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Museum of Modern Art har varit mycket tongivande för historieskrivningen och definitionen av modernismen, 

”the international style”. Svensk modernisms mest kärnfulla period 1930-1960, representeras av 55 objekt i 

MoMAs arkitektur och designsamling.  De svenska objekten i samlingen visar på en reception av svensk design 

som mest inflytelserik under 1950-talet. Årtiondet är det mest välrepresenterade, till antalet objekt räknade, men 

ger också den mest representativa bilden av hur svensk design marknadsfördes i USA.   

De mest inflytelserika tillfällena för marknadsföringen av svensk design i USA under åren 1930-1960 är 

enligt konstprofessor Jeff Werner (Medelvägens estetik: Sverigebilder i USA), världsutställningen i Chicago 

1933, världsutställningen i New York 1939 och utställningen Design in Scandinavia 1954-1957. Knappt hälften 

av de representerade formgivarna i MoMAs samling fanns med under marknadsföringen ,vilket kan visa på 

samband mellan marknadsföringen och samlingens karaktär. 

 

Museum of Modern Art has been very influential for the historiography and definition of modernism, "the 

international style". Swedish modernisms most vigorous period 1930-1960, is represented by 55 items in 

MoMA´s Architecture and Design collection. The Swedish objects in the collection show at a reception of 

Swedish design as most influential during the 1950s. The decade is the most well-represented, in number of 

objects counted, but also gives the most representative picture of how Swedish design was marketed in the 

United States. 

The most influential opportunities for the promotion of Swedish design in the United States during the 

years 1930-1960 are according to art professor Jeff Werner (Medelvägens estetik: Sverigebilder i USA), the 

World's Fair in Chicago in 1933, the World's Fair in New York in 1939, and Exhibition Design in Scandinavia 

1954-1957. Just under half of the represented designers in the MoMA collection, were included in the marketing, 

which can show correlations between marketing and the collection's character. 
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1. Inledning 
Museum of Modern Art (MoMA) i New York anses vara en av de mest inflytelserika 

institutionerna för dokumentationen av modern konst, design och arkitektur. Museets 

designsamling har varit starkt tongivande för vad som idag anses vara signifikativt för 

modernismen, “the international style”, som utvecklades I Europa under framförallt 1920-

talet.1 Finns det då någon svensk design i denna stilbildande museisamling och i så fall, vad 

har ansetts tillräckligt signifikativt för att köpas in till samlingen? Denna uppsats kan 

förhoppningsvis ge ett nytt perspektiv på receptionen av svensk design från 1930-1960 och 

ge en bild av hur en del av 1900-talets svenska kulturarv traderas internationellt i samtiden. 

 

Under perioden 1930-1960 presenterade MoMA modern design som en internationell 

rörelse, utan att artikulera nationella särdrag. Historieskrivningen och kanoniseringen av 

modernismen, vilken inleddes under 1930-talet, visar hur nationer och formgivare 

underordnades den abstrakta formens och teknikens utveckling.2 Samlingens bestånd av 

svensk design kan förhoppningsvis ge en ny syn på hur svensk design anses representera den 

internationella modernismen och historieskrivningen av den. 

 

Svensk design marknadsfördes under 1900-talet genom flera kanaler i USA, vilka Jeff 

Werner, professor i konstvetenskap, kartlagt i sin monografi.3 Monografin används i denna 

uppsats som en referensram för att jämföra marknadsföringen i USA med beståndet av 

svensk design i MoMAs samling. 

 

1.1. Syfte och frågeställning 
Uppsatsens syfte är att presentera beståndet av svensk design från åren 1930-1960 i MoMAs 

samling. Detta för att få en förståelse för om och vilken svensk design som ansetts tillräckligt 

signifikativ för att köpas in till MoMAs samling under denna epok och hur samlingen speglar 

marknadsföringen och receptionen av svensk design i USA. Syftet är också att diskutera vilka 

konsekvenser beståndet i samlingen kan få för den internationella representationen av 

svensk ”modernistisk” design i samtiden. Frågeställningarna lyder därmed som följer: 

- Hur ser beståndet av svensk design från åren 1930-1960 ut i MoMAs samling?  

- Vilka är de viktigaste händelserna för marknadsföringen av svensk design i USA, 

perioden 1930-1960, enligt konstvetenskapsprofessor Jeff Werner? Och vilka 

formgivare och föremål marknadsfördes vid dessa tillfällen? 

- Hur stämmer marknadsföringen av svensk design, i USA 1930-1960, överens med 

beståndet av svensk design i MoMAs samling?  

                                                      
1
 Antonelli, Paola, Objects of design from the Museum of Modern Art, Museum of Modern Art, New York, 2003 

2
 Werner, Jeff, Medelvägens estetik: Sverigebilder i USA, Gidlund, Hedemora, 2008. Sid. 350 

3
 Werner, Jeff, Medelvägens estetik: Sverigebilder i USA, Gidlund, Hedemora, 2008 
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1.2. Metod och teori  
Metoden för att kartlägga svensk design i MoMAs samling är en kvantitativ fallstudie som 

tolkas kvalitativt.  Materialet som består av information om objekten i MoMAs samling har 

metodiskt tagits fram genom förvalda och valbara sökmotorer i datasystemet CEMS, 

Collection and Exhibition Management System, sök ord: Department A&D, Year: 1930-1960, 

Constituent:Nationality:Swedish. Föremål inköpta efter år 1960 har systematiskt valts bort. 

Resultatet av studien kommer att sammanställas och presenteras i grafer och förklarande 

texter för att sedan användas som redskap för en kvalitativ analys.  

 

En kvantitativ studies syfte är alltid att ligga till grund för en bedömning av företeelsers 

omfattning.  Dessutom är syftet att förmedla komplex information på ett effektivt sätt 

genom att skapa struktur av insamlad data, för att sedan analysera samband mellan olika 

fenomen. Resultatet av den kvantitativa studien, i form av grafer och statistik, bör inte ses 

som ett självändamål utan kommer att användas som redskap i analysen.4 

 

För att tolka hur MoMAs samling påverkats av svensk marknadsföring kommer analysen 

bestå av en komparativ studie mellan samlingen och ett systematiskt urval av de mest 

representativa marknadsföringstillfällen som Jeff Werners beskriver i sin monografi.5 Då 

Werner, enligt min kännedom, är den enda som på ett omfattande vis har kartlagt 

marknadsföringen och receptionen av svensk design i USA, fungera monografin som en 

referensram för analysen. De marknadsföringstillfällen som Werner beskriver kommer att 

undersökas för att få en uppfattning om hur de genomfördes och receptionen av dem.  

 

Marknadsföringstillfällena analyseras kvantitativt för att kunna sammanställa en 

presentation av de representerade formgivare, tillverkare och föremålskategorier vid de 

mest representativa marknadsföringstillfällena. Vidare i undersökningen kommer samlingen 

och marknadsföringen hermeneutiskt tolkas och jämföras för att se huruvida det finns 

likheter mellan marknadsföringen och samlingens karaktär. Där efter kommer jag också 

diskutera hur bilden av svensk modernism representeras i MoMAs samling och vilka 

konsekvenser det kan få för hur bilden av 1930-1960-talets svenska kulturarv traderas 

internationellt. 

 

Mitt teoretiska perspektiv grundar sig på receptionsteorier som syftar till att rikta 

uppmärksamheten till publiken och betraktaren. Teorin har inom konstvetenskapen handlat 

om att rikta uppmärksamheten bort från konstnären, upphovsmannen eller verket. Detta för 

att ge ett nytt perspektiv på och för att kunna tolka hur till exempel ett konstverk eller 

designföremål uppfattas.6 Uppsatsen använder Wolfgang Kemps teorier, vilka influerats av 

                                                      
4
 Eggeby, Eva & Söderberg, Johan, Kvantitativa metoder: för samhällsvetare och humanister, Studentlitteratur, Lund, 1999, 

Sid. 20-21 
5 

Werner, Jeff, Medelvägens estetik: Sverigebilder i USA, Gidlund, Hedemora, 2008 
6 

Kemp, Wolfgang, The work of art and its beholder: The methodology of the aesthetic of reception, i Cheetham, Mark 
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel, som lade grunden för teorier om relationen mellan verket 

och betraktaren, med boken Lectures on Aesthetics från 1835. Kemp har även 

uppmärksammat en mer samtida teori där institutioners reception och historiska påverkan 

kan appliceras inom en vetenskaplig kontext. Detta perspektiv kan vara till nytta inom 

kulturvården, varför jag valt Kemps text som huvudsaklig källa för teorikapitlet.   

 

Receptionsteori brukar i de flesta fall delas upp i två huvudkategorier, receptionsestetik och 

receptionshistoria. Receptionsestetik syftar till att analysera och tolka betraktarens 

uppfattning och erfarenhet av konstverket eller designföremålet. Hur betraktaren uppfattar 

ett designföremål kan skilja sig då personliga konnoteringar ofta formar synen och 

uppfattningen av formgivningen och objektet. Då receptionen av konst och design är en 

abstrakt kommunikation olik den som sker ansikte mot ansikte mellan två människor formas 

receptionen av det ramverk som betraktaren besitter.  I denna uppsats kommer 

receptionsteorier kunna appliceras på hur intendenterna på MoMA uppfattat svensk design. 

