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ABSTRAKT 

Följande arbete är en undersökning om specifikt vad vardagsrummet är för rum, vad innehåller det 

och vad har det för funktion. Hur kan detta speglas i föremål och möbler? Hur kan kunskap om hur vi 

människor relaterar oss till föremål utvecklas i skolan? Vardagsrummet är ett rum där de ”finare” 

möblerna finns. Där vi umgås när vi har besök.  Undersökningsmetoden bygger på en gestaltande 

undersökningsmetod. Genom litteraturstudier av etnologisk och sociologisk litteratur skrivna av Åke 

Daun, Eva Londos, Pierre Bourdieu mfl., fotodokumentation och egna erfarenheter har jag analyserat 

likheter och skillnader då det gäller två generationers olika vardagsrum. Resultatet av denna 

undersökning är att vardagsrummet och dess föremål förstärker den man är eller vill vara. Två 

generationers vardagsrum kan se väldigt olika ut. Men de speglar var och en på sitt sätt två olika 

individer.  

Jag ser mitt arbete som en undersökning som man kan överföra till elevers vardag och verklighet, ett 

tillfälla att reflektera över sina egna rum och saker. Eleverna fick i uppgift att välja ut ett föremål att ta 

med till skolan för att berätta om sin relation till föremålet genom att teckna av det och berätta minnen 

kring det. Något som jag kom fram till är att eleverna identifierar sig med föremålen. Eleverna 

använder föremålen för att förstärka sin självbild. 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 
Jag funderar över min egen designhistoria och alla dessa prylar som jag har. Har alla dessa 

saker någon betydelse för mig och min identitet? Människor skapar ideligen nya ting och med 

dessa följer nya kulturvanor. Jag har fascinerats av vad ett hem och dess ting kan berätta om 

människors identitet och framförallt hur man i detta kan se en rådande tidsanda och skönja 

nya kulturmönster.  

Jag kommer i min undersökning att se närmare på vardagsrummet. Jag kommer att jämföra  

mitt vardagsrum med mina föräldrars, för att se hur användningsområdet av rummet har 

förändrats från en generation till en annan. Finns det några skillnader generationsmässigt då 

det gäller rummets betydelse och hur det har använts? Jag kommer inte bara att undersöka 

rummets användning utan också vad det finns för ting i rummet.  

Alla har väl haft känslan av att hitta något som man verkligen tycker om i skyltfönstret på en 

affär och känt ”den där måste jag ha”. Man tänker sig in i hur bra den saken skulle passa i sitt 

hem och förstår inte till slut hur man har kunnat klara sig utan den. ”Den prylen är så mycket 

jag!” Vad är vardagsrummet för rum och vad innehåller det? Vad kan man finna i skåpen? 

Saker vi omger oss med berättar om oss och ger oss identitet. Vilken betydelse har föremålen 

för vilka vi är? 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att jag ska få en djupare förståelse för de saker som vi 

omger oss med och varför vi gör det, att titta närmare på ett rum, vardagsrummet vad finns i 

rummet, varför och hur används det?  

Vad har tingen i vardagsrummet för betydelse för min identitet? Jag vill föra ett resonemang 

kring prylar för att undersöka vikten man lägger vid dem. Syftet med undersökningen är 

också att föra ett didaktiskt resonemang kring hur man kan arbeta med detta ämne i skolan, 

hur ett rum kan förändras eller hur man använder sig utav ett rum utifrån vad man har för 

föremål i rummet.  
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1.3 Frågeställning 
Vad är vardagsrummet för rum, vad innehåller det och vad har det för funktion? 

Hur speglas detta i föremål och möbler? 

Hur kan kunskap om hur vi människor relaterar oss till föremål utvecklas i skolan? 

 

1.4 Metod 
För att besvara dessa frågor ska jag undersöka två generationers förhållande till 

vardagsrummet och deras ting. Jag har valt att i min undersökning granska mina föräldrars 

och mitt eget vardagsrum dels för att undersöka om vilka skillnader man kan hitta i 

vardagsrummet av föremål och ting dels för att få en djupare förståelse kring varför vi omger 

oss med de prylar som vi gör. Min metod baseras på en gestaltande undersökningsmetod. 

Genom litteraturstudier av etnologer och sociologer, fotodokumentation och egna erfarenheter 

av mitt och mina föräldrars vardagsrum kommer jag att göra analyser och titta närmare på 

likheter och skillnader då det gäller vad som finns i rummet. I gestaltningen kommer jag att 

dreja objekt med inspiration av föremål från mitt och mina föräldrars hem, och låta former 

och färger smälta samman med varandra, samtidigt som jag reflekterar kring frågorna som jag 

ställer mig i mitt arbete.  

Vad finns det för ting i rummet och varför? 

Jag kommer att föra ett resonemang om hur man kan använda sig av min undersökning i en 

lärandesituation.  

Litteratur jag använder mig av är: Ting kultur mening av Åke Daun,1 Människor och föremål 

Etnologer om materiell kultur av Alf Arvidsson, (red.),2 Uppåt väggarna i svenska hem av 

Eva Londos,3 Kultursociologiska texter av Pierre Bourdieu,4 Kultursociologi av Thomas 

Johansson och Fredrik Miegel,5 Den kultiverade människan av Frykman, Jonas, Löfgren, 

Orvar6 och Tycke och smak sju etnologer om estetik, Valeri, Renée (red.).7     

 

 

 

 

                                                 
1 Daun, Åke, m.fl. (red.) (1995) Ting, kultur och mening, Stockholm: Nordiska museets förlag 
2 Arvidsson, Alf, m.fl. (red.) (1990) Människor och föremål Etnologer om materiell kultur, Stockholm: Carlssons bokförlag 
3 Londos, Eva, (1993) Uppåt väggarna i svenska hem, Stockholm: Carlssons bokförlag 
4 Bourdieu, Pierre, (1993) Kultursociologiska texter, Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB 
5 Johansson, Thomas, Miegel, Fredrik, (1996) Kultursociologi, Lund: Studentlitteratur 
6 Frykman, Jonas, Löfgren, Orvar, (1979) Den kultiverade människan, Stockholm: LiberTryck 
7 Valeri, Renée, m.fl. (red.) (1996) Tycke och smak sju etnologer om estetik, Stockholm: Carlssons bokförlag 
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2. TEORI 

