar på att valen är mer kopplade till deras sociala ursprung än till deras 

utbildning. Detta beror då alltså på tidig inlärning, det lärande som äger rum utan någon 

uttrycklig avsikt. Detta beror även på hur individen positionerar sig själv i relation till andra 

genom val av klädsel, inredning och maten som individen äter. Vidare beskriver Bourdieu hur 

dessa positioneringar kan avläsas av andra grupper.  

If a group´s whole life-style can be read off from the style it adopts in furnishing or clothing, this 

is not only because these properties are the objectification of economic and cultural necessity 

which determined their selection, but also because the social relations objectified in familiar 

objects, in their luxury or poverty, their “distinction” or “vulgarity” their “beauty” or “ugliness”, 

impress themselves through bodily experiences which may be as profoundly unconscious as the 

quiet caress of beige carpets or the thin clamminess of tattered, garish linoleum, the harsh smell 

of bleach or perfume as imperceptible as a negative scent. (Bourdieu, 1996, s. 77) 

I citatet ovan beskriver Bourdieu hur en grupps hela livsstil, när det kommer till inredning 

eller kläder, inte helt och hållet beror på dess ekonomiska och kulturella situation utan att 

de även gör vissa val på grund av deras sociala tillvaro. Bourdieu påpekar här att personens 

alla val inte bara görs på grund av sitt sociala sammanhang utan att andra faktorer kan spela 

in. En faktor kan vara de fysiska upplevelser individen känner vid mötet med ett visst 

material till exempel mjukheten hos ett fårskinn eller klibbigheten av en linoleummatta. 
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Vidare skriver han om hur varje möbel berättar om hur de levt tidigare och om sina förra 

ägare. Genom att studera hur en möbel ser ut kan det avläsas hur ägaren har tagit hand om 

möbeln detta kan avläsas genom hur den har använts men också ägarens ekonomiska 

situation om man beaktar möbelns ekonomiska värde. 

Det är flera faktorer som spelar in i människors val till exempel när det gäller kläder och 

inredning. Några av faktorerna är vilken familj man föds in i och vilken kultur familjen lever i 

men också hur den socioekonomiska situationen ser ut. Det finns även andra faktorer som 

har betydelse för individen och grundar sig i fysiska upplevelser eller så kallade 

affektionsvärdeladdade föremål, objekt som kan minna om nära relaterade människor eller 

händelser i ens liv. 

Resultat 
I undersökningen har jag intervjuat 36 personer vilka tog cirka fem minuter i anspråk för den 

intervjuade. Jag planerade att intervjua minst 40 stycken personer men i mån av intresse 

från människor som kontaktats blev det slutliga antalet 36 personer. Här följer fem stycken 

tabeller som redovisar den data jag har fått in av informanterna. Här visar jag på likheter och 

olikheter i svaren. Jag granskar vilka möbler, yrken, åldrar och kön informanterna har. 

Utefter vilket yrke informanten svarat kan jag bara förmoda eller anta inkomst hos 

informant, är medveten om att detta är en omöjlighet att säkert säga därför kan jag bara 

göra antaganden i detta läge. När det kommer till ålder delar jag in informanterna i två 

åldersgrupper: 20-45 år respektive 46-80 år. Detta gör att jag kan beskriva om de är i den 

yngre eller äldre åldersgruppen. När det kommer till kön nämner jag om det är en kvinna 

eller man.  

En djupare genomgång av tabellerna gör jag under rubriken Kategorisering och 

värdegrunder. I denna del av resultatet har jag delat in de möbler som informanterna angivit 

i olika kategorier, dessa kategorier är: bord, elektronik, förvaringsmöbel, sittmöbel, vila och 

övrigt. Tabell 4 och tabell 5 har jag utformat utefter dessa kategorier. 

Jag har utarbetat fyra olika värdegrunder som jag beskriver mer ingående under 

kategorisering och värdegrunde. 
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                      Tabell 1. Resultatet av data från informanter avseende, kön och ålder. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. I enlighet med målet för studien kontaktades en stor grupp informanter i olika 

åldrar där könsfördelningen hölls jämbördig. Denna tabell visar i stora drag hur ålder och 

könsfördelning är fördelad hos informanterna på de respektive platserna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 

Intervjuplats IKEA Möbelmässan Totalt båda 

intervjuplatserna 

Antal informanter 18 18 36 

Kvinnor 11 9 20 

Män 7 9 16 

Ålder 21-73 20-61 20-73 
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Tabell 2. Informanter vid IKEA samt den möbel de valde. 
 

 

 

 

 

 
 

Tabell 2. Av de 18 informanterna svarade hälften (sex kvinnor och tre män) säng.  Av de åtta 

som var i åldersgruppen 20-45 svarade fyra stycken säng. Alla de informanter som svarade 

säng (nio stycken) var i ett förhållande. Fem av tio i åldersgruppen 46-80 svarade säng. Även 

valet av soffa som tre av informanterna svarade var i ett förhållande. Det var fem stycken 

som svarade någon form av förvaringsmöbel. Dessa fem var i åldrarna 21, 32, 34, 70 och 73 

alltså var det spridda åldrar och stor åldersskillnad mellan den yngsta och den äldsta.  Av 

dessa fem som svarade någon typ av förvaringsmöbel, var det en blandning mellan låg och 

höginkomsttagare.  

