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 Det här är en berättelse om de svens-
ka 1960- och 70-talens radikala form och 
design. En historia om uppblåsbara fåtöljer 
och unisexmode, stabila barnmöbler och so-
cialt engagerad design. Om ett rus av häm-
ningslös kreativitet, frustration och hand-
lingskraft, inte sällan förknippad med viljan 
att förbättra världen genom form, funktion 
och färg. Vad det framför allt handlar om 
är en ny syn på människan, samhället och 
omvärlden, och ett nytt sätt att leva, konsu-
mera och bo. Förändringar som i grunden 
påverkade förhållandet till hemmet, tingen 
och kläderna, liksom synen på individens 
och familjens behov.

Men det handlar även om det samhälle 
som formgivarna tog spjärn mot. Från ef-
terkrigstidens urbanisering, kalla krig och 
hemmafruideal till 1960-talets växande in-
tresse för yrkeskvinnans och barnets behov, 
följt av popvåg, fri sexualitet, vänsterradi-

. 

F
örord

kalisering, oljekris och miljömedvetenhet. 
Rekordår, Vietnamkrig och brusten folk-
hemsidyll – decenniernas sammansatta ka-
raktär speglas i tidens formgivning och de-
sign.

De formgivare som jag skildrar befann 
sig i utvecklingens framkant. På olika sätt 
revolterade de mot tidigare generationers 
traditioner och inredningsideal, och lan-
serade en ny flexibel livsstil; statusbefriad, 
barnvänlig, färgstark och billig. En demo-
kratisk livsstil tillgänglig för alla, ibland 
med starka stråk av socialt, politiskt och 
ekologiskt engagemang. Några av dem stod 
på barrikaderna – med kvinnokamp, FNL-
rörelse och anarkistisk samhällskritik – 
andra ägnade sig helt och hållet åt funk-
tionens, formens och färgens utmaningar. 
Men de tog alla ställning till periodens pro-
gressiva anda på ett eller annat sätt; este-
tiskt, ideologiskt eller teknologiskt.
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Inom textildesignen gick Carl Johan De 
Geer, Mah-Jong och 10-gruppen i täten; alla 
med djärvare färger och mönster, en mer dy-
namisk livsmiljö och individens frigörelse på 
programmet. Bland 1960-talets unga inred-
ningsarkitekter och möbelformgivare pågick 
ett liknande arbete. I kölvattnet av Lena Lars-
sons upplysningsarbete i det moderna boen-
dets tjänst experimenterade Stephan Gip, In-
novator och Börge Lindau & Bo Lindekrantz 
med enkla, lekfulla och funktionella möbler i 
material som wellpapp, stålrör, skumplast och 
trä. Utopiska inredningsvisioner, uppblåsbara 
dagis och prestigelösa möbellösningar utveck-
lades parallellt med resurssnåla designkon-
cept, vilka har bärkraft än idag. Inom glaskon-
sten intensifierades utvecklingen i takt med att 
nyheter, protester och kriser avlöste varandra. 
Erik Höglund spelade en framträdande roll 
med sin epokgörande formgivning för Boda, 
allt medan debatten rasade om konsthantver-
kets och den massproducerade industrivar-
ans roll. Samtidigt engagerade sig Ergono-
midesigns blivande formgivare i 68-rörelsens 
diskussion om designerns sociala ansvar, och 
påbörjade sitt pionjärarbete inom design för 
funktionshindrade och arbetsmiljö. 

Tillsammans formar de en historia som det 
är dags att berätta nu. Många av dess huvud-
personer är fortfarande verksamma, medan 
andra gått bort och tagit sina minnen med sig. 
Fyrtio år efter 1968 är nostalgitrenden stark, 
insvept i lika delar idealisering och fördom.
Vad hände egentligen? Hur tänkte de, vad vil-
le de, vad gjorde de – och varför? Hur reagera-
de samtiden? I möjligaste mån får de själva be-
rätta tillsammans med röster från tiden, sam-
tidigt som deras förhållningssätt och arbete 
sätts in i det större sammanhang som 1960- 
och 70-talens form- och kulturscen men ock-

så samhällsutveckling utgör. Vad som följer är 
ett utsnitt av historien, skildrat genom ett ur-
val av periodens mest banbrytande formgivare 
och designgrupper. 