 

2.1 Vardagsrum 
I teorin om iscensättningen och jaget anlägger antropologen och sociologen Erving Goffman 

ett dramaturgiskt perspektiv på samhället och dess individer. För att kunna upprätthålla sitt 

jag måste man få sin roll bekräftad av andra8. Spelet försiggår med växlande framgång på 

flera scener, offentliga och privata. Arrangemanget av scenen eller miljön, som Goffman 

benämner är ett viktigt led i scenografin i en föreställning och han urskiljer härvid en främre 

och en bakre scen. Den främre scenen jämställs med offentlighet och den bakre med det 

privata9. Detta skulle kunna innebära att individerna använder sina hem för att förstärka sina 

roller. I hemmen upprättas en trovärdig scenografi som representerar ens identitet. Etnologen 

Eva Londos har i Uppåt väggarna i svenska hem bl.a. använt sig av Goffmans teorier, där hon 

ser hemmets bilder som en ”jagberättelse.”10 Londos försöker även se mönster och 

sammanhang i tiden och blir varse att individualistiska lösningar och framställningar är 

uttryck för kollektiva värderingar, tankestrukturer och enskilda livsberättelser. Hon kommer 

fram till följande slutsats: det människor väljer att sätta upp på väggarna i sina hem är ett sätt 

att konfirmera deras världsbild. Kan man på ett liknande sätt se på det egna hemmets 

inredning och ting? 

Ett hus består av olika sektioner av offentlig sfär och privat sfär, säger Eva Londos som 

refererar Erving Goffman i ”Uppåt väggarna i svenska hem”.  Graden av intimitet med 

hemmets invånare avgör hur fritt man kan röra sig inom de olika regionerna. Även om 

tamburen eller hallen är det första och mest offentliga rummet, dit nästan alla som har ett 

ärende till hemmet har tillträde, är dess främsta uppgift inte att vara representativ utan att 

fungera som en sluss eller kontrollstation för ett eventuellt vidare införande eller avvisande 

från hemmet.11  

”Sällskapsrummet, det rum i hemmet som är mest representativt, där vi inför vänkretsen 

spelar upp våra jag, är det rum vi umgås i när vi har besök.”12 

Detta rum, som förr i borgerliga hem var salongen eller förmaket, på landsbygden salen eller 

kammaren, senare finrummet, lever kvar som separata sällskapsrum i våra hem.13 

                                                 
8 Londos, a.a., s.31. 
9 Ibid., s.31. 
10 Ibid., s. 31. 
11 Ibid., s. 31. 
12Ibid., s. 31. 
13 Ibid., s.32. 
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Etnologen Åke Daun har beskrivit hur arbetarklassen när man fick råd med ett extra rum 

inredde ett finrum, oavsett vad ”expertisen” tyckte. Finrummets främsta funktion var att 

påminna om vilken gulkant på tillvaron man hade råd att skaffa sig. Det var en plats där de 

bättre möblerna, souvenirerna och släktfotona kunde förvaras. Det ökande välståndet gjorde, 

enligt Daun, att finrummets uppgift som statussymbol successivt minskade i betydelse, och att 

det så småningom istället förvandlades till vardagsrum eller allrum där familjen umgicks 

framför TV-apparaten. Teven har sedan dess introduktion i hemmen utvecklats till en social 

samlingspunkt.14 Karaktären av utställningsrum har tonats av. Ändå ger man fortfarande 

vardagsrummet representativa funktioner på ett helt annat sätt än övriga utrymmen. Det finns 

fortfarande en önskan att ha ett rum, där det är ”fint”. Vad som uppfattas som fint hämtar 

näring ur föreställningar om elegans, överflöd, lyx.15 Vardagsrummet är föremål för mer 

estetisk omsorg än andra rum. Om det bara är ett av rummen i bostaden som försetts med 

parkettgolv, så är det i vardagsrummet.16 Det är i vardagsrummet vi placerar våra finaste ting, 

det vi vill visa upp för andra och som vi tycker är representativt för vilka vi är.17 

 

2.2 Ting 
Materiella objekt är mycket mer än livlösa ting. Etnologen Orvar Löfgren diskuterar i texten 

tingen och tidsandan, hur ting kan bli bärare av minnen och stämningar och därmed förtätar 

kulturella budskap.  

 
När någon konsumerar, innebär det mer än att ett ting byter ägare. En komplex process inleds, som innebär 

att konsumenten börjar en bearbetning av tinget, genom att inlägga mening och symbolik, och genom att 

placera det i en miljö som kompletterar eller förstärker en redan existerande iscensättning. Konsumenten 

rekontextualiserar tinget, dvs. skapar en ny mening genom att placera det i ett annat sammanhang.18  

 

Tingen i sig är kanske inte så intressanta, utan det är människans relation till tingen som gör 

dem intressanta, skriver Barbro Klein. Tingen får en annan innebörd, de tillskrivs mening 

eller symboliska laddningar. 19 Vidare menar hon att tingen inte är döda och oföränderliga 

utan ingår i sociala processer och har kulturella biografier.20 Med kulturella biografier menas 

                                                 
14 Daun, Åke (1990) ”Bostadens föremål och utrustning”, i Arvidsson, Alf m.fl. (red.) Människor & föremål Etnologer om 
materiell kultur, Stockholm: Carlssons bokförlag 1990, s. 72. 
15Ibid., s. 80.  
16Ibid., s. 80. 
17 Ibid., s. 31. 
18 Londos, a.a., s. 38. 
19 Klein, Barbro (1995) ”Fragment och materialiserande minnen – om föremål, estetik och folklivsforskning”, i Daun, Åke 
(red.)Ting, kultur och mening, Stockholm: Nordiska museets förlag 1995, s. 12. 
20 Ibid., s. 12. 
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att en del ting har fått en ny status, ekonomiskt, estetiskt och ideologiskt, saker som har gått i 

arv, blivit bortglömda och återupphittade som betydelsefulla föremål. Men vad är egentligen 

ett föremål? 

 
 I språkligt avseende kan man göra en intressant iakttagelse. Ordet uttrycker en objektsrelation. Ett föremål är aldrig 

något i sig självt, utan är föremål för aktivitet från ett handlande subjekt. Föremålet existerar endast i en situation och 

knutet till personen/personerna. Samtidigt har de materiella kulturprodukterna i svenska språket fått en sådan 

självständig ställning att de ensamma står för innehållet i beteckningen föremål som blivit ett självständigt begrepp. 