Tabell 2 
Kön Ålder Civilstånd Yrke     Möbel Antal informanter 

IKEA 

Man 73 Gift Professor Bokhylla 1 

Kvinna 34 Gift Sjuksköterska Chiffonjé 1 

Kvinna 70 Gift Undersköterska Dragkista 1 

Man 32 Singel Fastighetsskötare Hurts 1 

Man 51 Gift Entreprenör Soffa 1 

Kvinna 46 Gift Kyrkogårdsvaktmästare Soffa 1 

Man 25 Sambo Säljare Soffa 1 

Kvinna 56 Gift Dekoratör Säng 1 

Kvinna 65 Gift Sjuksköterska Säng 1 

Kvinna 32 Gift Student Säng 1 

Man 43 Gift Veterinär Säng 1 

Man 66 Sambo Egenföretagare Säng 1 

Kvinna 21 Sambo Student Säng 1 

Kvinna 21 Sambo Vårdbiträde Säng 1 

Man 64 Särbo Maskinkonstruktör Säng 1 

Kvinna 50 Särbo Trädgårdsförvaltare Säng 1 

Man 27 Gift Butiksbiträde/Säljare Tv 1 

Kvinna 21 Sambo Säljare Tv- bänk 1 
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Min tolkning av tabell 2 

Att alla som svarade säng var i ett förhållande kan bero på att dessa människor delar sängen 

med sin partner vilket gör att denna möbel har en viktig del i boendet. Att åldern på de 

informanter som svarade säng var lika vanligt i de båda ålderskategorierna visar på att 

åldern inte är bidragande faktor till val av artefakt. Sängen och soffan kan ses som möbler 

där man samspelar med andra individer. Att det var så spridda åldrar från de informanter 

som svarade någon typ av förvaringsmöbel kan tyda på att förvaringsmöbel är något som en 

bred åldersgrupp värderar högt. Det faktum att det var en blandning mellan hög och 

låginkomsttagare som valde förvaringsmöbel styrker fakta att förvaringsmöbel är värderat av 

en spridd målgrupp. 

Tabell 3. Informanter vid Möbelmässan samt den möbel de valde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3 

Kön Ålder Civilstånd Yrke Möbel Antal 
informanter 

Möbelmässan 
Kvinna 53 Gift Inredare Byrå 1 

Kvinna 36 Särbo Inredningsarkit
ekt 

Dator 1 

Kvinna 58 Gift Ekonom Fåtölj 1 

Man 56 Gift Inredare Fåtölj 1 

Man 24 Singel Student Glasburk 1 

Kvinna 53 Sambo Webbdesigner Glasskåp 1 

Man  21 Singel Student Litet bord 1 

Kvinna 38 Gift Arbetssökande Matbord 1 

Man 25 Singel Student Skrivbord  1 

Kvinna 57 Sambo Butiksbiträde Snapshylla 1 

Kvinna 61 Gift Arbetssökande Soffa  1 

Man 28 Särbo Säljchef Soffa 1 

Kvinna 20 Särbo Student Spegel 1 

Kvinna 28 Sambo Student Stol 1 

Man 23 Singel Byggledare Säng 1 

Man 32 Singel Ingenjör Säng 1 

Man 25 Gift Egenföretagare Tv 1 

Man 56 Sambo Chef Tv 1 

    Totalt: 18 
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Av de två som svarade fåtölj var båda gifta och i åldersgruppen 46-80. De två som svarade 

soffa var kvinnan gift och mannen särbo. Två svarade säng och dessa var singlar i den yngre 

åldersgruppen. Två av informanterna svarade tv.  Båda var i förhållande men tillhörde olika 

åldersgrupper. Det var tre av informanterna som svarade någon typ av förvaringsmöbel alla 

dessa var kvinnor och två var sambos och en var gift. Dessa tre var även jämngamla (två 53 

år och en 57 år). Detta gör att dessa tre svar var snarlika på flera områden. Dock kan jag inte 

bedöma huruvida dessa är hög eller låginkomsttagare. Tre stycken svarade bord en kvinna 

och två män. Alla tre var i samma ålderskategori. 

Min tolkning av tabell 3 

Att de två som svarade fåtölj var i samma ålder, hade samma civilstånd och yrken som 

antagligen ger en god inkomst tolkar jag som att de är i stort behov av att. 

Av de svar jag fått från informanter vid IKEA respektive Möbelmässan kunde jag notera att 

flera av dem på IKEA svarade säng som möbel. Variationen av svaren från de övriga sju 

informanterna var inte så varierande och om man jämför hur svaren såg ut på Möbelmässan 

blir detta mer tydligt då antalet typer av möbler var mycket mer varierat. 
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Tabell 4. Motiv för val av möbel från informanter vid IKEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 4 har jag delat in möblerna i olika kategoriseringar. Resultat av denna tabell beskrivs 

ytterligare under rubriken Kategorisering och värdegrunder. 