Enligt Kemp, är alla verk skapade ”för någon” det finns alltid en ideal betraktare av objektet, 

den implicite betraktaren. Den implicite betraktaren har en förkunskap om kontexten och 

verket, vilket formar betraktarens uppfattning. Som motpol finns betraktaren som inte har 

kunskapen om verket, vilket medför en annan tolkning och uppfattning av det specifika 

verket.  Därför används receptionsestetisk teori för att analysera hur ett verk kommunicerar 

med betraktaren och hur betraktaren uppfattar verket. Kemp menar att estetisk 

receptionsteori har tre huvuduppgifter: 1. Teorin måste urskilja de symboler, former och 

meningar i verket som skapar en dialog med betraktaren vilka måste utläsas inom, 2., den 

sociohistoriska kontexten och, 3., det faktiska estetiska uttrycket.7     

 

Inom receptionshistoria analyseras hur konstnärliga uttryck och strömningar förändras inom 

en kontext av en historisk epok. Teorin vill undersöka varför vissa motiv eller former 

användes under en viss epok och hur original kan komma att återbrukas och tolkas i senare 

verk eller objekt. Traditioner och personliga uttryck skapas genom konstnärers kontext i 

vardagen vilket skapar en reception av verket eller objektet i relation till epoken.8 Ett annat 

perspektiv på receptionshistoria är det skrivna ordet och hur formgivare och betraktare 

uttrycker sina reaktioner och uppfattningar om och omkring sin kontext och verk.  Detta kan 

enligt Kemp ge en bild av hur uppfattning om hur smak och god design uppfattats, samt hur 

och vilka aspekter som ansetts viktiga i receptionen av till exempel ett designföremål.9 Detta 

perspektiv kommer förhoppningsvis ge en bild av den sociohistoriska kontexten om hur 

                                                                                                                                                                      
A.,Holly, Michael Ann & Moxey, Keith P. F. (red.), The subjects of art history: historical objects in contemporary perspectives, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1998. Sid. 181 
7
 Kemp, Wolfgang, The work of art and its beholder: The methodology of the aesthetic of reception, i Cheetham, Mark A., 

Holly, Michael Ann & Moxey, Keith P. F. (red.), The subjects of art history: historical objects in contemporary perspectives, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1998.Sid. 183 
8
 Ibid. Sid. 181 

9
 Ibid. Sid. 182 
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politik och social välfärd verkade i symbios med design under den epok som uppsatsen syftar 

till att analysera. 

 

Kemp belyser också en mer samtida receptionshistorisk teori om institutioners jakt efter den 

autentiska historiska smaken. Samlandet av konst och design, samt handeln och 

exklusiviteten av objekt skapar ett receptionshistoriskt viktigt perspektiv på hur 

historieskrivning formas och har påverkats genom olika epokers personliga smak och 

reception av konst och design. Perspektivet kan ge en fördjupad bild av varför institutioner 

har valt att representera olika uttryck i sina samlingar. Uppsatsen delmål är att spegla hur 

MoMAs reception av svensk design färgats av epokens historiska kontext, vilken i stor 

utsträckning handlat om modernismen som en idealistisk samhällsförbättrare med tydligt 

politiskt och sociohistoriskt inflytande.10  

 

Kemp uttrycker också att det receptionsestetiska perspektivet kan tjäna på att utgå från ett 

historiskt perspektiv. Han menar att receptionsforskare kan se hur institutioners historiska 

inflytande kan påverka betraktarens estetiska beteende, vilket sannolikt speglar och 

kanoniserar epokens estetiska uttryck och ger oss en bild av den ”allmänna” eller 

”stereotypa” receptionen av en epoks estetiska uttryck eller en enskild upphovsmans.    

 

Det finns en viss kritik mot denna typ av teori då den kan verka som en faktor för den 

”borgerliga” stereotypa uppfattningen att konst och design bara kan göra sig förstådd 

genom sig själv, den kreativa processen eller sin upphovsman.11 Uppsatsen syftar inte till att 

styrka detta, men vill göra läsaren uppmärksam på problematiken.  

 

I en diskursiv kontext skulle denna teori kunna utveckla en problemformulering om smak och 

normer för formandet av institutioners inflytande på historieskrivning och bruket av historia. 

Kulturvårdens scen är starkt påverkat av institutioner vilka i sin tur har en lång historia av 

normer och smakproblematik. Smak påverkar värderandet av historiska objekts signifikativa 

kulturhistoriska status, vilket senare kan forma synen på och receptionen av historien.12  Min 

tidigare forskning inom området har bland annat bestått av en diskursanalys av 

institutionernas inflytande på allmänhetens reception av samtida konsthantverk. Resultatet 

tyder på att institutioner är präglade av historiska normer vilket formar receptionen av 

konsthantverk som något underställt de fria konsterna.13 Detta kan bidra till en fördjupad 

uppfattning av hur institutioner som MoMA kan vara påverkade av normer, vilka formar 

deras reception av design. Normerna skapar alltså i sin tur en historieskrivning som kan 

                                                      
10

 Wilk, Christopher (red.), Modernism 1914-1939: designing a new world, V&A, London, 2006. Sid. 1.  
11

 Kemp, Wolfgang, The work of art and its beholder: The methodology of the aesthetic of reception, i Cheetham, Mark A., 
Holly, Michael Ann & Moxey, Keith P. F. (red.), The subjects of art history: historical objects in contemporary perspectives, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1998. Sid. 183. 
12

 Neumann, Iver B., Mening, materialitet, makt: en introduktion till diskursanalys, Studentlitteratur, Lund, 2003.  
13

Jahn, Jonatan, En diskursanalys av konsthantverkets status i samtiden, B- Uppsats, Stockholms Universitet 2012. 
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tolkas inom den modernistiska, intersubjektiva diskursen. Den historieskrivningen skapar ett 

modernistiskt perspektiv på vad som kan anses vara signifikativ modernistisk design. Utifrån 

ett sådant perspektiv, kan en möjlig teori utformas, för hur jag skulle kunna analysera hur 

svensk design värderats genom att ha köpts in till MoMAs samling.  

 

1.3. Material 
Det huvudsakliga materialet för analysen är, som tidigare nämnt, beskrivningen av objekten i 

MoMAs samling som tillgängliggörs genom datasystemet CEMS, Collection and Exhibition 

Management System. Materialet beskriver objektens kategori, formgivare, tillverkare och 

tillverkningsår.  

 

Jeff Werners forskning om marknadsföringen och receptionen av svensk design i USA, 

Medelvägens estetik: Sverigebilder i USA,14 är enligt min kännedom den enda översiktliga 

forskningen på området. Monografin har på ett grundligt sätt gått igenom de viktigaste 

händelserna för hur den amerikanska receptionen av svensk design skapats, och fungerar 

som referensram och forskningsbidrag till uppsatsen. Uppsatsens analys har därför 

avgränsats till att utgå från vad Werner ansett vara de viktigaste händelserna för 

marknadsföringen av svensk design i USA 1930-1960.    

 

Materialet för marknadsföringstillfällena består av förstahandskällor i form av 

utställningskatalogerna (Arts and crafts at the Swedish Chicago exposition, 1933, Swedish 

arts and crafts: Swedish modern - a movement towards sanity in design, 1939, och Design in 

Scandinavia: an exhibition of objects for the home from Denmark, 1954). Materialet 

beskriver vilka formgivare och tillverkare som var representerade. Underlaget från 

utställningskatalogerna har sedan sammanställts och använts som källor för jämförelse av 

beståndet av svensk design i MoMA. Se bilaga för resultatet. 

 

1.4. Avgränsning  
Fallstudien kommer att avgränsa sig till den historiska epok som karaktäriseras som den 

svenska ”modernismen”, vilken hade sin mest kärnfulla tid åren 1930-1960.15 Begreppet är 

mångfacetterat och modernismen anses starta redan runt millennieskiftet 1900 och 

fortsätta än idag.16  I Sverige benämns ofta Stockholmsutställningen 1930 som en officiell 

milstolpe för den epok då den nya europeiska modernismen ”the international style” visades 

för första gången för en stor publik, varför jag valt att avgränsa analysens början till 1930. 

Mycket av de ideal som präglade modernistisk design med en social agenda är aktuell under 

                                                      
14

 Werner, Jeff, Medelvägens estetik: Sverigebilder i USA, Gidlund, Hedemora, 2008. 
15

 Widenheim, Cecilia & Rudberg, Eva (red.), Utopi & verklighet: svensk modernism 1900-1960, Moderna museet, 
Stockholm, 2000, inledning. Sid. 193-201 
16

 Ibid. Inledning.  
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1940- och 1950-talen men genom nya estetiska uttryck. Utställningen H55, i Helsingborg år 

1955, ses ofta som en del av svensk modernisms sista viktiga milstolpar. H55 ansågs vara då 

de stolta idéerna från Stockholmsutställningen 1930 skulle följas upp. De är sammanlänkade 

på det sättet, då H55 sågs som en möjlighet att realisera de idéer som presenterats på 

Stockholmsutställningen 1930, men med ett bättre underlag för förhållandet mellan insikt 

och handling.17 Efter H55 hade den kommersiella och sociopolitiska situationen i Sverige 

ändrats så mycket att de tidiga modernistiska idéerna kan anses upplösta samtidigt som 

formspråket för design hade börjat ifrågasättas.18 De tidigare idealen som präglades av 

sociala aspekter, ärlighet mot materialen där formen föder funktionen och synen på design 

som en del i bygget av ett idealsamhälle, förlorade sitt inflytande. Fallstudien avgränsas 

därför till att inbegripa objekt formgivna före 1960. Detta är en mycket förenklad bild av 

1900-talets viktigaste estetiska och politiska rörelse men har för avsikt att endast verka som 

ett förklarande ramverk för min avgränsning.  