På samma sätt får föremålen ofta en självständig existens i vår tillvaro och uppfattas som av naturen givna.21 
 

Nils-Arvid Bringéus, skriver kring människans relation till föremål. Personliga förhållanden 

till tingen gör att vi ofta inte auktionerar bort ett hem förrän ägaren själv är ur tiden. Många 

drar sig även då för att auktionera bort sakerna från sitt föräldrahem. Man tycker det är 

obehagligt att sakerna kan komma i andras händer. Att behålla ägodelarna från 

föräldrahemmet kan betyda att man också försöker hålla minnet av föräldrarna levande, att 

skillnaden mellan person och ting rentav suddas ut.  

Köpa nya saker ger oss i allmänhet glädje men det dröjer inte länge förrän vi har glömt bort 

dem och vi vill ha nya saker.  Livsstil och boende blir allt mer en del av en kommersiell 

kultur. Designad heminredning utgör en stor marknad som inriktar sig på livsstilar.  

 

Att somliga ting betyder mer för oss än andra beror inte sällan på att de är starkt laddade med 

minnen. Vi fotograferar bröllop, födelsedagar eller semestern för att hålla minnen av en 

svunnen tid till liv. Många föremål har inte bara ett marknadsvärde utan även ett personligt 

värde.22 Souvenirer diskuterar Nils-Arvid Bringéus i boken Människor och föremål Etnologer 

om materiell kultur. Souvenirer, av franskans ord för minnas.23 Det kan vara prydnadsföremål 

som vi köpt när vi har varit på en resa. Marknadsvärdet är oftast litet och finsmakaren är 

beredd att se souvenirer som kitsch. Bara för det kan sådana föremål utgöra det mest 

utmärkande i många hem. Föremål talar också om vår egen sociala eller kulturella position.24 

Kända varumärken ses som en statussymbol som också visar medvetenhet i sitt val. Att ha 

kända designade föremål i vardagsrummet visar alltså att man besitter en medvetenhet.   

                                                 
21 Bringéus, Nils-Arvid (1990) ”Människan och föremålen”, i Arvidsson, Alf m.fl. (red.) Människor och föremål Etnologer 
om materiell kultur, Stockholm: Carlsson bokförlag  
1990, s. 1. 
22 Ibid., s. 1. 
23 Ibid., s. 34. 
24 Löfgren, Orvar (1990) ”Tingen och tidsandan”, i Arvidsson, Alf m.fl. (red.) Människor & föremål Etnologer om materiell 
kultur, Stockholm: Carlssons bokförlag 1990, s.199. 
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Ting är påtagliga och konkreta inslag i vår tillvaro. De finns ofta kvar som kulturlager från 

tidigare perioder i ens liv. Lugnt och stilla står de på byrån och påminner om situationer, 

stämningar, erfarenheter.  

Men deras tåliga oförändlighet är naturligtvis skenbar: de skiftar ständigt gestalt, laddas ur 

och laddas om, får ny mening allteftersom livet skrider fram.”25 Ting som inte har något värde 

diskuterar Cecilia Fredriksson i boken Tycke och smak sju etnologer om estetik. 
”Föremål som inte får något värde utav sin ägare lever ett liv gömda för beskådning tills sopptippen är det 

enda som finns kvar. Men de föremål som överlever genomgår en nödvändig transformering, eller 

revitalisering om man så vill, och blir vad vi kallar kitsch, camp, nostalgi eller rentav antikviteter”.26 
 

Fredriksson diskuterar sedan vad begreppet kitsch är och säger att kitsch visar på distans och 

kulturell tillhörighet.27 Enligt Fredriksson ska kitsch vara billigt och hittas på loppmarknader. 

Kitsch är kuriositet, och kuriositet är ett annat ord för ”tvivelaktig antikvitet”. ”Obegripliga  

ting som plötsligt blir intressanta och tar steget ur pinsamhetens skamvrå till arenan för 

oförutsedda köp”.28 

 

2.3 Smak 
Sociologen Pierre Bourdieu har studerat den mekanism som styr våra val; smaken,  

hur smaken på olika områden används som ett sätt att skapa skillnad.  Enligt sociologen 

Pierre Bourdieu avslöjar smaken vem du är, var du kommer ifrån, dina ambitioner och vem 

du vill bli. Smaken placerar alltså människor på en specifik punkt i det sociala rummet. 

Bourdieu menar att smaken är en social konstruktion och den uppstår och förändras inom 

ramen för det maktspel som äger rum mellan olika sociala skikt i samhället. Med andra ord: 

de ting och företeelser som jag tycker om visar vilket kulturellt kapital och arv jag har. Det är 

alltså inte min individuella smak som talar utan den specifika plats i det sociala rummet som 

jag befinner mig på.  

 
En individs smak är knuten till hennes habitus, som bl a består av de dispositioner som vägleder de 

omdömen hon gör ifråga om olika typer av kulturella objekt. Smak är alltså en av de praktiker i 

vilken individens habitus manifesterar sig. 29 
 

                                                 
25 Löfgren, a.a., s.199. 
26 Fredriksson, Cecilia (1996) ”Loppmarknader och ruiner om loppmarknadens estetik”, i Valeri, Renée m.fl. (red.) Tycke 
och smak sju etnologer om estetik, Stockholm: Carlssons bokförlag 1996, s. 40. 
27 Ibid., s. 40. 
28 Ibid., s. 40.  
29 Johansson, Thomas, Miegel, Fredrik, Kultursociologi, Studentlitteratur 1996, s. 206.  
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Habitus är ett begrepp som Bourdieu använder. ”Förenklat kan man säga att grundtanken är 

att de sociala strukturerna finns inskrivna eller förkroppsligade i varje enskild individ.” 30 

Habitus är, säger Bourdieu, ovetande och kan inte styras. Varje individ har sin egen habitus, 

men människor från samma samhällsklass eller sociala skikt tenderar att ha likartad habitus.31 

Smaken har en ordnande uppgift eftersom den för samman dem som har liknande smak 

samtidigt som den skiljer ut dem som har andra smakomdömen. Bourdieu anser att när 

människor delar upp kulturella objekt, delar de samtidigt upp sig själva. Därför kan vi på så 

sätt kategorisera människor med utgångspunkt i den smak de har på olika områden, t.ex. 

ifråga om musik, konst, litteratur, film, mat, bostad, möbler, kläder etc. Bourdieu menar att 

smaken på alla dessa skilda områden är relaterade till varandra. Med hjälp av sin smak talar 

individen om vilken position hon har eller vill ha i den sociala ordningen.  