De kategorier jag tagit fram utifrån informanterna vid IKEA är: elektronik, förvaring, och vila. 

Varje rad under motiv/beskrivning i tabellen representerar vad en person har angett för 

motiv. Alltså var det tre personer som svarat säng och en person på vardera av annan möbel. 

Jag har valt att skriva ut de ledande orden ur intervjuerna, så tillexempel motivet till 

elektronik svarade informanten; den är dyr, då valde jag att skriva dyr. Detta för att göra det 

enklare att tolka tabellerna. 

De som svarat säng har kortare motiv till varför de valt säng medan det går att utläsa att de 

flesta av de andra svaren innehåller fler motiv till möbeln. Mer än hälften har svarat en 

Tabell 4 

 

Kategorier Motiv/Beskrivning 

Elektronik: 

TV Dyr. Nyinköpt. 

Förvaring: 

Dragkista 

 

Ovanlig. Köpt auktion. Rymlig. Mycket förvaring. 

Bankböcker och nostalgi. 

Hurts Massa lådor. Perfekt förvaring. Småprylar. Diskret. 

Gammalmodig, 40-tal. 

Chiffonjé Gått i arv. Förvaring. Fin. Bokhylla. Förvaring 

böcker. Yrke. Luftig. Fin.  

Tv-bänk Nyinköpt. Kollat efter länge. Får plats med mycket. 

Funktionella lådor som stängs tyst. Smart lösning. 

Hål för sladdar. 

Vila: 

Soffa  

Sova i. Sitta i. Den är stor. 

Sitta. Ligga. mjuk. Hörnsoffa. 

Skön. Ny. 

Säng Viktigt att sova. Bekväm. Haft i några år.  

Bästa säng jag haft. Fin gavel. 

Vila, aktiv vila, läser slappnar av. 

Trygghet. 

Skön att ligga i, inget med utseendet. 

Speciellt. Privat.  

Skön. Speciell madrass. Tycker om att sova. 
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möbel som har med vila att göra. Det är genomgående att de flesta möblerna fyller en god 

funktion. De motiv som skiljer sig är svaren som angetts vid möbeln tv där informanten 

svarat dyr och nyinköpt.  

Min tolkning av tabell 4 

De som angav motivet nyinköpt kan ha valt dessa möbler för att de har en mindre inkomst 

och därför värdesätter denna möbel då de nyligen har investerat i denna. Detta kan enligt 

Bourdieu (1996) antyda om dessa informanters sociala sammanhang. Den största delen av 

informanterna har svarat någon typ av vilomöbel såsom fåtölj, soffa eller säng detta kopplar 

jag till att hemmet har en viktig roll för vila och avkoppling. 

 

Tabell 5. Motiv för val av möbel från informanter vid Möbelmässan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5 

Möbelmässan 

Kategori/Möbel Motiv/Beskrivning 

Bord: 

Litet bord 
Egentillverkat. Tog tid att göra. Använder ej. Nöjd 

med resultat. 

Matbord Stort. Många kan sitta vid. Nyinköpt. Fint. Kan ha 

hela livet. 

Skrivbord Fint. Estetiskt. Använder inte. Viktig. Svårt att 

förklara varför. 

Elektronik: 

Dator För alla projekt. 

Tv Ser mycket. Nyinköpt. Kostar mycket. 

Hemma av värde. Nyinköpt. 

Förvaring: 

Byrå Bra hantverk. Funktionen viktig. Nytillverkad. 

Glasskåp Arv. Snyggt. Gått i generationer. Mycket känslor. 

Snaps hylla Handgjord av närstående. Minne. Speciellt gjord 

för informant. Sittmöbel. 

Sittmöbel: 

Stol 
Ger hopp. Minne av gamla tider. Fin känsla. Bra 

kvalitet. 

Fåtölj 

 

Skön. Kan sova i. Haft i 15 år. 

Suttit i mycket. Glada/ledsna stunder. Många 

minnen. Haft länge. 

Vila: 

Soffa 
Bra kvalitet. Många kan samlas i den. 

Go och trivsam. Bra funktion. 

Säng 
Trygghet. Skön att ligga i. Inget med utseendet. Ny. 

Övrigt: 

Glasburk Fin. Speciell. Gammal. Fått av släkting. 

Spegel 
Stilren. Gjort själv av gammalt fönster. Håller kär. 
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I tabell 5 har jag precis som i tabell 4 delat in möblerna i olika kategoriseringar. Resultat av 

denna tabell beskrivs ytterligare under rubriken beskrivning av kategorisering. 

Motiven som informanterna vid Möbelmässan svarade var mer varierande än svaren jag fått 

från IKEA. Kategorierna var här: bord, elektronik, förvaring, sittmöbel, vila och övrigt. Under 

kategorin bord svarade en av informanterna att funktionen var viktig medan en av de andra 

beskrev hur han gjort möbeln själv och därför var den viktig och den tredje informanten 

tyckte om hur den såg ut.  