 

Uppsatsens analys av marknadsföringen avgränsas till händelser som genomfördes i USA. 

Stockholmsutställningen 1930 och H55 i Helsingborg 1955 kommer att beröras för att ge en 

ökad förståelse för kontexten i sin samtid men inte avhandlas i jämförelsestudien.     

 

MoMA grundade sin arkitektur och designavdelning år 1932 och hade sin första omfattande 

utställning av samlingen mellan 1957-1959 varför de åren också har bidragit till min 

avgränsning. Då det är tidsandan och receptionen av svensk design under den tiden 

uppsatsen syftar till att belysa styrker dessa år min avgränsning. Objekten i samlingen har 

också avgränsats till att vara inköpta under denna epok, (1930-1960), då tidsandan sannolikt 

präglade inköpen och för att i så stor utsträckning som möjligt få en rättvis uppfattning om 

hur objekten uppfattades av sin samtid. I en vidare studie hade det varit möjligt att 

undersöka mer specifikt när objekten köptes in i relation till när de formgavs, för att se hur 

föremålen värderades av sin samtid, men detta har inte rymts inom uppsatsens omfattning. I 

denna uppsats har 1930-1960 ansetts representera en tid då MoMAs syn på design var 

förhållandevis homogen, vilket framgår i stycket om MoMAs bakgrund, och inköpen har 

istället angränsats till hela denna epok.  

 

För att få ett ytterligare perspektiv till hur MoMA värderat svensk design under epoken 

1930-1960, kunde en analys av hur andra länder finns representerade fungera som en 

referensram. Hur många objekt som fanns i samlingen under 1930-talet från tillexempel 

Tyskland, som var ett ledande land för modernismens utveckling, hade kunnat visa hur 

antalet svenska objekt kan anses representera en stor eller liten del av samlingen och vidare 

hur MoMA värderat svensk design jämfört med andra länders design. Detta har dock inte 

                                                      
17

 Boman, Monica (red.), Svenska möbler 1890-1990, Signum, Lund, 1991. Sid. 299 
18

 Robach, Cilla. Ting för den moderna människan, i Widenheim, Cecilia & Rudberg, Eva (red.), Utopi & verklighet: svensk 

modernism 1900-1960, Moderna museet, Stockholm, 2000. Sid. 201 
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rymts inom ramarna för denna uppsats. Information om hur enskilda kuratorer har värderat 

inköpen till samlingen och museets förvärvsmotiveringar har inte funnits att tillgå. Denna 

information är konfidentiell och därför inte tillgänglig via MoMA men hade gett intressant 

information om varför just dessa objekt valts ut. Var objektet en gåva eller var det ett 

förvärv som ansågs viktig för samlingens karaktär, är frågor som hade kunnat besvaras om 

informationen funnits tillgänglig. MoMAs inköpspolicys nämns sammanfattat i stycket om 

museets bakgrund, men är inte tillräckligt specifikt för att kunna dra några slutsatser om 

urvalet och värderandet av föremålen i samlingen.  

 

Det förekommer formgivare som har delvis utländskt ursprung eller bytt nationalitet i 

undersökningen. Dessa är bland andra Josef Frank, Viola Gråsten, Greta Magnusson 

Grossman och Greta von Nessen. Jag är medveten om problematiken kring dessa 

formgivares ursprung och byte av medborgarskap, men de är i MoMAs samling 

kategoriserade som svenskar och är därför inkluderade i undersökningen.  

 

1.5. Begreppsförklaring 

Begreppet och förklaringen av innebörden av ”modernism” som en rörelse och tidsanda 

hämtar jag från Christopher Wilks bok Modernism 1914-1939: designing a new world. Där en 

av få kortfattade begreppsförklaringar har skrivits med huvudsakligt fokus på design. Wilk 

menar att Modernismen blomstrade mellan åren 1914 och 1939 och var den viktigaste 

referensen för 1900-talets arkitektur, design och konst, som klassicismen och realismen 

hade varit under tidigare århundraden. Modernister hade en utopisk tro på en bättre värld.  

De lovprisade funktionalitet och användbarhet och estetik där skönhet förverkligades genom 

effektivitet och formens perfektion. Modernismen kretsade mycket runt försöken att föra 

samman konst och industri.  Modernister var ofta vänstervridna med socialistiska politiska 

åsikter och med en tro på att konst och design hade kraften att förändra samhället.19    

Wilks exempel som anses vara mest karaktäristiska för modernismens formgivning är Le 

Corbusiers vita geometriska arkitektur, den Tjeckiska bilen Tatra 87 och Marcel Breuers 

fribärande stålrörsstol.20 

 

För att få en 

förståelse för 

MoMAs perspektiv 

på begreppet 

modernism och 

modern, har jag 

använt mig av ett 

                                                      
19

 Wilk, Christopher (red.), Modernism 1914-1939: designing a new world, V&A, London, 2006. Sid. 1 
20

 Ibid. Sid. 1 

  
Bild nr. 1-2. Marcel Breuers stol och Le Corbusiers arkitektur. 
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citat av den mycket inflytelserika grundaren och första chefskuratorn för arkitektur och 

designavdelning, Philip Johnson: 

The word modern means up to date; and to use the modern style means to take advantage of 

the technical achievements of our age. It means using the new materials and the new ways of 

construction that have been developed in recent years. It also means to study changes in our 

way of living and in our taste.21  

Citatet belyser tidsandan som viktig del av begreppet modern. Johnson belyser också vikten 

att anpassa sig efter samtidens socioekonomiska perspektiv och att använda modern teknik 

för att skapa objekt som passar den moderna människan. Begreppet ”international style” var 

namnet på MoMAs första utställning om modernistisk arkitektur, som skapades av Philip 

Johnson, och har blivit ett viktigt internationellt begrepp som definierar modernism. 

 

Begrepp som design och kulturarv förekommer under uppsatsen gång vilket jag nedan kort 

vill beskriva hur de förhåller sig till varandra. Ur ett kulturvårdsperspektiv hoppas jag att med 

denna uppsats kunna berika historieskrivningen av epoken 1930-1960. För att motivera ett 

objekts bevarande krävs enligt bland andra Axel Unnerbäck en historiskkontext och 

kunskapsbas att stå på.22 Forskningen som idag finns att tillgå i uppsatsens ämne, som kan 

verka som stöd för en sådan motivering, är i stor utsträckning präglad av ett svenskt 

perspektiv. Forskare som fokuserat på svensk designhistoria har ofta utgått från ett svenskt 

perspektiv när de beskrivit svensk designutveckling, vilket skapat en historieskrivning av 

epoken 1930-1960 präglad en intersubjektivitet, vilken bidragit till ramen för hur vi värderar 

svenskt designkulturarv. Mitt tillskott till historieskrivning är att beskriva hur svensk design 

representeras vid en internationellt sätt viktig institution för historieskrivningen av denna 

epok. Hur MoMA ser på svensk design under åren 1930-1960 kan ge ny matnyttig 

information som kan ligga till grund för bevarandemotiveringar i framtiden. Uppsatsen vill 

också fungera som ett bollplank för hur ett svenskt kulturarv traderas, där nya 

internationella perspektiv kan bidra till att bredda förståelsen inom den intersubjektiva 

kulturarvsdiskursen och värderandet av svenskt designkulturarv.  

1.6. Källkritik 
Det huvudsakliga materialet har hämtats från MoMAs databas, CEMS. Huruvida MoMAs 

dateringar av föremålen är korrekt och stämmer överens med när föremålet formgavs, har 

jag inom uppsatsens omfång inte haft möjlighet att djupare granska. Jag väljer därmed att 

utgå från att MoMAs dateringar är tillförlitliga.  Huruvida samlingens föremål är 

felkatalogiserade, vilket skulle innebära att analysen missat svenska objekt i samlingen, kan 

inte uteslutas. Då de sökord och avgränsningar som använts i databasens sökmotor, kan ge 

en felaktig bild av beståndet, måste den mänskliga faktorn i katalogiserandet av föremålen 

                                                      
21

 "Drama of Decoration," Arts and Decoration, Vol. 42, February, Arno Press, New York, 1935 
22

 Unnerbäck, R. Axel, Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, 1. [uppl.], Riksantikvarieämbetets förl., Stockholm, 2002. 
Förord. 
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vägas in. Analysen har utgått från att de föremålen som finns i samlingen är korrekt 

katalogiserade och att analysen därför inbegriper alla svenska objekt från perioden 1930-

1960. De formgivarna som MoMA har ansett vara svenska är i flera fall ursprungligen från 

andra länder eller har bytt nationalitet senare i livet. Mina möjligheter till att vidare 

undersöka frågan har varit små, varför jag har valt att inte utesluta någon av dessa 

formgivare som MoMA kategoriserat efter svensk nationalitet i samlingens databas. 