Svenska formrebeller bygger i stor utsträck-
ning på intervjuer, tidnings- och tidskriftsar-
tiklar, arkivmaterial och föremålssamlingar, 
samt relevant, tidigare litteratur. Det har va-
rit otroligt intressant och roligt att utforska 
delar av periodens formgivning och tidsanda, 
dess aktuella frågor och konflikter, mothugg 
och framgångar. Särskilt anmärkningsvärt 
är att många av tidens tankar och idéer, inte 
minst de som berör barnvänlighet, internatio-
nell solidaritet och miljömedvetenhet, fortfa-
rande framstår som radikala i en positiv be-
märkelse. Det visar både på ämnets aktuali-
tet och de utmaningar som vi har att arbeta 
med idag. 

Varmt tack till alla formgivare och anhöri-
ga som engagerat ställt upp för intervjuer och 
samtal, och generöst gett mig tillgång till sina 
privata samlingar och arkiv. Utan er hade his-
torien inte kunnat berättas.

Carolina Söderholm
Tygelsjö i juli 2008 

detta uppslag: Almstriden i Kungsträdgården i 
Stockholm, 1971. Den planerade fällningen av en 
dunge almar möttes av en kraftig opinion, och efter 
omfattande protester fick träden stå kvar.

Klänning i genomskinlig plast, design Ingela 
Håkansson, 1960-talets andra hälft. 

föregående uppslag: BlåsUppfåtölj, design  
Stephan Gip, 1967.
 
Kårhusockupationen i Stockholm i maj, 1968. 





  

Lena Larsson befriade de svenska hemmen 
från konventionens tvångströja, och lät  
kreativiteten och leken rasa fritt. 
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  Lena Larsson

. Här fanns viljan att förändra synen på 
familjen, barnen och könsrollerna, både i 
hemmet och i samhället. Hennes praktis-
ka, öppna planlösningar och lekvänliga 
möbleringsförslag – inte sällan hisnande 
moderna – frigjorde barnen och under-
lättade samtidigt hushållsarbete och 
vuxensamvaro. Själv bodde hon under 
en period i kollektivhus och engagerade 
sig tidigt för en liberalare syn på sexu-
alitet och preventivmedel, långt innan 
kvinnorörelsen i skiftet mellan 1960- 
och 70-tal började föra fram sina krav. 
Men hon fångade inte bara upp centrala 
frågor som kvinnans frigörelse och bar-
nets behov av lek och kultur, utan förde 
även fram nya fenomen i tiden som den 
snabbt växande fritids- och resekulturen. 
Som lärare på Konstfack under nära fyr-
tio år bevittnade hon 1968-års student-
uppror från insidan, och sympatiserade 
starkt med tidens vänstervåg. Ohäm-
mat bejakade hon den unga generation-
ens musik, mode och formgivning, och 
frossade i popkonst, Beatles och Rolling 
Stones. För svensk inredningskonst och 

  Lena Larsson var en experimentlys-
ten formgivare och orädd provokatör, 
en kunnig och underhållande journa-
list och författare, lika bitsk som po-
etisk. Men framför allt var hon inred-
ningsarkitekten som befriade de svenska 
hemmen från konventionens tvångströ-
ja, och lät kreativiteten och leken rasa 
fritt. Från 1940-talet och långt fram på 
1970-talet propagerade hon entusiastiskt 
för tidens nya uttryck, från fantasieg-
gande allrum, barnmöbler och bebop-
jazz till popmusik och plastfåtöljer. I sina 
artiklar, böcker, radio- och tv-program 
beredde hon vägen för den nya genera-
tionen formgivare, och spelade med sin 
stridbara personlighet en viktig roll för 
deras genomslag. 