Alla tre som svarade förvaring sa något om en känslomässig anknytning. Av de två som 

svarade tv uppgav båda något om kostnad och om att tv:n var nyinköpt. 

Svaren från informanter vid IKEA respektive Möbelmässan när det kommer till motiven av 

val för artefakter som vederbörande valde att ta med sig var väldigt varierande från de båda 

ställena. Gemensamt var motiven som angavs för soffa eller säng. Motiven från de tre som 

valde tv var mycket lika varandra där de poängterade att möbeln var ny och kostnaden för 

möbeln.  

Kategorisering och värdegrunder 

Här följer en beskrivning över de kategorier som jag utformat utefter de svar som 

informanterna angivit och som redovisas i tabell fyra och tabell fem. Kategorierna: bord, 

elektronik, förvaringsmöbel, sittmöbel, vila och övrigt. Vid valet av just dessa kategorier 

utgick jag från enkla och logiska förklaringar som till exempel under bord tolkade jag alla de 

bord som angivits och vilka motiv som angavs till dessa. Kategoriseringarna har gjorts för att 

lättare kunna urskilja tydligare mönster bland svaren. 

För att vidga möjligheten att tolka svaren delar jag även in möblerna utefter de värderingar 

informanterna tillskrev sina möbler. Jag utgick från fyra stycken värdegrunder som jag valt 

att kalla: ekonomiskt värde, estetiskt värde, funktionellt värde och mervärde. Dessa värden 

har jag själv utarbetat och här följer en beskrivning över vad jag menar med respektive 

värde: 

 Ekonomiskt värde-informanter uppgav att möbeln vid köpet kostat mycket pengar. 

 Estetiskt värde- möbelns viktigaste egenskap är dess utseende. Tilltalar informanten 

utifrån hur möbeln ser ut. 

 Funktionellt värde- funktionen av möbeln har grundmotivet för svaret.  

 Mervärde- informanten har ärvt möbeln, fått av annat skäl, hittat eller har ett 

samlarvärde. 



26 

 

 

Bord 

I tabell 3. På möbelmässan var det tre informanter som svarade bord. Två av dessa svarade 

att de inte direkt använder sina bord. Den tredje informanten som svarade bord sa däremot 

att detta bord skulle komma att användas mycket och av många. Många skulle kunna 

använda det då bordet var så stort. Trots att användningsområdena av de tre personernas 

bord skildes åt så gav informanterna samma beskrivning i sina svar. Den första informanten 

uttryckte att han tyckte om sitt bord för att det var gammalt, den andra informanten hade 

gjort sitt bord själv och lagt ner mycket tid på det, medan den tredje personen hade köpt sitt 

bord nyligen, men hade kollat på den länge och längtat efter att köpa det. De två senare 

svaren har ytterligare en likhet med varandra då de båda har väntat på att få i första fallet 

bordet klart och i andra fallet väntat på att köpa det. 

I och med dessa svar ser jag att kvinnan som svarade matbord talar om sitt bord utifrån både 

ett ekonomiskt och funktionellt perspektiv. Det ekonomiska grundar sig i att hon väntat på 

att köpa det vilket troligtvis beror på besparing. Funktionella värdet hade stor betydelse för 

möbeln då informanten var tydlig med att denna skulle komma användas mycket och av 

många.  För de båda männen var det i båda fallen en fråga om estetiskt värde och mervärde. 

Elektronik 

Samtliga informanter som svarade tv som möbel hade näst intill identiska svar. 

Informanterna svarade att tv:n var en nyinköpt produkt och alla tre nämnde något om 

kostnad och pris. En investering tar stor del av ekonomin i anspråk detta var tydligt då 

samtliga informanter gav information om att varan hade en stor kostnad. Denna möbel kan 

även vara en central del av ett boende, med detta menar jag att bland annat många väljer 

att planera sina vardagsrum utefter vart tv:n ska stå. Jag menar att den största roll tv:n har 

är dock det den är ämnad för och detta tror jag tar upp en stor del av informanternas lediga 

tid. 

Svaret från den informant som sa dator är intressant då det kan diskuteras om detta är en 

möbel. Min tolkning till varför informanten svarade dator ligger i linje med ovanstående 

stycke. Det vill säga att den kan ha varit en ekonomisk fråga men till skillnad från svaren från 

informanterna av tv innehåller datorn mycket information som informanten är angelägen 

om att spara. Det gemensamma med svaren av både tv:n och datorn är, om man bortser 

från den ekonomiska kostnaden, att personerna spenderar mycket tid vid dessa och att de 

har en central roll i informanternas liv. 

Om jag ser till vilka värdegrunder informanterna angett för tv och dator ser jag direkt en 

koppling till det ekonomiska värdet. Dock förstår jag att det är funktionen av ”möbeln” som 

är det viktiga.  
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Förvaringsmöbel 

Fem informanter från IKEA svarade någon typ av förvaringsmöbel och samtliga fem sa att de 

använde möbeln för dess ändamål. Det gemensamma svaret var att deras möbel var rymlig 

och funktionell. Det var endast en av förvaringsmöblerna som var nyinköpt och det var tv-

bänken. Den möbeln skiljer ut sig från de andra förvaringsmöblerna eftersom den inte gått i 

arv eller köpts på auktion. Informanten till möbeln var noga med att beskriva tv-bänkens 

olika funktioner, hur den hade olika fack för förvaring och dess utstansade hål för sladdar till 

tv och stereo, därmed kan den jämföra sig med de andra informanternas motivering.  