 
”För att sammanfatta menar Bourdieu alltså att habitus ligger till grund för de preferenser som 

människor har ifråga exempelvis om klädstil, mat, dryck, konst, sport, litteratur, frisyr och film. 

Beroende på framför allt klassbakgrund har olika människor olika habitus”.32  

De smakdistinktioner människor gör när de konsumerar t ex olika kulturella produkter, bidrar 

därför till att upprätthålla och reproducera samhällets struktur och de makt- och statusskillnader 

som kännetecknar det.33 

 

3. UNDERSÖKNING 

 

3.1 Undersökning och analysmetod  
I undersökningen jämför jag mina föräldrars vardagsrum, möbler och föremål med mitt eget 

motsvarande rum, dess möblering och föremål. Jag har delat upp analysen i följande områden: 

1. Själva rummet och möbleringen. 2. Tingen.  

 

3.2 Vardagsrummet i föräldrahemmet 
När jag och min familj flyttade in i vårt hus 1978 då var jag 6 månader gammal. Huset är ett 

tvåvåningshus i trä som består av kök, tre sovrum, vardagsrum, allrum, hall, tvättstuga och två 

badrum. Huset ligger i ett lugnt villaområde i Borgholm på Öland.  

                                                 
30 Ibid., s. 204. 
31 Ibid., s. 205.  
32 Ibid,. s. 207.  
33 Ibid,. s. 207.  
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Vardagsrummet var rummet som var stängt när jag var liten, rummet man inte fick gå in i för 

att man kunde ha sönder något, rummet som idag inte har några dörrar och som står helt 

öppet, men ändå där ingen vistas.  

Vardagsrummets form är rektangulärt, väggarna är klädda i en ljus tapet och golvet är klätt i 

parkett av ek. 

 

    
Översikten över föräldrarnas vardagsrum. 

 

 

Rummet har två ingångar en stor och en liten. Det första man möter när man kommer in 

genom den stora öppningen är den grönblommiga soffgruppen ifrån 70-talet. Tyget på soffan 

och fåtöljen gör i en dov gröngul nyans. Till soffan och fåtöljen hör soffbord, bokhylla och ett 

litet sideboard i mörkt faner. En öppen spis är placerad på den ena kortsidan av 

vardagsrummet, intill soffgruppen. Den införskaffades i slutet av 80-talet. 

Längre in i rummet står det en matsalsmöbel i furu. Till matsalsmöbeln hör också en skänk i 

samma material. 
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Soffgruppen och matsalsgruppen. 

 

När man kommer in i rummet slås man av en stark nostalgikänsla. Alla möbler som finns i 

rummet har stått där i ca 30 år. Färger och mönster liksom materialen furu och teak gör att allt 

i rummet för mig andas 70–tal. Enligt Åke Daun ses den öppna elden som en samlingspunkt 

och trivselskapare.  
Den öppna elden fångar blicken utan att såsom TV programmen binda den tankemässiga 

uppmärksamheten. Människors gemensamma blickande in i lågorna skapar en upplevelse av 

sammanhållning eller i varje fall samvaro, vilken beror på att alla gör just detta på en och samma 

gång. 34  
Efter att den öppna spisen kom in i vardagsrummet har rummet fått ett större 

användningsområde; kvällar framför brasan med familj och vänner.  

Daun menar att vardagsrummet bara används vid finare tillfällen, just så är det i min familj. 

Rummet används vid jul, födelsedagar eller vid en finare middag med vänner då det pyntas 

och fejas. Mina föräldrars vardagsrum är snarare ett finrum än ett vardagsrum. Denna 

tolkning grundar jag på att rummet sällan används och det inte heller finns någon tv i rummet. 

Rummet håller fortfarande en hög status precis som Daun menar att de gamla finrummen 
                                                 
34 Daun, a.a., s 76. 
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gjorde och det är bara här i huset man kan hitta parkettgolv. Härmed kommer jag att kalla 

mina föräldrars vardagsrum för finrum. 

 

3.3 Tingen     
Finrummet är fyllt med uppradade prydnadssaker. Man kan hitta dem lite varstans där det 

finns en tom yta, i fönstren, i bokhyllan, på den öppna spisen, på borden, på golvet och i 

skåpen. Grupper av ljusstakar står på de flesta borden. Vid en snabb överblick av rummet 

konstaterar jag att det finns många glasföremål i rummet. De gröna växterna är placerade på 

matsalsbordet för att få skydd mot solen. Ting i sig är inte så intressanta menar Klein utan det 

är människans relation till tingen som gör dem intressanta. Då får tingen en annan innebörd, 

de tillskrivs mening eller symboliska laddningar.35 I mina föräldrars finrum finns det massor 

med föremål och där håller nästan alla en tidsanda från 70–talet. Mina föräldrar har mycket 

personliga förhållanden till alla ting. Alla ting är för dem betydelsefulla. Det finns mycket 

arvegods i rummet, ting som de har sparat från sina föräldrahem. Genom fotografier och 

arvegods samt genom att höra historier kring tingen hålls minnen av personerna kvar. 

Ljusstakarna på matsalsbordet i vardagsrummet, står precis som de gjorde på mammas 20- 

årsdag. Ljusstakarna är ett arvegods från mormor och morfar. Ting kan också ha kulturella 

biografier, med detta menas att en del ting har fått en ny status, ekonomiskt, estetiskt och 

ideologiskt. Det kan vara saker som har gått i arv, blivit bortglömda och återupphittade som 

betydelsefulla föremål. 

 

 

                                                 
35 Klein, Barbro (1995) ”Fragment och materialiserande minnen – om föremål, estetisk och folklivsforskning”, i Daun, Åke 
(red.) Ting, kultur och mening, Stockholm: Nordiska museets förlag 1995, s.12. 
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Grupper av prydnadsföremål i föräldrarnas finrum. 