 

Jeff Werners Medelvägens estetik beskriver Sverige som idealland under 1930- och 1940-

talet och han menar att svensk design hade en mycket hög status, kopplad till den 

sociopolitiska situationen i landet. En viss tendenskritik kan grundas på Werners 

förhållandevis okritiska och subjektiva hållning till bilden av Sverige och svensk design under 

1930-1960-talen. Att Andra världskriget fick svensk design att stagnera i utvecklingen och 

därför tappa i inflytande efter Andra världskriget kan sannolikt snarare ha att göra med att 

mycket av den svenska designen inte betraktades så speciell som den danska och den 

finländska vars formgivning blev mer karaktäristisk med en tydlig nationell prägel. De 

marknadsföringstillfällen som Werner beskrivit och som analysen använt är sannolikt viktiga 

händelser för marknadsföringen. Det kan dock inte uteslutas att det funnits andra kanaler 

för marknadsföringen som kan ha haft inflytande på samlingen. Det ligger dock utanför 

uppsatsens omfattning.  

 

MoMAs kuratorers personliga verksamhet och inflytande på samlingen är också en möjlig 

vidare undersökning som denna uppsats inte har haft möjlighet att undersöka på grund av 

omfattningen. 

 

Utställningskatalogerna som analyserats för att se vilka formgivare och tillverkare som 

representerades på marknadsföringstillfällena i USA, kan inte anses visa en fullständig bild av 

marknadsföringen. Exakt vilka föremål som ställdes ut vid marknadsföringstillfällena är svårt 

att fastställa. Formgivarna och tillverkarna får därför anses representera marknadsföringen, 

och därtill receptionen av objekten i MoMAs samling, även om det försvårar att belägga vilka 

objekt som ansågs tillräkligt signifikativa för MoMAs samling. Materialet är dock det mest 

samtida och representativa materialet tillgängligt och kan därför anses uppfylla de 

vedertagna samtidskraven.23  

 

Materialet om MoMAs historia är delvis skrivet av MoMAs kuratorer vilket sannolikt färgat 

texten efter författarens subjektiva åsikter om samlingens status och signifikativa ställning 

internationellt. En viss tendenskritik av materialets subjektivitet skulle kunna grundas på att 

MoMAs kuratorer skrivit texterna om museets historia och samling. Materialet får ändå 

                                                      
23

 Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn, Rapportboken: hur man skriver uppsatser, artiklar och examensarbeten, 
1. uppl., Liber, Malmö, 2008, Sid. 54. 
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anses fylla sitt syfte att beskriva samlingens uppkomst och karaktär vilken formats av 

kuratorernas subjektiva smak. 

 

Delar av analysen grundas på en hermeneutisk tolkningsmetod vilket innebär att jag måste 

ta i beaktande att det möjligen kan leda till resultat som inte är lika självklara för en annan 

som skulle utföra en liknande analys. Möjligheten finns att en annan forskares uppfattning 

skiljer sig från mina värderingar och tolkningar. Denna vedertagna problematik har den 

hermeneutiska metodiken emot sig i de flesta fall då den grundar sig på en 

humanvetenskaplig tolkningstradition som inte är bunden till fasta lagar. 

 

1.7. Tidigare forskning 
Tidigare forskning om MoMAs samlings karaktär utifrån ett svenskt perspektiv har enligt min 

kännedom inte genomförts. Forskning som relaterar till uppsatsens ämne som, 1900-talets 

världsutställningar, svenska formgivares verksamhet i USA och Svenska Slöjdföreningens 

historia kan däremot anses ha genomförts.  

 

Jeff Werners, Medelvägens estetik: Sverigebilder i USA, Gidlund, Hedemora, 2008, 

monografin beskriver hur bilden av Sverige och vad som anses vara svenskt, skapats i USA. 

Monografin beskriver hur en bild av Sverige skapats i USA genom konst, design, företag och 

en aktiv marknadsföring av begrepp som Swedish Grace och Swedish Modern. Werner 

beskriver också hur receptionen av Sverige skiljer sig från den bild av vad som vi svenskar 

anser vara typiskt svenskt. Uppsatsen kommer fungera som en komplettering till Werners 

forskning och förhoppningsvis bidra med nya insikter om receptionen av svensk design i USA. 

Werner är en av de svenska forskare som enligt min åsikt ger en väl subjektiv bild av Sverige 

under 1930-1940-talen. Werner beskriver Sverige som ett idealland och hur amerikaner såg 

på Sverige som ett utopia. Min åsikt är att detta är grundat på lösa grunder och präglat av 

tidigare historieskrivning och sannolikt färgat av subjektiva åsikter vilket bidrar till att 

påståendet kan anses till viss del överdrivet.  

 

Maria Perers har i sin avhandling skrivit om formgivaren G.A. Berg som var mycket aktiv som 

marknadsförare av Swedish Modern som rörelse och inte en stil i USA. Avhandlingen ger en 

bild av Bergs propaganda arbete i USA och delaktighet i världsutställningen i New York 1939. 

Peres berör också samtidens kontext som formgivare, från ett sociopolitiskt perspektiv som 

inbegriper bland annat Svenska Slöjdföreningens propaganda och marknadsföring.    

 

Eva Rudberg har skrivit ett kort stycke i sin bok om Stockholmsutställningen 1930 som tar 

upp den internationella receptionen av utställningen. Rudbergs forskning har varit ledande 

för presentationen av Stockholmsutställningen 1930 i samtiden. Rudberg ger en generell bild 

av utställningen och dess betydelse men presenterar inte detaljer om föremål och utställare, 

vilket hade kunnat jämföras med MoMAs bestånd.  
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Kerstin Smeds och Peter B. MacKeith har skrivit om Finlands medverkande i 

världsutställningarna 1900-1992 i boken The Finland pavilions: Finland at the universal 

expositions 1900-1992. Författarna beskriver finländsk design och arkitekturs utveckling och 

hur dessa representerades under 1900-talet. De menar att finländsk design och arkitektur 

har bidragit till hur världen ser på Finland och har blivit ett av Finlands tydligaste 

kännetecken just genom medverkandet i utställningarna under 1900-talet.24 Finländsk kultur 

har reflekterats genom utställningarna vilket Smeds och Mackeith har analyserat för att 

försöka presentera hur bilden av Finland har skapats. Dessa idéer är inspirerande då 

uppsatsens analys kan liknas vid Smeds och MacKeith försök att visa hur en bild av en nation 

skapas och hur receptionen av ett land kan skapas. Dessa idéer kan bidra till hur uppsatsens 

presentation av bilden av Sverige och svensk design skapas genom MoMAs samling.  

2. Bakgrund 

2.1. MoMAs samling, struktur, uppkomst och inflytande 
MoMA var den första museala institutionen som instiftade en separat avdelning för 

arkitektur och design 1932. Detta har bidragit till att institutionens designsamling ansetts 

stilbildande och kanoniserande för vad som kategoriserats som kulturhistoriskt viktig 

modernistisk design.25 MoMAs designsamling har tydligt präglats av de intendenter som 

styrt avdelningen for arkitektur och design. De har haft tydliga riktlinjer för vad de har ansett 

vara ”god design” och signifikant för sin samtid vilket motiverat de förvärv som skapat 

samlingen. 

 

Samlingens alla chefskuratorer sedan grundandet 1932 är följande: Philip Johnson, Philip 

Goodwin, Eliot Noyes, Arthur Drexler, Stuart Wrede, Terence Riley, Barry Bergdoll.26 Andra 

inflytelserika kuratorer som har betytt mycket för samlingens karaktär är Edgar Kaufmann, 

Jr., Elliot Noyes, Mildred Constantine, Greta Daniel och Arthur Drexler. 

 

MoMAs historia tar sin början 1929 då den första chefen Alfred H. Barr, Jr., officiellt öppnade 

museet i New York. 1932 grundade museet världens första avdelning med fokus på 

arkitektur och design. MoMAs design samling firar 80 år 2012 och har genom åren vuxit till 

cirka 4000 objekt. Samlingen har en historia olik andra museala samlingar då avdelningens 

fokus tillägnades möbler, föremål och industridesign. Samlingen anses vara den första i 

världens helt ägnad till design. Detta har historiskt sett inneburit en bidragande faktor för 

industridesignens upphöjande till de högre konsterna.27 Arthur Drexler skriver i den första 

                                                      
24

 MacKeith, Peter B. & Smeds, Kerstin, The Finland pavilions: Finland at the universal expositions 1900-1992, Kustannus Oy 
City, Tampere, 1993, försättsblad. 
25

 Museum of Modern Art (New York), The Museum of Modern Art, New York: the history and the collection, Abrams in 

association with the Museum of Modern Art, New York, 1984. Sid. 385 
26

 Antonelli, Paola, Objects of design from the Museum of Modern Art, Museum of Modern Art, New York, 2003. Sid. 8 
27

 Ibid. Sid. 11 
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historiska beskrivningen av samlingen att, 

”museum tidigare samlat på konsthantverk, 

medan MoMA har för avsikt att samla på 

funktionella föremål med specifika syften, 

varför orden design och industridesign 

tillämpades på samlingens objekt.”28 MoMAs 

andra designutställning Machine Art 1934 

under chefskurator Philip Johnson, var en tydlig 

signal och historiskt mycket inflytelserik 

utställning. Utställningen visade 

industriföremål som en propeller och ett 

kullager (en svensk formgivning, Sven Wingquist, 1917) likt konstobjekt eller skulpturer på 

piedestaler, vilket tidigare aldrig inträffat på ett museum dedikerat till de högre konsterna. 