Det var tre av informanterna på Möbelmässan som svarade någon typ av förvaringsmöbel. 

Två av dessa hade liknande svar och det var mycket känslor inblandade i möbeln.  Dessa två 

sa inte heller något om att det var viktigt med funktionen i möbeln utan det var det 

emotionella som var huvudsaken. Svaren som informanterna angav skiljer sig från de svar jag 

fick från informanterna vid IKEA. De svarade nämligen att funktionen var det viktiga. Därav 

kan jag koppla alla de svar som informanterna angav vid IKEA till ett funktionellt värde varav 

ett svar även kan tillskrivas ekonomiskt då denna var nyinköpt. De svar som angavs vid 

möbelmässan visar på helt andra mervärden. 

Sittmöbel 

Det var två informanter som svarade fåtölj och en person angav stol. Dessa tre möbler har 

jag valt att placera under sittmöbel. Soffa kan också tänkas hamna under denna kategori, 

men jag ansåg utefter den möjligheten att man även kan ligga i en soffa sätta den under 

kategorin vila. 

Alla tre sade att de spenderade mycket tid i sina möbler, både under bra och dåliga stunder. 

Möblerna fyller en bra funktion eftersom de används väl, detta gör att jag tillskriver dessa; 

funktionellt värde. Den informant som svarade stol sade att stolen inger hopp och minner 

om gamla tider, detta utmärker då även denna möbel ett mervärde. En av informanterna 

beskrev hur han suttit i fåtöljen under både glada och ledsna stunder, även denna typ av 

bekantskap tillskriver jag möbeln som ett mervärde. 

Vila 

Det kan utläsas ur tabell fyra och tabell fem att många skulle välja sängen som möbel. 

Motiven var att sängen ansågs vara användbar både för sömnen och vid vila. Jag menar att 

detta är ett naturligt val och min tolkning är att dessa personer resonerar att de behöver en 

säng för överlevnaden och förbiser möjligheten att de kan inhandla en ny. Även en säng är 

en investering men det handlar inte bara om pengar då jag anser att sängen är något mycket 

personligt och det kan vara svårt att finna en ny säng som har samma mjukhet eller hårdhet 

som passar just denna person. Många spenderar mycket tid i sina sängar, inte bara för 

sömnen utan även för daglig vila i samband med läsning av böcker. Det är här närhet till de 

mest närstående, barn och partner, äger rum. Jag anser att svar av säng är logiskt när det 

kommer till dessa överstående resonemang. Värden som tillskrivs säng kan både vara 
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ekonomiskt, funktionellt och mervärde dock angav inte någon något om den estetiska 

utformningen. 

Övrigt 

Två av svaren på möbler jag fick skiljde sig något från de andra. Dessa var glasburk vilket en 

av informanterna svarade och det andra svaret var spegel. Detta kan leda till ett likartat 

diskussionsämne som jag hade under elektronik för vad en möbel egentligen är. Informanten 

som svarade glasburk sade att han hade fått den av en släkting och därför betydde den 

mycket för honom. Nu använde han den som en lampskärm därför fick den en annan 

funktion. Informanten som svarade spegel sade att hon hade gjort den själv av ett gammalt 

fönster. Hon tilltalades av dess utseende och var nöjd med vad hon hade åstadkommit med 

sina bara händer. Alltså bär båda dessa ting på både ett funktionellt värde samt ett starkt 

mervärde. 

Diskussion 
I diskussionen jämför jag det empiriska resultatet i relation till teori och tidigare forskning. 

Inledningsvis diskuterar jag resultatet vilket är en sammanställning av de möbler och motiv 

informanterna angivit. Jag har delat in diskussionen av resultatet i kategorierna: bord, 

förvaringsmöbel, elektronik, sittmöbel, vila och övrigt vilka jag använde mig av i resultatet. 

Sedan fortsätter en metoddiskussion där jag överväger fördelar och nackdelar med metoden 

jag använt mig av. Avslutningsvis följer en slutlig diskussion. 

Bord 

Två av de tre informanterna som svarade bord var tydliga med att understryka att de inte 

använde borden för dess ändamål utan det var andra motiv som angavs för varför de hade 

valt denna möbel. Den ena av dessa beskrev hur han hade gjort bordet själv och att han 

hade lagt ner mycket tid på det. Han var nöjd med utformningen av det och vid intervjun sa 

han att bordet mest stod och samlade damm, men trots det blev han glad när han såg den. 