 

På skänken är prydnadssakerna uppradade. Terrinen och ljusstakarna i tenn hör ihop, en 

bröllopspresent till mina föräldrar. De har alltid haft sin plats i alla år. Fotogenlampan som 

står bredvid är ett arvegods från mormor och morfar. Den har funnits i alla tider som min 

mamma kan minnas. När hon var liten användes den flitigt som lampa, idag har den fått en 

annan innebörd, som ett prydnadsföremål. Alla ting har sin givna plats, de kan ha stått där i 

flera år.  

 



14 
 

      
Skänkens innehåll. 

 

Inuti skänken står glas och porslin som väldigt sällan kommer fram. Mycket av porslinet är 

arvegods från farmor. Den lilla porslinsasken med en ko på fungerade som smörbytta när min 

mamma var liten, innan smörpaketen fanns. Varje dag stod den på matbordet. Det är inte 

många utav sakerna som har ett stort marknadsvärde, utan de har mer ett personligt värde, 

som Bringéus talar om.36 ”Somliga ting betyder mer för oss än andra. Det beror inte sällan på 

att de är starkt laddade med minnen”37. 

I bokhyllan står många prydnadsföremål. Den är som en slags förvaring av allt man samlar på 

sig. I bokhyllans vitrinskåp finns bara arvegods, det mesta i glas och kristall. De ting som 

mina föräldrar väljer ska få stå framme är saker som de själva har köpt eller fått. 

  

                                                 
36 Bringéus, a.a. s. 1. 
37 Ibid., s.1. 



15 
 

 
Kristallskål från Orrefors m.m. 

Det finns några föremål av kända varumärken, de vita blomkrukorna från Waldemarsudde, 

kristallskålen från Orrefors, keramiken från ”Paradisverkstaden” på Öland och glaskonsten av 

konstnärerna Ulrika Hydman-Vallien och Bertil Vallien. De står också uppradade för allmänt 

beskådande precis som alla andra ting i vardagsrummet.  

Litteraturen som finns i rummet var från början nästan obefintlig men på senare år har 

samlingen vuxit och nu får den nästan inte plats i bokhyllan. Överst på bokhyllan kan man 

också se gamla släktfotografier. Dessa fotografier räknas också som ting förknippade med 

starka minnen. Mina föräldrar har inte en sak i vardagsrummet som är modernare än från 

1980–talet. 

 

Om man ska sammanfatta vad för slags föremål det finns i rummet, är det många med stark 

minnesladdning och där arvegods är överrepresenterade. Där finns prov på ting av kända 

varumärken. Många av föremålen har ett personligt värde; marknadsvärdet kanske är lågt men 

affektionsvärdet är desto högre. Mina föräldrar har berättelser kring alla saker. Tyvärr har 

föremålen i detta rum fått ett annat värde, tolkar jag, än vad de hade för mina far- och 

morföräldrar. De har förlorat lite av sin charm, som smörbyttan som idag inte används. Dess 
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plats på matbordet har för länge sedan bytts ut mot smörpaketet. Fotogenlampan på skänken, 

vilken nytta gör den eftersom om den aldrig tänds? Dessa ting är exempel på sådant som idag 

har fått en ny status i mångas ögon.  

 

3.4 Mitt hem och vardagsrum 
Själv bor jag i en hyreslägenhet som ligger i Vasastaden i Stockholm. Huset byggdes ca 1930 

och är ett ”funkishus”. Lägenheten har två rum och kök. Det finns två passager in i 

vardagsrummet, en ifrån hallen och den andra ifrån köket.  
Mitt vardagsrum, är kvadratiskt och möblerna står ut med väggarna. Möbleringen i rummet är 

anpassad efter teven. I dagens vardagsrum är det vanligt att man möblerar efter teven, skriver 

Daun38.  ”Teven utgör sedan den kom in i hemmen en social samlingspunkt”.  

 

 
Översikt över mitt eget vardagsrum. 

 

Soffan är stor och bred, soffan ligger man i. Allt görs bekvämt till tevetittandet. Teven står väl 

synlig ifrån soffan. Den orangefärgade lampan är en Luxoslampa ifrån 60–talet. Den har en 

                                                 
38 Daun, a.a, s.72. 
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central plats i rummet. Belysningen i rummet är viktig för att skapa rätt stämning. Att ta med 

sig mattallriken in till teven är inget ovanligt i mitt hem. 

Det finns en bokhylla i rummet som innehåller lite allt möjligt. Den består endast av hyllplan 

fastsatta i väggen. Mitt vardagsrum är ett allrum, dess användningsområde är stort. Rummet 

används dagligen till tevetittande, måltider, vila, läsa etc. Golvet är intressant att titta närmare 

på. Daun menar ju att det inte ovanligt att parkett ligger just i vardagsrummet bara för att visa 

att det är ett ”finare” rum. I mitt vardagsrum är golvet inte av parkett utan det har en 

linoleummatta med parkettimitation, ett billigare alternativ till parkettgolvet. 

Finrummets främsta uppgift var förr att vistas i när man hade besök, en plats där de finare 

tingen och möblerna fanns. Detta har mer och mer suddats ut, menar Daun, sedan teven 

gjorde sin scendebut. I denna hyreslägenhet i Stockholm stämmer detta precis, möbleringen är 

placerad efter teven. Även om den konkurrerar med enskilda familjemedlemmars önskan att 

samtala om något, bidrar tittandet till en samvaro. Teven blir som ett altare i rummet. 

Nackdelen med att ha en teve i vardagsrummet är att man pratar mindre med varandra.  

 

3.5 Tingen 
I mitt vardagsrum finns en blandning av saker, de flesta prydnadssaker är loppisfynd. Ting 

som av andra inte ansetts ha något värde har plockats upp och ställts på hyllan, ting som har 

genomgått en transformering, som Fredriksson menar39. I rummets bokhylla står alla föremål 

i små rader. De är bland annat formgivna av Stig Lindberg och Per-Olof Ström, och därmed 

prov på ting av kända varumärken. Det lilla rådjuret mitt i bokhyllan är en souvenir och 

loppisfynd från Budapest.  

 

                                                 
39 Fredriksson, a.a., s. 40. 
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Tingen som står i min bokhyllan. 
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 En titt i skåpen. 
 