 

MoMAs syn på begreppet modern design grundar sig inte på historiska fenomen utan 

snarare en anda i samklang med sin samtid. Samlingen har formats under 80 år med en rad 

olika chefskuratorer och deras olika epokers syn på samlingen samt vad som värderats som 

signifikativ design för sin tid. En viktig aspekt av objekten i samling har gemensamt att de alla 

ska symbolisera en del av ett större sammanhang i vilka de bäst bör ses. Paola Antonelli 

beskriver i sin historiska översikt att ”de enskilda 

objektens vackra estetisk i all ära, men 

designföremål anses mer meningsfulla när de kan 

skildra en idealiserad kontext och om de kan 

förkroppsliga mer än bara dess funktion.”29 Det 

första föremål som köptes in till samlingen var Le 

Corbusiers, ”Basculant chair” formgiven 1927. 

Stolen anses karaktärisera MoMAs designsamling 

som en kritisk och exklusiv samling snarare än en 

linjär, all omfattande, uppslagsboksliknande 

samling. Samling har karaktäriserats av 

kuratorernas syn på den internationella modernismen som utvecklades under 1920-talet i 

Europa. MoMAs kuratorer såg på modernismen som tidens anda, med maskinestetiken som 

ledord varför Le Corbusiers teorier och ”Basculant chair” speglar samlingens urval och 

karaktär.30 Stolen uttryckte inte bara maskinmetaforen utan var också tillverkad efter 

anonyma industriella former, detta kategoriserade och urskiljde ”moderna” möbler från 

tidigare epokers formgivning och tekniker.  Le Corbusier var en profil för den modernistiska 

                                                      
28

 Drexler, Arthur, Introduction to Twentieth Century Design: from the collection of the Museum of Modern Art, The 
Museum of Modern Art, New York, 1959. Sid. 4 
29

 Antonelli, Paola, Objects of design from the Museum of Modern Art, Museum of Modern Art, New York, 2003. Sid. 7 
30

 Ibid. Sid. 7  

 
Bild nr. 4. Le Corbusiers Basculant chair 1927. 

 
Bild nr. 3. Utställningen Machine Art, 1934  
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estetiken och ledande för teoriskapandet av bostaden som en maskin att leva i och 

föremålen i den som maskiner som ska tjäna människans syfte.31    

 

Samlingens fortsatta syn på modernismen som kulturhistoriskt mer viktig än till exempel Art 

Deco eller Streamline modern, som var betydligt mer allmänt uppskattat i USA vid tiden, 

begränsar samlingens omfattande historiska perspektiv. Samlingen kan istället verka för att 

bevara tidens och MoMAs diskussion om design som idealiserande samhällsförbättrare.32    

 

Då museet har en rik utställningshistoria kan inte en allomfattande presentation om 

utställningshistoriken ske. Jag har gjort ett urval med fokus på design mellan åren 1932-

1960, för att ge en översiktlig förståelse för MoMAs historiska kontext. Värt att nämna är att 

museets chef och grundare Alfred H. Barr Jr., var mycket benägen att vara progressiv och 

hade en stark vilja att influera allmänheten till att uppskatta konst, design och arkitektur. Det 

genomsyrar MoMAs historia då museet alltid haft utbildning och pedagogik som ledord. Barr 

var mycket mån om att presentera modern konst och design för det amerikanska folket då 

utbudet och kunskapen om Europeisk ”modernism” var mycket begränsat i USA innan 

MoMA öppnade 1929.33  

 

Museets första designutställning var Objects: 1900 and today, 1933, där sirliga Art Nouveau 

och Jugend-möbler ställdes ut sida vid sida med europeiska möbler som skildrade det som 

museet ansåg fånga tidsandan, modernistiska möbler ofta i stålrör med funktionen som 

huvudsyfte framför ornamentik.34 Chefen för avdelningen Philip Johnson beskriver vad han 

ansåg vara en av de viktigaste principerna av samtidens anda: ”idag är industridesign 

funktionellt motiverad och följer samma principer som arkitekturen, maskinell enkelhet, 

rena ytor, undvikandet av ornamentik.”35 Vilket belyser synen på hur de värderade 

tidsandans estetik.  

 

Nästa viktiga utställning sker i samband med dåvarande chefen för avdelningen, Elliot Noyes, 

som utlyste en tävling 1940, Organic Design in Home furnishing. Tävlingen vanns av Charles 

och Ray Eames samt Eero Saarinen, vilkas alster, flera i formpressad plywood, blivit starkt 

inflytande i designvärlden efter att de presenterades i utställningen. Noyes ide med 

utställningen Organic Design var att ytterligare belysa maskinens bidragande till människans 

vardagliga liv, vilket Noyes ansåg skulle integreras med maskinen i så stor utsträckning som 

möjligt.36 Värt att nämna är att Bruno Mathssons stol Eva i böjträteknik med sits i sadelhjord 

visades på utställningen. Vid tiden hade också ett tjugotal Mathsson stolar köpts in av 

                                                      
31

 Byars, Mel, The design encyclopedia, Laurence King, London, 2004. Sid. 421 
32

 Antonelli, Paola, Objects of design from the Museum of Modern Art, Museum of Modern Art, New York, 2003. Sid. 7 
33

 Barr, Alfred Hamilton, Defining modern art: selected writings of Alfred H. Barr, Jr., Abrams, New York, 1986. Sid. 34 
34

 Antonelli, Paola, Objects of design from the Museum of Modern Art, Museum of Modern Art, New York, 2003. Sid. 11 
35

 Ibid. Sid. 12 
36

 Noyes, Eliot F., Organic design in home furnishings, The Museum of Modern Art, New York, 1941. Sid 1-5 
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MoMA för att användas i de publika utrymmena i museet.37 I katalogen beskrivs begreppet 

Organic Design som präglat av harmoni mellan detaljer och helhet i relation till form, 

material och syfte. Inom den ramen ryms inget fåfängt överflöd eller ornamentik. Skönhet är 

dock inte mindre viktigt i val av material, visuell renhet och rationell elegans för objektets 

funktionella syfte.38    

 

Edgar Kaufmann Jr., blev chef för avdelningen 1946 och var ansvarig för den internationellt 

mycket uppmärksammade utställningen Competition for Low-Cost design 1948, där ny teknik 

och industriella framsteg ansågs mycket viktiga.39 Det vinnande bidraget skulle också komma 

i produktion. Paret Eames ikoniska ”La Chaise” skapades för denna utställning, men var 

ironiskt nog för dyr att producera, och kom i produktion först år 1990.40   

Mellan åren 1950-1955 arrangerade den då återkommande chefskuratorn Philip Johnson 

med hjälp av Edgar Kaufmann Jr., en rad inflytelserika utställningar. Iden var att influera 

kunder och grossister till att köpa och sälja liknande föremål som MoMA ansåg vara ”god 

design”41. Denna smakfostran som präglar detta tillvägagångssätt kan vi jämföra med 

Svenska Slöjd Föreningens smak propaganda som under 1940-talet utvecklades i stor skala.42 

 

Slutligen vill jag nämna utställningen Twentieth century design from the museum collection 

1958-59 då samlingen för första gången visades som en helhet. Utställningen visade en stor 

del av de 850 objekt som samlingen vid tiden bestod av. Värt att nämna är också att MoMA 

fortfarande vid tiden var det enda konstmuseet med en avdelning helt ägnad design och 

arkitektur. Arthur Drexler skriver i utställningskatalogen att det finns två kriterier som 

appliceras på urvalet till samlingen, kvalitet och historisk signifikans.43 Museets insatser 

beskrivs som bidragande till att hjälpa designers, tillverkare och allmänheten till en högra 

standard på design i samtiden.44 Ett tydligt uttryck för den smakfostran som museet 

systematiskt implementerat i verksamheten. 

                                                      
37

 Christiansson, Carl, Bruno Mathsson: [dikten om människan som sitter], Raster, Stockholm, 1992. Sid 26-27 
38

 Drexler, Arthur, Introduction to Twentieth Century Design: from the collection of the Museum of Modern Art, The 
Museum of Modern Art, New York, 1959. Sid. 1 
39

 Antonelli, Paola, Objects of design from the Museum of Modern Art, Museum of Modern Art, New York, 2003. Sid. 16 
40

 http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=2133, 29 Mars 2012 
41

 Antonelli, Paola, Objects of design from the Museum of Modern Art, Museum of Modern Art, New York, 2003. Sid. 187 
42

 Widenheim, Cecilia & Rudberg, Eva (red.), Utopi & verklighet: svensk modernism 1900-1960, Moderna museet, 
Stockholm, 2000. Sid. 199 
43

 Drexler, Arthur, Introduction to Twentieth Century Design: from the collection of the Museum of Modern Art, The 
Museum of Modern Art, New York, 1959. Sid. 4 
44

 Ibid. Sid. 5  
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Under de år som uppsatsen syftar att undersöka har MoMA haft tematiskt återkommande 

utställningar som ger en bild av MoMAs värdering av design och hur de försökt 

marknadsföra design som viktig del av samhället. Det tidiga temat som tidigare nämnts är 

Machine Art, där industriellt framställda föremål visades. Där maskinestetiken jämfördes 

med ett konstnärligt estetiskt uttryckssätt. Än idag finns det ett stort intresse och höga 

prioriteringar för att visa dessa delar av samlingen.  Usefull Objects, var ett återkommande 

utställningstema som utgick från att visa på industri- och vardagsdesign som tillverkades 

maskinellt och ansågs förbättra levnadsstandarden genom sin funktion. Utställningens 

ledord löd, perfekt funktion gör ett föremål vackert. På dessa utställningar visades 

vardagsföremål som inte kostade mer än $10 eller $5 dollar.  Good Design temat utvecklades 

efter Andra världskriget och byggde på iden om det ideala samhället där arkitekter och 

designers bidrog med föremål för en vardaglig kontext som skapade en modern och god 

levnadsstandard.45 Min tolkning är att dessa tre teman kan på flera sätt visa på MoMAs 

konsekventa fokus på design och föremål som ett vardagligt hjälpmedel för människan. 