Bordet har i detta fall en symbolisk funktion där individen har varit delaktig i tillverkningen 

av möbeln vilket har ingivit honom en stark koppling till denna. Bordet kan visa på en 

tillhörighet då informanten var hantverksstudent och i det fallet är bordet en vägvisare över 

vem individen är som äger den. Detta är något som Bourdieu (1996) skriver om där han 

påpekar hur man kan avläsa från en möbel vem ägaren är.   

Informanten som beskrev hur hans skrivbord inte användes men förklarade istället hur han 

tyckte den var fin och estetiskt tilltalande. Han hade lite svårt att beskriva ytterligare varför 

han ville ta med sig denna möbel men var fast besluten om sitt val. Detta kan enligt Bourdieu 

(1996) tyda på att bordet hade förankring i en kultur vilken informanten sympatiserar med 

och vill tillhöra. Det jag anser vara intressant med svaret av detta skrivbord och dess 

estetiska utformning är att det går emot den svenska bostadssynen som florerat under de 

senaste hundra åren Ivanov (2004) då informanten beskrev hur han inte använde bordet. 
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Elektronik 

Innebörden av vad en möbel är ändras i takt med tidens förändring. Om man ser till 

Nationalencyklopedins förklaring till ordet möbel beskrev bland annat: Större, flyttbart 

föremål som används vid inredning av rum för att underlätta grundläggande funktioner som 

vila, arbete, ätande, förvaring med mera (www.ne.se). Tv är ett större flyttbart föremål med 

vissa definitioner och placeras i hemmet dock går det att diskutera huruvida det är ett 

inredningsföremål. Nu när tv:n funnits en tid och den förekommer i så gott som var hem kan 

den ha accepterats som en del av inredningen. Om man blickar tillbaka till när tv:n först kom 

var den ofta installerad i ett skåp vilken såg ut som en möbel. Men om vi förutsätter att tv:n 

är en möbel som har blivit godkänd i de svenska hemmen är det möjligt att vidare studera 

huruvida datorn är en möbel. Den används på ett helt annat sätt en tv:n. Datorn är ett 

bruksföremål i den mån att man aktivt styr den. Om man bortser från att tv:n och datorn 

används på olika sätt i rummet är ju skillnaden med datorn att den kan tas med (om det är 

en bärbar) på ett smidigt sätt. Om jag ska gå vidare i diskussionen huruvida dator och tv är 

en möbel kan jag återkoppla till vad Miller (2001) skrev om hur hemmet är en plats som 

skänker trygghet och avskildhet från omvärlden. Dock kan vi enligt Miller (2001) ”träffa” 

människor från jorden alla hörn med hjälp av dator och tv. Detta skiljer denna typ av 

”möbel” från det som vi vanligtvis betraktar en möbel vara. 

Jag vill lyfta fram Millers (2001) argumentet angående hur tv och dator kopplar den enskilda 

individen med resten av världen. I dagens samhälle där en stor del av befolkningen sitter 

bänkade framför datorerna på arbetet för att sedan stänga ner och gå hem och hemmavid 

snarast slå på tv-och- eller datorn.  Detta är intressant att studera då hemmet som Miller 

skriver är avsedd för att stänga ute omvärlden. Många använder sig av sociala nätverk, 

personliga hemsidor och bloggar där några bland annat skriver om sig själva, deras intressen 

och även publicerar bilder på dem själva och i vissa fall på deras hem och inredning. Detta 

ger andra förutsättningar som sträcker sig utanför de ramar som Bourdieu (1996) studerade 

på 1900-talet då internet inte var så omfattande som det är idag. I det nuvarande samhället 

behöver man inte bjuda in människor till sina hem för att visa vem man är och vilket Habitus 

man tillhör. Det finns andra medel att göra denna på, och med detta menar jag det jag just 

beskrivit med internet och alla dess funktioner. Dock finns det andra möjligheter här då man 

kan genom internet ge en annan bild om vem man är och kringgå sin verkliga habitus. 

Förvaringsmöbel 

Det är intressant att studera motivet till svaret av tv-bänken vilken en av informanterna 

angav då hon svarade att möbelns olika funktioner hade stor betydelse för varför hon angav 

möbeln. Det är möjligt att dra paralleller till vad Carl Malmsten skrev om förvaringsmöbler 

redan 1925. Malmsten beskrev då hur ett skåp kan inredas med många fack, hyllor och lådor 

för praktisk förvaring. Vidare skriver han: ”Ett skåp skall invändigt vara så ordnat, att det gör 

bästa möjliga tjänst. Ändamålsenlighetens tanke har då genomträngt dess inre” Malmsten, 

(sid. 9, 1925). Malmstens beskrivning passar även in på vad de andra informanterna från 

http://www.ne.se/
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IKEA angivit som motiv för sina förvaringsmöbler. Men att en ung person idag 2011 

poängterar just dessa faktorer hos sin nyinköpta möbel är intressant då detta med behov 

och funktion inte verkar ha förändrats på de 86 år som gått sen Malmsten gav ut sin bok om 

hemmet. Här kan jag även göra en koppling till vad Key skrev om redan i början av 1900-

talet. Då påpekade hon hur viktigt det var med möbelns funktion. Hon skrev om hur ting 

skulle fylla sitt ändamål Key (1913).  Detta kan vara en återspegling av hur den svenska 

bostadspolitiken har sett ut under det senaste århundradet då praktiska funktioner och 

standardiseringen varit i fokus. Detta med form och med betoning på funktion var även 

något som var genomgående i de tre utställningarna Hemutställningen 1917, H55 och 

NordForm 90. Av detta kan utläsas att vi fortfarande är i behov av och värderar goda 

funktioner i våra möbler. 