Skåpen i mitt vardagsrum innehåller helt andra saker än mina föräldrars. Nästan alla objekt 

som finns i mitt skåp har med elektronik att göra: en xbox, spel, filmer, telefon, skivspelare 

och en bärbar dator. Alla saker i rummet är väl placerade, de har en uttänkt plats för att det 

ska se bra ut, många fungerar som statussymboler. 

När man tittar närmare på tingen som finns i detta vardagsrum kan man urskilja en stor 

skillnad från de saker som finns i mitt föräldrahem. Föremålen är mycket mer färgglada och 

är från 50-60-talet. Hos mina föräldrar kan man hitta mer glasföremål som kristall, ett annat 

typiskt föremål är de virkade små dukarna som finns under de flesta föremål. Visst finns det 

gamla saker från andra generationer hos mig, men inget från min egen familj.  

 

 

4. DISKUSSION 
 

4.1 De två vardagsrummen 
Då det gäller i vardagsrummet har det skett många förändringar genom åren. 
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I förra sekelskiftets borgliga hem hade varje rum en funktion. Goffman visar att hemmet 

dessutom var indelat i en offentlig och en privat sfär. ”Graden av intimitet med hemmets 

invånare avgör hur fritt man kan röra sig inom de olika regionerna”. Dagens hem skulle i och 

för sig kunna sorteras in under den privata sfären, men man kan även se det som att det finns 

en form av offentlighet där. I den offentliga sfären ingick förr bl.a. den stora salongen, där 

gäster togs emot. Den privata sfären var nästan obefintlig och rummen blev mer 

mångfunktionella.  

 

Identitet är ens självbild, en medvetenhet om sig själv som unik. Den består dels av 

medvetenhet om sitt jag och dels av en medvetenhet om den egna personligheten. En 

människas identitet formas under hela livet, identitet kan skapas i samspel med sin 

omgivning.40 Frågan är då om hemmen i dag inte allt mer fungerar som ett medvetet uttryck 

för en identitet som skall visas upp. 

Vardagsrummet är fortfarande ett sällskapsrum där man träffas för att umgås. Teven har blivit 

en vanligt förekommande möbel i rummet och man möblerar efter den. ”Den är en social 

samlingspunkt” som Daun talar om.  Att vi fortfarande har våra finaste saker i vardagsrummet 

stämmer än idag. Vardagsrummet fungerar fortfarande som en representant för vem man är 

och vad man vill visa upp. ”En plats där de bättre möblerna, souvenirerna och 

släktfotografierna kunde förvaras”, som Daun säger.  

Att det är skillnad på mitt användande av det så kallade vardagsrummet gentemot mina 

föräldrars beror på att det egentligen handlar om två helt skilda rum.  Mina föräldrars 

vardagsrum kan man egentligen kalla ett finrum och mitt vardagsrum är ett allrum.  

 Rummens olikheter tolkar jag beror på många olika faktorer. Storleken på bostad är en 

faktor. I och med att det finns flera rum i mitt föräldrahem har de delat upp funktionerna 

finrum och tv-rum i två separata rum. Tv-rummet finns på övervåningen hos dem. Själv bor 

jag i en liten lägenhet som inte har möjlighet att rymma ett finrum. På grund av storleken på 

min lägenhet har vardagsrummet kombinerats till ett finrum med tv-rum, ett allrum. 

Generationstillhörigheten kan vara en annan faktor som skapar skillnader. Mina föräldrar har 

inte alla dessa elektroniska prylar i sitt hem eftersom de inte behärskar dem. De tycker heller 

inte att det är ting att ha i sitt finrum. Alla generationer bär troligen spår från sin tid, en 

anledning till varför mitt föräldrahem är så starkt präglat av 70 – tal i val av möbler, färger 

och föremål. En viktig skillnad mellan rummen som också är en likhet i viss mån är golvet, 

                                                 
40 www.sv.wikipedia.org/wiki/identitet.se 
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ekparkett i föräldrarnas finrum mot ekimitation i mitt eget allrum. Likheterna i båda rummen 

är att det finns en soffa och en bokhylla med ”fina” saker. Dessa ”fina” rum innehåller ting 

som är där för att visas upp för andra vilken ”lyx” man har råd att skaffa sig. Mina föräldrars 

finrum gentemot mitt egna allrum är dubbelt så stort. Dubbelt så stort ger i detta fall dubbelt 

så många saker.   

 

4.2 Tingen 
Varför jag har placerat mina Sig Lindbergföremål väl synliga i bokhyllan har en 

underliggande mening, precis som varför mina föräldrar har en kristallskål från Orrefors väl 

synlig i sin bokhylla. Bourdieu anser ”att när vi delar upp kulturella objekt, delar vi samtidigt 

upp oss själva”41. Vi delar upp oss i olika grupptillhörigheter med olika smakpreferenser. 

Dessa föremål ses som statussymboler som talar om för andra vilken medvetenhet vi har och 

vilken kulturell ställning vi tar. Stig Lindberg är ”på tapeten” just nu med utställningar på 

Nationalmuseum och i Gustavsberg. Det visar på en hög kulturell medvetenhet att ha dessa 

föremål i sin bokhylla. Då det gäller föremål av kände varumärken finns det likheter, kanske 

beror det på att jag under min uppväxt lärt mig dela mina föräldrars intresse för konst och 

formgivning. Ting som är starkt minnesladdade finns det gott om i mitt uppväxthem, men 

mindre i mitt egna nuvarande. Mina far-och morföräldrar har sedan länge gått ur tiden. Det är 

orsaken till varför det finns mycket arvegods med många minnen i mitt uppväxthems 

vardagsrum. Mina föräldrar har väldigt svårt att göra sig av med saker och ting. De vill hålla 

minnena levande och kanske själva lämna efter sig dessa föremål en gång. 

Saker som har gått i arv, blivit bortglömda och återupphittade är ting som vi laddar med 

starka betydelser, säger Klein42. Mammas lilla porslinsask med en ko på som förr var till för 

att ha smör i som kom till användning varje dag, ser jag som ett exempel på detta. Idag är det 

ett fint prydnadsföremål som står i en skänk och som ibland får komma fram till beskådning. 

Ting som jag kallar kitsch är förekommande i mitt vardagsrum, som det porslinsrådjur som 

också är en souvenir.  Föräldrarna har också ting som jag tycker är kitsch men det är det inte 

för dem.  

Fotografierna överst på bokhyllan i mitt föräldrahem visar också minnen från en svunnen tid.  