Prioriteten har legat på design som präglats av en idealistisk ide om en estetik som utgår 

från funktion, skapad efter industriella 

former för att möjliggöra ett godare 

samhälle. Vilket ligger i linje med vad 

som kan anses inbegripa begreppet 

modernism.46 
 

MoMAs policys angående inköp och 

förvaltning av samlingen bygger på 

museets huvudsakliga fokus på 

utbildning av allmänheten. Förvärven 

och förvaltningen av samlingen ska 

grundas på sex punkter som finns i 

museets policy. Dessa punkter innefattar kortfattat att föremålen ska vara präglade av 

idealen som började utvecklas under 1900-talets början. Föremålen ska överskrida 

nationella gränser och innefatta olika uttrycksmedel. Dessa föremål ska vara argument och 

motargument för sin samtids tidsanda. Samtida konst ska alltid vara en central del av 

samlingen då det alltid varit museets mål att presentera och dokumentera samtidens 

tidsanda. Samtidskonsten ska berika och utveckla perspektivet till den modern konstens 

traditioner. Slutligen ska museet ha ett mål att vara en institution i framkant av utveckling 

med en professionell och öppensinnig personal som ständigt måste utvärdera sig själva för 

att utvecklas i takt med nya konstnärliga idéer.47  

 

                                                      
45

 Museum of Modern Art (New York, N.Y.), The bulletin of the Museum of Modern Art., Museum of Modern Art, New York, 
1946-1959   
46

 Wilk, Christopher (red.), Modernism 1914-1939: designing a new world, V&A, London, 2006 
47

 http://www.moma.org/docs/explore/CollectionsMgmtPolicyMoMA_Oct10.pdf, 6/6-2012 

 
Bild nr. 5. Greta Daniel cirka 1950  
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3. Undersökning 

3.1.  Beståndet av svensk design i MoMAs samling. 
Nedan följer presentationen av den kvantitativa studien av beståndet av svensk design i 

MoMAs samling. Undersökningen visar att totalt 55 svenska objekt formgivna mellan 1930-

1960 av 23 svenska formgivare finns i samlingen. Föremålskategorierna är kategoriserade 

efter följande grupper för att lättare kunna jämföra med materialet från marknadsföringen. 

MoMA har inte själva kategoriserat möblerna konsekvent varför dessa kategorier skapats för 

att presentera resultatet pedagogiskt och de motiveras som följer. Kategorin möbler 

innefattar sittmöbler och bord. Ljusarmaturer innefattar alla typer av elektrifierade 

ljuskällor. Glasföremål är kategorin för alla typer av prydnads- och hushållsföremål av glas. 

Keramikföremål inbegriper alla typer av lergods, avsedda som prydnads- eller 

hushållsföremål. Plastföremålen är alla hushållsföremål tillverkade i plast. Verktygskategorin 

består av en såg och är skild från metallkategorin för att skildra MoMAs syn på 

industriföremål och hushållsföremål. Metallkategorin består av köksverktyg som bestick och 

kastruller. Textilier kategoriserar vävda tyger. Övrigt hantverk består av två träskålar 

tillverkade för hand och får symbolisera slöjdföreningarnas utställningsobjekt. 

Teknikkategorin innefattar elektronikföremål, i detta fall en telefon.     

3.2.1.  Föremålskategorier 

Dessa är de föremålskategorier som förekommer i samlingen. Diagrammet visar antalet 

föremål för varje enskild kategori. 
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Bild nr. 6. Representerade föremålskategorier 
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3.2.2.  Mest representerade åren 

Nedan följer ett diagram över antalet objekt i samlingen formgivna vid specifikt år och visar 

vilka år/epoker som är mest representerade.(ett objekt har oidentifierad ålder och är 

utelämnat ur grafen.) År för tillverkning/formgivning. 
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Bild nr. 7. Mest representerade år 

3.2.3. Svenska formgivare i MoMAs samling  

Nedan följer en sammanställning av de formgivare som finns representerade i MoMAs 

samling samt med en förklaring av vilka typer av objekt som de representerar. 

De svenska formgivare som finns representerade i samling är följande; 

Folke Ahrström-1 Metallföremål, (Bestick) 

Olof Backman-1 Verktyg, (Såg) 

Elis Bergh-2 Glasföremål, (Servisglas) 

Hugo Blomberg, Ralph Lysell, Has Gösta Thames-1 Teknik (telefon)  

Carl-Arne Breger-1 Plastföremål (shaker)  

Gunnar Cyren-1 Glasföremål, (vas) 

Josef Frank-3 Möbler(stolar och bord), 1 Ljusarmatur 

Simon Gate-1, Glasföremål, (Sejdel) 

Greta Magnusson Grossman-1 Ljusarmatur, (bordslampa) 

Viola Gråsten-1 Textilier 

Karlsson & Nilsson- 1 Metallföremål, (stekspade) 

Nils Landberg-1 Glasföremål, (vas) 

Stig Lindberg-1 plastföremål (citrus press), 4 Keramik föremål, (vaser och askar). 

Sven Markelius-4 textilier 
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Bruno Mathsson-5, Möbler, (Stolar och bord) 

Greta von Nessen-1 Ljusarmatur, (bordslampa) 

Sven Palmqvist-3 Glasföremål, (vaser, skål) 

Sigurd Persson-3 Metallföremål (bestick, kökskastrull) 

Astrid Sampe-3 Textilier 

Britt-Louise Sundell-1, Plastföremål, (skål) 

Gerda Strömberg-2 Glasföremål, (skålar) 

Carl-Harry Stålhane-2 Keramikföremål, (vaser)  

Ulla of Ugglas-1 Textil 

Annonym-6, Glas, 2 övrigt hantverk, 1 Möbel 

 

3.2.4. Tillverkare och företag representerade i MoMAs samling 

Nedan följer en sammanställning av de svenska och internationella tillverkare av svenska 

formgivares föremål som finns representerade i samlingen med efterföljande antal föremål; 

Alsterfors-1 

Bonnier, Inc., New York-1 
Firma Karl Mathsson-5 

Gense-1 

Gustavsberg keramik-4 

Gustavsberg plast-2 

Hessische Metallwerke (Nu Seibel Designpartner GmbH), Tyskland-1 

Karlsson & Nilsson-1 

KF, Kooperativa Förbundet-2 

Knoll textiles USA-5 

Kockums Emaljverk-1 

Kosta-2 

LM Ericsson-1 

Nessen Studio, USA-1 

NK, Nordiska Kompaniets textilkammare-2  

Nybro-3 

Orrefors-6 

Ralph O. Smith Co., Los Angeles, CA-1  

Rörstrand-2 

Sandvikens Jernverks AB-1 

Strömbergshyttan-2 

Svenskt Tenn-5 

Annonym-5 

 

 



Jonatan Jahn 

Föremålsantikvarieprogrammet 

Högskolan på Gotland, Vt-2012 

Kandidatuppsats, 15hp 

22 

 

3.2. Marknadsföringen och receptionen av svensk design i USA. 
Nedan följer en sammanfattad presentation av marknadsföringen och receptionen av svensk 

design i USA under perioden 1930-1960. Presentationen av den kvalitativa fallstudie av vad 

som marknadsfördes vid dessa tillfällen finns som bilaga; 1.1., 1.2., 1.3.. 