Dock var det två stycken informanter från Möbelmässan som beskrev hur deras 

förvaringsmöbler inte valdes på grund av dess funktion utan utefter emotionella val 

kopplade till en person som var dem nära. 

 

Sittmöbel 

Det var en informant som svarade stol och två informanter svarade fåtölj. Min tolkning av 

motiven till dessa svar är att möblerna fyller en bra funktion eftersom de används flitigt. Jag 

kan även tolka utifrån informanternas svar att dessa möbler är allsidiga då det även går att 

använda möbeln under vila. Men det går också att bruka möbeln som avlastning för kroppen 

då vänner är på besök eller vid andra tillfällen. Som Lisa Larsson uttryckte det: 

Stolen är den fria och flyttbara av alla möbler, den som vandrar mellan möbelgrupper och golv 

men som också är med och nosar upp nya tendenser och moden. Stolen är både skulptur och 

pall. Kasta sig i. Kliva på. Slappa i om det är en mjuk sittmöbel. Sitta och titta. Men hur blir 

möblerna till rum-öppna eller avvisande? (Larsson, 1991, sid. 76)  

Här beskriver hon stolens uppgift i rummet, och poängterar dess tendens att bli uppsökt av 

modetrender. Detta är intressant då informanten som svarade stol ville påpeka att det var 

något visst med hennes stol men det var svårt att sätta fingret på vad det var förutom att 

den hade hängt med henne länge. 

Denna möbel tar inte heller så stor plats jämfört med en soffa. Stolen har under en lång tid 

varit en trendskapare, ofta börjar hantverkare och möbeldesigner laborera med formen av 

stolar och försöker få fram nya spännande former vilka inte alltid fyller en fullständig 

ergonomisk funktion. Trots att en stor skara av möbelskapare försöker att ta fram nya stolar, 

kan vi fortfarande skåda gamla klassiker. Den rimligaste tolkningen utifrån de motiven som 

informanterna angav av sina möbler säger mig dock att de svarar dessa möbler för att de 

tycker de fyller funktionen av att kunna sitta och vila i dem.  
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Vila 

Jag förstår att de som angett säng som val av möbel gör detta val med utgångspunkt av att 

sömnen är viktig för hälsan och välmåendet. Detta kan dock ses som en självklarhet att alla 

vill sova bra och bekvämt.  

Av de nio informanter från IKEA som svarade säng var samtliga i ett förhållande. Ungefär lika 

många kvinnor som män och med varierande åldrar. Informanterna hade vitt skilda yrken 

vilket förmodligen innebär att de har varierande inkomster. Detta kan kopplas till Bourdieus 

teori om hur människors val av inredning inte bara påverkas av dess inkomst och kultur utan 

en viktig faktor är deras sociala liv. Så en anledning till att samtliga informanter från IKEA 

som svarade säng var i ett förhållande kan bero på deras behov av trygghet. Det kan även 

innebära att sängen är en mötesplats för partnern och även om dessa har barn; familjen. Om 

man ser till vad de två informanter från Möbelmässan som svarade säng sa förevisar deras 

civilstånd att de var singlar. Detta tyder alltså på ett annat resultat. Dock kan jag tolka genom 

att se till att dessa två verkade ha en god inkomst kan det tyda på att dessa prioriterar en 

viss trygghet. 

Övrigt 

Som det går att utläsa från resultatet var det två stycken av svaren från informanterna som 

jag placerade under kategorin Övrigt. Detta för att dessa artefakter skiljde sig något från de 

andra. Artefakterna var: glasburk, respektive spegel. Liksom under elektronik intresserar det 

mig här vad en möbel egentligen. I elektronik diskussionen framkom det att ”en möbel är ett 

flyttbart större föremål[…]för att underlätta grundläggande funktioner som vila, arbete, 

ätande, förvaring med mera” (www.ne.se). Om jag ska analysera huruvida glasburken 

stämmer in på denna beskrivning har jag dock för lite information om föremålets storlek för 

att kunna avgöra om det är ett stort föremål. Dock beskrev informanten att glasburken 

användes som lampskärm och därav tolkar jag att den uppfyller behovet av att ha belysning i 

hemmet och eventuellt ger denna ett mjukt sken vilket kan ge en grund för avslappning. 

Informanten som svarade glasburk sade att han hade fått den av en släkting och därför 

betydde den mycket för honom. Informanten som svarade spegel sade att hos hade gjort 

den själv av ett gammalt fönster. Hon tilltalades av dess utseende och var nöjd med vad hon 

hade åstadkommit med sina bara händer. Båda svaren till de artefakter som informanterna 

under kategorin övrigt hade angivit hur de hade en speciell koppling till sina föremål. Båda 

föremålen var tidigare ämnad för något annat och brukades nu med nya 

användningsområden. 