I finrummets estetik var det här en vanlig företeelse, förstår jag.43 I bokhyllan från mitt eget 

hem idag finns ännu inga fotografier men det kanske kommer. 

                                                 
41 Johansson, Miegel, a.a., s. 207.   
42 Klein, a.a., s. 20. 
43 Daun, a.a., s. 15. 
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4.3 Smaken  
Något som jag har förstått av att studera mitt barndomshems vardagsrum är att varje 

generation är färgad av sin tid. Att det finns saker från olika tidsepoker i våra vardagsrum är 

inte så konstigt. Att man kan hitta många rester från 70-talet i mitt uppväxthems vardagsrum 

visar att det var då mina föräldrar inredde sitt vardagsrum. På grund av många faktorer har 

rummet sett likadant ut genom åren. Bourdieu slog fast att ”beroende på framför allt 

klassbakgrund har olika människor olika habitus. De smakdistinktioner människor gör när de 

konsumerar t ex olika kulturella produkter, bidrar därför till att upprätthålla och reproducera 

samhällets struktur och de makt- och statusskillnader som kännetecknar det”. 44  

Att mina föräldrar inte har ändrat om i vardagsrummet får anses ha med deras klassbakgrund 

att göra de. Man är väldigt rädd om sina ting ”det är dyrt att köpa nytt” och de måste hålla 

nästan livet ut.  

Jag lider, precis som jag tror att mina föräldrar gör, av att försöka skapa symmetri i hur man 

placerar ut sina ting i vardagsrummet. Antingen blir det för kalt eller för pråligt.  

Hur mycket ska man visa upp? Enligt Daun vill man visa upp ” viken lyx man har råd att 

skaffa sig”. Men man vill inte vara för skrytig.  Eller som mina föräldrar brukar säga att saker 

och ting ”kan vara för fina för oss”. Då rör man sig utanför sin kulturella plattform. Att det 

finns spetsdukar under nästan alla saker i mina föräldrars vardagsrum är inte så konstigt. För 

mina föräldrar är det något fint, något som de har tagit till sig av sina föräldrar som tillhör 

ytterligare en tidigare generation.  

Mamma berättade att hos mormor användes bara vardagsrummet när det var fest. Då dukade 

man upp med den finaste duken och det finaste porslinet. Annars vistades ingen i rummet. 

Rummet förblev stängt. Samma sak med mitt uppväxthems vardagsrum, idag finns det inga 

dörrar till rummet men det ligger i bakhuvudet att man inte är i rummet. Dessa rum var från 

början mer privata än offentliga, menar Goffman. Men det är inte så att rummet aldrig 

används. Nu för tiden vid de kallare månaderna på året brukar vi sitta kring brasan och mysa. 

Bourdieu menar med sitt habitusbegrepp att de sociala strukturerna finns inskrivna eller 

förkroppsligade i varje enskild individ. Varje individ har sin egen habitus, men människor 

från liknande samhällsklass eller sociala skikt har en viss tendens att ha likartad habitus.45 

Synen på estetik kring mitt och min mammas vardagsrum är relativt olika. De är olika på så 

sätt att rummen innehåller ting från olika tider och att rummen ursprungligen är utformade 

                                                 
44 Johansson, Miegel, a.a., s. 207.  
45 Ibid., s. 205.  
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och möblerade under två olika tidsepoker. Att likheter finns mellan mitt föräldrahems 

vardagsrum och mina morföräldrars vardagsrum tror jag har att göra både med storleken på 

bostad men mest med deras syn att se på rummet som finrum. Mina föräldrars habitus skiljer 

sig från min både pga. att vi tillhör olika generationer och att vi har olika kulturella och 

estetiska preferenser. Vad jag har tagit med mig i frågan om smak ifrån mina föräldrar är svårt 

för mig att se. Men vi visar båda upp svenska formgivare i våra bokhyllor. 

 

 

5. DIDAKTIK 

 

5.1 Om vårt förhållande till ting 
I programmålen för Estetiska programmet står att läsa. ”Begreppet estetik används inom det estetiska 

programmet i en vid betydelse. Med estetik avses i dag ett vidare fält än ”läran om det sköna” och studierna 

om konstarterna. Estetik inbegriper upplevelsen av allt människan skapat formerna för hur detta skapande 

arbetas fram samt de bakomliggande idéerna. I estetiken inryms också förståelsen av den egna kulturens 

och andras kulturers uttrycksformer och värderingar samt förmågan att kommunicera med estetiska 

uttryck”.46 

 

I didaktiken vill jag föra ett resonemang om hur man kan ta upp föremåls betydelse i en 

lärandesituation. Jag har utformat ett lektionsförslag efter min undersökning och utifrån 

boken, Adressat okänd 47. Eleverna fick i uppgift att ta med sig ett föremål ifrån sitt eget rum 

till skolan. Uppgiften var att välja ett föremål som betydde mycket för dem. Därefter pratade 

vi om relationer vi har till våra saker, att minnen kan stärka banden mellan föremål och 

människa. I inledningen till boken Adressat okänd står det ”Vi uttrycker oss genom 

föremålen, och tvärtom: föremålen uttrycker vad människor tycker och tänker”.48 

Saker har den egenskapen att de kan betyda flera saker samtidigt, det kan både vara praktiska 

och ha en symbolisk innebörd. De kan också skifta betydelse i olika samanhang, i olika tider 

och för olika människor.49 Föremål som eleverna tog med var: gosedjur, fotografier, 

bandyklubba, mp3-spelare. Där fanns också föremål med symboliska laddningar och föremål 

som statussymboler t.ex. mobiltelefoner och mp3-spelare och praktiska saker som 

sportredskap etc. När alla elever fått visa upp vad de hade med sig och berättat varför de valt 

som de gjort tecknade de sitt föremål. Som nästa steg tecknade de sitt föremål i ett 
                                                 
46 Estetiska programmet programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer,      
Gy 2000:05, Skolverket 2000, s. 8. 
47 Björklund, Anders, Silvén-Garnet, (1996)  Adressat Okänd Framtidens museiföremål, Carlssons bokförlag. 
48 Ibid., s. 7.  
49 Ibid., s. 9. 
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sammanhang där de använder sig av föremålet. En tolkning jag gjort utifrån resultatet av 

denna uppgift är att man ser att eleverna identifierar sig med sina föremål. Föremålen är 

viktiga för att förstärka sin självbild, som en unik person. För Kalle är bandyklubban hans 

allt, med bandyträningar varje vecka och tävlingar på helgerna. Fotografier av husdjur och 

idoler visar verkligen att alla människor har olika relationer till sina saker och att människan 

och hennes saker är oskiljaktiga. Föremålen uttrycker vad människor tycker och tänker, de 

förstärker identiteten.50  De föremål vi använder i det daliga livet, kläder vi bär och maten vi 

äter säger något om vår ställning i samhället. De är därmed symboliskt laddade. Enligt 

sociologen Pierre Bourdieu avslöjar smaken vem du är, vart du kommer ifrån, dina ambitioner 

och vem du vill bli.51 Syftet med denna undersökning var att spegla elevernas sätt att se på 

föremål. Vad betyder föremål för oss människor?  