I själva verket genomsyrades hennes 
arbete redan från starten av många av 
de senare decenniernas radikala idéer. 
Hennes livsverk kan i flera avseenden 
läsas som en spegel av tidens tendens-
er, både vad gäller rena inrednings- och 
formtrender men också mer djupgående 
politiska och ideologiska strömningar. 
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formgivning under 1960- och 70-talen fram-
står hon som en förebild, pionjär och påhejare, 
men också som en i hög grad aktiv medska-
pare. 

Hösten 1960 tog det hus i helsike i det 
svenska kulturlivet. I en debattartikel i tid-
skriften Form (nr 7–8) analyserade Lena Lars-
son den unga generationens förändrade kon-
sumtionsvanor och behov. Med utgångspunkt 
i boken Ting och tycken av den välkända kon-
sumentjournalisten Willy Maria Lundberg 
granskade hon den, som hon menade, ore-
flekterade vördnaden för äldre tiders bruks-
föremål – från allmogepallar till välfyllda lin-
neförråd – och slog ett slag för den nya tidens 
kortlivade förbrukningsvaror. Istället för att 
likställa kvalitet med hållbarhet menade hon 
att kvalitet för många människor kommit att 
betyda omväxling och fritid, möjligheten att 
genom produkter som hushållsmaskiner, bil-
liga kläder och pappersnäsdukar köpa sig fri 
från traditionella och företrädesvis kvinnliga 
sysslor i hemmet som tidsödande matlagning, 
stoppning och strykning. Hon propagerade 
för rätten att prova en vara, förbruka den och 
köpa en ny. ”Förbrukningsvaran visar faktiskt 
mänsklig hänsyn”, skriver hon, i motsats till 
gårdagens tungrodda och arbetskrävande red-
skap och material som visserligen höll, medan 
människan slet ut sig själv. Artikeln hade den 
slående rubriken ”Köp-slit-släng”, ett begrepp 
som sedan för alltid kom att förknippas med 
hennes namn. 

Några månader senare, i januari 1961, ägde 
en hetsig tv-debatt rum mellan Lena Lars-
son och Willy Maria Lundberg, på initiativ av 
SVT:s Hem & Familjeredaktion med Ingrid 

Samuelsson i spetsen. Programmet väckte 
enorm uppmärksamhet, och gav upphov till 
en häftig och långdragen diskussion i medier-
na. Medan Lundberg oroade sig över att män-
niskor köpte billiga varor som sedan vårdslöst 
slängdes bort istället för att enbart konsumera 
utifrån sina verkliga behov, revolterade Lars-
son mot tanken att en liten grupp smakfost-
rare skulle diktera vad folk behövde och ville 
ha. Hon menade att nya tider och vanor födde 
nya behov och produkter, och att människor 
själva måste få välja utan moraliska pekpinnar. 
Reaktionerna lät inte vänta på sig. Skeptiker-
na var många till det framvällande konsum-
tionssamhället, vars överflöd av prylar, kläder 
och möbler i de nya plast-, syntet och konst-
materialen redan då hade börjat att förändra 
varumarknaden. Mest kritiska var den äldre, 
strävsamma generationen, medan ungdomar-
na hade en annan, mindre respektfull syn på 
ting och ägande.

I sina memoarer Varje människa är ett skåp 
(1991) minns Lena Larsson med viss bitter-
het åren av skällbrev och illaluktande paket 
på posten. ”SKA VI SLÄNGA ALLTIHOP 
VI SPARAT IHOP TILL? klagade konsu-
menterna. […] missuppfattningarna, vulgär-
tolkningen av mig som slänghäxa bredde 
snabbt ut sig. På tunnelbanan sa två gubbar 
när jag tappade en matpåse: hon får plocka 
själv, det är hon som slänger.” Men även tack-
samma läsare hörde av sig, människor som 
äntligen kände sig fria att göra sig av med 
oönskat arvegods som tyngde både platsmäs-
sigt och mentalt. Att debatten även hade en 
könsrollsaspekt blir tydlig, åtminstone i efter-
hand. Lena Larsson, själv fyrabarnsmamma 
med framgångsrik yrkeskarriär, hade inte my-
cket till övers för det arbetskrävande hemma-
fruideal som 1950-talet vurmat för. I en ar-