Metoddiskussion 

Att använda intervjuer som metod vilket jag gjort i studien anser jag har varit lämpligt för att 

få fram svar till syfte och frågeställning. Dock borde jag försökt få informanten att berätta 

mer. Ett alternativ hade varit att jag frågade vilken utbildning de hade och deras årsinkomst 

vilket skulle varit givande information och hade gett mer underlag för att undersöka mot 
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teorin. Det hade här även varit värdefullt att fråga de studenter som blev intervjuade vad de 

studerade. Jag kunde även frågat mer kring motiv till valet av möbel och därigenom fått mer 

information. 

Det var svårt att få informanter att ställa upp på en intervju, många var upptagna och 

svarade att de inte hade tid. Enligt Patel och Davidsson (2003) kan detta bero på att 

intervjupersonen ställer upp utan att egentligen ha någon nytta av det. Flera av personerna 

jag frågade (på IKEA), om de ville ställa upp på en intervju, svarade att de inte kunde något 

om ämnet. Denna typ av svar fick jag inte från människor på Möbelmässan.  På IKEA var det 

mycket äldre människor, vilket kan ha berott på dag och tidpunkt då jag valt att göra min 

intervju där. 

Det hade varit lämpligt att använda ytterligare teorier som behandlar värdegrunder vilken 

sedan kunde användas som kategorier till exempel: affektionsvärde, ekonomiskt värde med 

mera. Sedan kunde man koppla motiven till dessa olika kategorier. 

Eftersom studien är utarbetad efter en induktiv metod kan detta enligt Patel och Davidsson 

(2003) ge arbetet en speciell riktning beroende på forskaren. Forskaren är i detta fall jag och 

med detta menas att jag med mina erfarenheter från tidigare kan ha format arbetet utifrån 

det. 

Slutlig diskussion 

Utifrån de svar som informanter vid IKEA svarade var funktionen av möbeln viktig. Detta kan 

tyda på att informanterna är födda i Sverige vilket är ett land med starka värderingar om hur 

man ska bo och vikten av funktion i hemmet. Detta var en rörelse som uppkom redan under 

tidigt 1900-tal. Värderingarna om att möbler och ting ska fylla sin funktion sitter fortfarande 

fastpräntade i det svenska samhället och Svenskarnas värderingar. Detta kan alltså vara så 

djupt rotat att gemene man därför sätter högt värde på att möbler och ting ska ha goda 

funktioner och vara brukbart. 

Intervjuerna vid Möbelmässan berättade om ett större mervärde i möblerna, flertalet av 

informanter beskrev hur deras möbler var gåvor, arv, att de hade gjort dem själva eller hade 

någon annan typ av stark koppling till denna.  

En reflektion som når mig utefter de bearbetade svaren är hur informanterna tolkar frågan 

de får vid intervjun. När jag frågade vilken möbel de skulle ta med och sedan tillägger: 

oavsett storlek, kan detta ha fått informanten att bortse från tillexempel möjligheten att 

köpa en ny. Om jag tar exemplet säng som många informanter angav anser jag detta vara en 

typisk sådan möbel man faktiskt kan köpa ny utan att känna att man mist något. Dock kan 

mitt tillägg i frågan, oavsett storlek ha lett informanten till att tänka en stor möbel. 

Hur man än vänder och vrider på resonemang måste vi utgå från att alla människor är olika 

individer med olika bakgrunder och egna viljor och behov. 
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Fortsatt forskning 
Genom arbetets gång har jag resonerat mycket fram och tillbaka runt tv och datorns roll i 

hemmet och hur dessa har påverkat levnadsstilen hos många människor. Ny teknik är vardag 

för oss numera då till exempel gårdagens mobiltelefon är föråldrade idag. Hur har tv och 

Internet förändrat våra hem? Hur går den nya tekniken ihop med vår hemmiljö och har vi 

förändrat våra hem de senaste tio åren på grund av den nyaste tekniken? Hemmet är idag 

en arbetsplats för många då de jobbar via sina datorer hemifrån. Samtidigt kan man lätt ta 

med sig ”hemmet” och det privata livet genom datorn till jobbet, då menar jag genom till 

exempel sociala nätverkstjänster. Detta kan vara något att studera vidare inom. 
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Bilaga 1 
  

 

 

Intervjufrågor till informanter: 

 

 Om du var tvungen att flytta, för att ditt hus höll på att brinna ner eller av en annan 

anledning, och har möjlighet att ta med dig en möbel från ditt hem, oavsett storlek, 

vilken skulle det då vara? 

 Följt av frågor öppna frågor som; hur länge har du haft denna möbel, är det för 

möbelns bekvämlighet, har den gått i arv, är utseendet det viktiga. Frågorna utformas 

utefter svar av möbel. 

 Avslutningsvis frågade jag om respondentens; ålder, kön, civilstånd och yrke. 

 

 

 

 

 

 