 

ASNE,(American Swedish News Exchange) och Svenska Slöjdföreningen har varit de två 

viktigaste organisationerna för marknadsföringen av svensk design i USA. Vid samtliga av de 

mest inflytelserika marknadsföringstillfällena har dessa två varit inblandade. ASNE öppnade 

vintern 1921-1922 och var huvudsakligen en nyhetsbyrå för rapportering mellan Stockholm 

och New York men kom att få många olika inflytelserika funktioner där utbyten mellan 

kontinenterna ägde rum.48 Svenska Slöjdföreningen grundades 1845 för att systematiskt 

reformera konsthantverksindustrin i Sverige. Syftet var att få in mer konstnärer i industrin 

för att motarbeta de industriellt framställda föremål som ansågs sakna konstnärlig och 

materiell kvalitet.49 

 

Stockholmsutställningen 1930 anses, som tidigare nämnt, vara en startpunkt och en symbol 

för att Sverige anammat de modernistiska idéerna från Europa. Utställningen var en viktig 

händelse för hur en internationell publik fick upp ögonen för svensk design och en viktig 

händelse för receptionen av svensk design i USA.50 Utställningen visade modernistisk svensk 

design men också en mer traditionellt hantverksinriktad design enligt Werner. Antalet 

utländska besökare har beräknats till cirka 27000.51 14 Amerikanska journalister hade bjudits 

in till utställningen vilket ledde till ett hundratal artiklar i amerikansk press och det första 

amerikanska ljudfilmsreportaget från Sverige.52 Tidningen Architectural Review beskriver 

Stockholmsutställningen och Sverige som ”ett förebildsland där modernismen hittat sin egen 

själ med en ren maskinestetisk elegans.”53 Även de demokratiska sociopolitiska aspekterna 

är en sida av utställningen som anses bidra till den modernistiska designens möjlighet att få 

fäste och var en del av den allmänna receptionen av utställningen.54 

 

Redan 1928 började marknadsföringen av utställningen i USA. Werner menar att mycket av 

det som marknadsfördes, präglades av tjugotalsklassicistisk formgivning något som var 

missvisande för vad som senare skulle visas på utställningen. Marknadsföringen var 

                                                      
48

 Werner, Jeff, Medelvägens estetik: Sverigebilder i USA, Gidlund, Hedemora, 2008. Sid. 249 
49

 Boman, Monica (red.), Svenska möbler 1890-1990, Signum, Lund, 1991. Sid. 39 
50

 Werner, Jeff, Medelvägens estetik: Sverigebilder i USA, Gidlund, Hedemora, 2008. Sid. 265-266 
51

 Rudberg, Eva, Stockholmsutställningen 1930: modernismens genombrott i svensk arkitektur, Stockholmia, Stockholm, 
1999. Sid. 191 
52

 Werner, Jeff, Medelvägens estetik: Sverigebilder i USA. Gidlund, Hedemora, 2008. Sid. Sid. 265 
53

 Berg, G.A. Swedish modern, FORM, Vol. 34, 1938, nr. 7 sid. 164 
54

 Rudberg, Eva, Stockholmsutställningen 1930: modernismens genombrott i svensk arkitektur, Stockholmia, Stockholm, 
1999, sid 191 
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omfattande och artiklar publicerades i omkring 30 amerikanska tidsskrifter med en volym av 

en och en halv miljon upplagor.55 

 

Werner menar att den typiska amerikanska receptionen av utställningen är präglad av den 

tidigare marknadsföringen som gjorts i USA. De ditresta amerikanerna var insatta i svensk 

design, arkitektur och konst vilket medförde att deras förförståelse präglade receptionen. 

Enligt Werner var det Orrefors glas och Carl Malmstens möbler som amerikanerna tidigare 

uppfattat som typisk svensk design. Detta bidrog till att amerikansk reception präglades av 

tjugotalsklassicism med hantverksbaserat estetiskt utryck.  Det finns dock exempel på en 

uppskattning av den mer modernistiskt präglade designen, då ofta av individer som själva 

propagerade för den nya tidsandans estetik och funktion. Alfred Barr, Philip Johnson och 

Henry Russel Hitchcock, MoMAs grundare och kuratorer men likaså några av modernismens 

mest inflytelserika personer besökte utställningen.56 Hitchcock beskriver i ett brev till Barr 

att Stockholm som ” The ultimate center for modernism in 1930”.57 Likaså Barr uttryckte sig 

positivt om utställningen, då framförallt 

riktad mot Gunnar Asplunds ”Post-

funktionalistiska arkitektur”.58 Philip 

Johnson beskriver i positiva ordalag ”hur 

Sverige efter Stockholmsutställningen 

1930 vänt ryggen mot eklekticism.”59   

 

Det som präglar den allmänna 

amerikanska receptionen är den väl 

avvägda balansen mellan modernistiskt 

estetik och tradition, vilket speglar den 

”medelväg” som Werner menar präglat 

svensk formgivning under 1900-talet.60 

En lågmäld modernistisk design utan den europiska modernismens stränghet och med an 

förmåga att anpassa sig efter nationella traditioner, som ”Corbusier efter snaps”, som 

Edward Alden Jewell skrev i New York Times den 8 juni 1930.61 

 

Världsutställningen i Chicago 1933, är den första händelse som Werner anser haft stort 

inflytande för marknadsföringen i USA. (Se bilaga 1.1.) Chicago var vid tidpunkten Sveriges 
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 Werner, Jeff, Medelvägens estetik: Sverigebilder i USA, Gidlund, Hedemora, 2008.  Sid 265 
56

 Ibid. Sid. 266 
57

 Moonan, Wendy, Offering beauty to the people, New York Times 29 Mars 2002 
58

 Werner, Jeff, Medelvägens estetik: Sverigebilder i USA, Gidlund, Hedemora, 2008. Sid. 266 
59

 Riley, Terence & Perrella, Stephen, The international style: exhibition 15 and the Museum of Modern Art, Rizzoli/CBA, 
New York, 1992. Sid. 213 
60

 Werner, Jeff, Medelvägens estetik: Sverigebilder i USA. Gidlund, Hedemora, 2008. Sid. 268 
61

 Jewell, Edward, Alden, Swedish Art National in Effect, New York Times, 8 juni 1930. 

 
Bild nr. 6. Föremål från Chicago utställningen 1933 
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tredje största stad och många svenskar hade släktingar i staden.62 Temat för utställningen 

var ”the Century of Progress” med från början storslagna planer vilka många fick sättas åt 

sidan på grund av börskraschen 1929 och efterföljande ekonomiska depression. 

Utställningen arrangerades av Svenska Slöjdföreningen vilka pågrund av den ekonomiska 

situationen hade fokus på konsthantverk, då föremålen var tänkta att säljas och delvis 

finansiera utställningen. Utställningens paviljong ritad av Karl Bengtson (1878-1935), var 

stramt nyklassicistisk och arkitekturen påminde mer om svensk tjugotalsklassicism än den 

modernistiska arkitektur som visats på Stockholmsutställningen bara tre år tidigare.63 Den 

svenska paviljongen besöktes av närmare 4 miljoner besökare under utställningens första 

epok. Den förlängdes senare och utställningen lockade totalt 48 miljoner besökare.64 

Ett trettiotal svenska utställare medverkade och utställningshallen för konstindustri där 

föremålen visades var enligt vissa kritiker påfallande likt en butiksinredning.65 Föremålen 

som visade kan enligt Werner översiktligt kategoriseras som en försiktig modernism med 

tydlig kvardröjande drag av tjugotalsklassicism. Det var övervägande exklusiva möbler, glas-, 

keramik-, och silverföremål som visades upp men även billigare vardagsvaror i glas och 

porslin. En av kritikerna skriver att utställningen ger intrycket av en hastigt ihop satt 

utställning av vardagsföremål snarare än en ”frampressad paradkollektion”.66 Utställningens 

katalog påminner också den om en försäljningskatalog snarare än ett propagandamanifest 

som Stockholmsutställningens katalog mer liknat. Den sociala aspekten av formgivning som 

starkt präglat modernismen kan inte anses implementerats i Svensk Slöjdföreningens 

utställningsidé.  Utställningen kan liknas vid ett företags marknadsföring av föremål, med 

butiksinspirerade marknadsföringsidéer. Tage Palm utställningsgeneral framställs av Werner 

som huvudsakligen inriktad på försäljning av föremål som kunde lägga grunden för en mer 

permanent marknad för svensk design i USA.67  

 

Amerikanska journalisters reception av den svenska paviljongen belyser det 

hantverksskickliga utförandet och den traditionsbundna formgivningen med historiserande 

inspirationskällor. Många av objekten ansågs också väl dyra och den generella receptionen 

av svensk design var en medelväg mellan exklusiva nyttoföremål och traditionell 

formgivning. Chicago Sunday Tribune, beskrev den svenska paviljongen som en 

skattkammare.68 De sociala aspekterna är inget framträdande fokus av receptionen vilket 

varit en viktig del av Stockholmsutställningens budskap och modernistiska design.  
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 Werner, Jeff, Medelvägens estetik: Sverigebilder i USA. Gidlund, Hedemora, 2008. Sid. 271 
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Världsutställningen 1939 i New York är den andra inflytelserika händelsen för analysen. 

Utställningen anses vara viktig och har för många symboliserat genomslaget av Swedish 

Modern som begrepp för en ny epoks formgivning. (Se bilaga 1.2.) Utställningens tema var 

”Building the World of Tomorrow”, vilket i sin kontext kan verka lustigt då 1939 ofta 

symboliseras som en orolig tid för utbrottet av Andra världskriget. Utställningen hade trots 

den politiska situationen i världen många besökare. Den svenska paviljongen hade 

uppskattningsvis 4 miljoner besökare.69 De oroliga tiderna gjorde att bilden av Sverige som 

ett fredligt land där social välfärd frodades skapade en positiv aura om Sverige som ett 

idealland för det moderna samhället och moderna människan.70 Inför utställningen 

genomfördes en marknadsundersökning av amerikaners intresse för Sverige och svenska 

företeelser. Inom konsthantverkskontexten var det, det svenska glaset som hamnade på 

första plats med 130 röster följt av; lergods 55 röster, silver 51, textilier 48, möbler20 och 

konst 11, av totalt 450 inlämnade undersökningar.71 Undersökningen innehöll också andra 

områden där resultatet för amerikanernas intresse och vad de helst ville se på utställningen 

visade; bostadspolitik, kooperationen, folkdans och att en svensk restaurant skulle servera 

svensk mat, som de mest eftersökta 

intressena. Den generella bilden 

visar på att det traditionella Sverige 

fortfarande var av stort intresse, 

med inslag av modernt 

konsthantverk och den svenska 

sociopolitiska demokratiska 

situationen i landet som sekundära 

intressen.72 De medverkande 

utställarna var enligt en 

enkätundersökning övervägande 

positiva till en kooperativ utställningsidé istället för exponering av enskilda tillverkare samt 

att mer exklusiva produkter vore att föredra. Satsningen på exklusiva produkter och 

försäljning av dessa motiverades med att de amerikanska importtullarna inte var lika 

kännbara på dessa.73 Utställningens paviljong ritades av Sven Markelius, en av de mest 

framstående modernistiska arkitekterna i Sverige. Så till skillnad från den klassicistiska 

paviljongen i Chicago 1933, var paviljongen i New York 1939 av stram modernistisk karaktär 

med stora glasytor och stålpelare vilken mildrades av planterade björkar och en kolossal 

dalahäst framför huvudentrén (se bild nr. 7).74 Utställningslokalerna bestod av en avdelning 

för konstindustrin och sex möblerade rum. Interiörerna spände mellan en enkel sportstuga 