Jag vill bygga vidare på diskussioner med elever i ämnet utifrån ett designperspektiv. Hur 

skulle de själva vilja formge ytterligare föremål som skulle spegla eller förstärka deras 

identitet? Ett annat arbete skulle kunna handla om vad eleverna har för bilder på sina väggar. 

 

6. GESTALTNING 
I min gestaltning har jag valt att arbeta med keramik. Under min uppväxt på Öland har det 

varit många besök hos de lokala keramikerna. Jag tycker lera är ett väldigt fascinerande 

material som ligger mig nära om hjärtat. 

Tanken med gestaltningen är att den ska fungera som en analys till min undersökning. Här 

vill jag undersöka om det går att föra samman två olika smaker och former i en och samma 

form. Former och färger ska tillsammans smälta samman och visa på ting från två 

generationer. Formerna har inspiration från ting som finns i mitt eller min mammas 

vardagsrum, saker som för oss är fina och har betydelse. Jag har valt att jobba med rena 

former för att få det så avskalat som möjligt. Den vita färgen som klär dem står också för 

enkelhet. Sedan ska jag komplettera föremålen med olika detaljer, tex. sy på fransar som en 

garnering. Fransarna gör att föremålen blir en parafras på mina föräldrars lampor i 

vardagsrummet. Jag vill låta dessa föremål bli möten mellan ting från två vardagsrum. Vad 

händer i detta möte?  

                                                 
50 Ibid., s. 7. 
51 Johansson, Miegel, a.a., s. 206. 
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Lampa från mina föräldrars vardagsrum. 

 

 

7. SAMMANFATTNING 
Inredningen i ett vardagsrum har vid sidan av sina praktiska funktioner, både sociala och 

symboliska innebörder. Syftet med denna undersökning var att spegla vad vardagsrummet är 

för rum, vad det innehåller och vad har det för funktion. Hur kan man se detta i föremål och 

möbler? Jag undersöker mina föräldrars vardagsrum och dess ting samt mitt egna vardagsrum 

och ting och jämför likheter och skillnader. Jag ville också undersöka hur vi människor 

relaterar oss till föremål och hur kunskap om detta kan utvecklas i skolan. Vardagsrummet är 

föremål för mer estetiskt omsorg än andra rum”, säger Åke Daun. Enligt Goffman kan 

individer använda sitt hem för att förstärka sin roll. Föremålen vi har i våra vardagsrum talar 

om vilka vi är eller vill vara. Bourdieu anser att smaken avslöjar vem du är eller vill vara. 

Alltså är det troligtvis smaken som avgör vad för slags föremål vi fyller våra vardagsrum 

med. Föremålen i sig tillskrivs också symboliska laddningar. Eva Londos säger 

 ”att genom placera föremålen i en miljö som kompletterar eller förstärker en redan 

existerande iscensättning, skapar man en ny mening till föremålet. Men vardagsrummet har 

inte sett likadant ut genom tiderna utan förändras ideligen. Sedan teven kom in i 

vardagsrummet har karaktären av utställningsrum tonats av. ”Den har blivit ett sätt att 

umgås”, säger Åke Daun. I mitt eget vardagsrum umgås vi jämt framför teven, det har blivit 

vår samlingspunkt. Somliga föremål kan betyda mer för oss än andra för att de är starkt 

laddade med minnen. ”Föremålen har inte bara ett marknadsvärde utan ett personligt värde”, 
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säger Nils-Arvid Bringéus. Hos mina föräldrar finns det mycket föremål som är förknippade 

med minnen från mina föräldrars barndom och deras egna liv tillsammans. Att ha kända 

designade föremål i vardagsrummet visar att man är medveten i sitt val diskuterar Orvar 

Lindgren. I våra respektive vardagsrum finns det prov på designade föremål, de är inte många 

med de står på sina utvalda platser i våra bokhyllor. Cecilia Fredriksson anser att kitsch ska 

vara billigt och hittas på loppmarknader. Det visar distans och kulturell tillhörighet. Kitsch 

finns det också prov på i mitt eget vardagsrum. I mina föräldrars vardagsrum finns det också 

prov på det anser jag, men det är de inte för dem. Vardagsrummen är mer eller mindre fyllda 

med alla dessa föremål som berättar vilka vi är och vill vara. 

 

Inledningsvis ställde jag frågan, hur kan kunskap om hur vi människor relaterar oss till 

föremål utvecklas i skolan? Jag ser mitt arbete som en undersökning som man kan överföra 

till elevers vardag och verklighet, ett tillfälla att reflektera över sina egna rum och saker. Vad 

omger eleverna sig med och vad betyder alla dessa saker för dem? Eleverna fick i uppgift att 

välja ut en favoritsak att ta med till skolan för att berätta om sin relation till föremålet genom 

att teckna av det och berätta minnen kring det. Något som jag kom fram till är att eleverna 

identifierar sig med föremålen. Eleverna använder föremålen för att förstärka sin självbild. 

Precis det som Bourdieu anser att smaken avslöjar vem du är och vem du vill vara. 

Till denna undersökning hör en gestaltande del där jag undersökte om det gick att 

sammanföra två olika smaker och former i en och samma. Resultatet blev vita föremål som 

skulle kunna höra hemma i ett vardagsrum. Det jag kommer att ta med mig i från denna 

undersökning är att föremål i sig inte är intressanta utan det är människans relation till 

föremålen som gör dem intressanta.  
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