                                                      
69

 Werner, Jeff, Medelvägens estetik: Sverigebilder i USA. Gidlund, Hedemora, 2008. Sid. 335 
70

 Ibid. Sid. 313-319 
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 Ibid. Sid. 315 
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 Ibid. Sid. 315 
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 Ibid. Sid. 319 
74

 Ibid. Sid. 320 

  
Bild nr.7. Paviljongen vid Världsutställningen i New York 1939.  
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ritad och inredd av Elias Svedberg till ett lyxigt vardagsrum ritat och inrett av Carl Malmsten. 

Detta kan liknas vid en medelväg av tradition och modernt, sportstuga och lyx. Tanken var 

att utställningen inte skulle verka som en marknadsutställning liknande den i Chicago 1933 

utan en idéutställning som berättade om det moderna samhällsbyggandet i Sverige.75 Dock 

var försäljning av konsthantverk en viktig aspekt som realiserades genom en butik på 

baksidan av paviljongen. Idéutställningen präglades av viljan att ändra amerikanernas syn på 

Swedish Modern. Budskapet var att design var en viktig del av samhällsbyggandet och att 

Swedish Modern inte var en ny stil utan en rörelse. Detta uttrycktes av bland andra 

formgivaren G.A. Berg i olika sammanhang men främst i den påkostade 

utställningskatalogen där G.A. Berg skriver att ”Swedish Modern är en rörelse för sundhet 

och förnuft.”76 Detta är ett uttryck för den nya mildare funktionalismen som utvecklades 

under 1930-talet vilket är mer talande för bilden av svensk modernism. Som exempel kan 

böjträmöbler i ljusa nordiska träslag symbolisera en väl avvägd balans mellan tradition och 

modernitet.77 Begreppet Swedish Modern utrycker den svenska modernismens utveckling 

under andra halvan av 1930-talet då, ”Made in Sweden” blev en viktig del av produkternas 

identitet.78 Begreppet lanserades stort i USA efter Parisutställningen 1937 och fick sitt stora 

genomslag med utställningen i New York 1939.79  Katalogtexten markerar en tydlig 

distinktion mellan tradition, som en småskalig nationell traditionell produktion, och Swedish 

Modern betecknande modernitet och maskinproduktion. Detta är en typisk bild av vad som 

visades upp, en balans mellan tradition och modernitet som enligt Werner kom att bli 

förhärskande under hela mellankrigstiden.80 

 

Receptionen av utställningen visar att det svenska glaset, porslinet och möblerna 

uppskattats mycket, även den svenska restaurangen Tre kronors smörgåsbord var väl 

omskrivet och uppskattat.81 The New Yorker skrev ”att den svenska paviljongen var ett 

mirakel av elegant enkelhet.”82 Den sociala agendan med idéutställningen fick ett gott 

bemötande. House and Garden skrev hur designen är ”coordinated with a social progress”, 

utställningen visade alltså på designens sociala betydelse parallellt med nya estetiska idéer.83  

Tidningen House and the garden beskriver också balansen mellan modernitet och tradition 

med G.A. Bergs Lantarbetarkök som exempel. Moderna böjträmöbler och tekniska lösningar 

var väl avvägda med hemslöjd i form av textiler från olika hemslöjdsförbund och en vävstol. 

Även katalogen anses lyfta fram hemslöjd som en viktig del av Swedish Modern och svensk 
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sundhet och förnuft.84 Även Journal of home economics beskriver ”att i Sverige finns ingen 

antagonism mellan traditionellt hantverk och industriellt formgivna vardagsvaror.” De 

noterar också att ”design och konsthantverk visas sida vid sida, inte pågrund av 

sentimentalitet, utan i kraft av deras respektive förtjänster. Ett resultat av de framgångsrika 

strategierna i Sverige är att svenska produkter överskridit de nationella gränserna och blivit 

internationella till sin karaktär”.85  FORM erbjöd 1939 ett antal amerikaner att recensera 

utställningen. Designern Gilbert Rodhe sammanfattar hans reception:  

Skönheten är till inte blott för ett fåtal, utan för alla. Om vi över huvudtaget kunna finna några 

fel hos den svenska utställningen, så skulle det möjligen vara att den är lite för demokratisk till 

sin yttre gestaltning, lite för enkel och älsklig och på något sätt i avsaknad av djärva och 

lysande anslag i kompositionen.86  

Konsthistorikern Penny Sparke lyfter fram Josef Frank som inflytelserik för intrycket av 

sundhet(sanity) i den svenska avdelningen genom bevarande av traditionella värden utan att 

upprepa traditionella former. Enligt Sparke var Frank en stor bidragande orsak till att 

Swedish Modern blev en tydligt igenkännbar stil, fri från det tydliga funktionalistiska 

formspråket, under efterkrigstiden.87  

 

Efter Andra Världskriget slut och återuppbyggnaden av Europa kom året 1947 att bli en 

vändpunkt. Året är enligt Werner då den amerikanska reception av begreppet Swedish 

Modern transformerades till Scandinavian Modern då framförallt pågrund av att Danmark 

och Finland har fått en mycket mer framstående situation som ledande designnationer i 

Skandinavien. Mycket av det tror Werner kan bero på Sveriges fredliga ställning under kriget, 

i jämförelse med Danmark och Finland som efter kriget hade en starkare vilja till förändring, 

vilket födde en ny våg av kreativ design.88 1947 anses också som en viktig brytpunkt för 

designhistorien, snarare än året för krigsslutet 1945, för att den ekonomiska återhämtningen 

då på allvar har brett ut sig. Formmässigt var 1947 en vändpunkt då den europeiska stränga 

modernismens transformation mot mer organiska former manifesterades på triennalen i 

Milano.89 Efterkrigstidens reception av svensk design anses vara kontinuerlig från 

mellankrigstidens, vilket ansågs som en styrka, men var också en anledning till att svensk 

design tappade i inflytande mot till exempel Danmark under 1950-talet. Mellankrigstiden 

och efterkrigstiden symboliserar enligt Werner två mycket olika perioder för receptionen av 

design. Om 1930-talets designreception, under en period av osäkerhet och depression, 

handlade om socialt engagemang med tradition som viktig faktor, framstår 1950-talets 
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reception som en konsumtionsboom med blicken mot framtiden.90 Sverige som en utopi och 

som inflytelserik designnation tappade sin ställning mot Finland och Danmark, och 

begreppet Swedish Modern användes i mindre utsträckning till förmån för Scandinavian 

Modern.91 Föreställningen om att det fanns ett gemensamt skandinavisk uttryck med 

gemensamma traditioner präglade 1950- och 1960-talets amerikanska reception.92 

 

Vandringsutställningen, Design in Scandinavia 1954-1957, är den sista händelsen som 

Werner anser har haft stort inflytande på den amerikanska receptionen av svensk design. (Se 

bilaga 1.3.) Utställningen turnerade runt på 24 olika museer i USA och Kanada åren 1954-

1957. Denna utställning är enligt Werner en stor anledning till Skandinavisk designs stora 

framgångar i USA under 1950 och 1960-talen.93 Initiativet till utställningen var amerikanskt, 

vilket i sig visar på hur stort Amerikas intresse var för skandinavisk design, men det fanns 

stora skandinaviska, ekonomiska och politiska krafter bakom utställningens genomförande. 

Urvalet av svenska föremål skedde genom en tillsatt kommitté bestående av Svenska 

Slöjdföreningens verkställande direktör Gothard Johansson, vice ordförande Rudolf 

Kalderén, Åke Huldt och arkitekten Elias 

Svedberg.94  

I utställningens fem avdelningar visades 

cirka 700 föremål som kategoriserades 

efter nationella kollektioner och 

material som glas, keramik, lampor, 

textiler, mattor och metall. De fem 

avdelningarna var uppdelade i 

introduktion, vardagsvaror, modern 

hemslöjd, exklusivt konsthantverk och 

inredningar. Ett nära samarbete med 

amerikanska återförsäljare visade på intresset från skandinaviskt håll till försäljning av 

varorna som visades. I den textfattiga utställningskatalogen mest präglad av bilder på 

interiörer och föremål nämndes alla återförsäljare. Liksom i Chicago 1933, var här den 

kommersiella framtoningen tydlig. Den sociala agendan var efter kriget inte lika påtaglig i en 

värld som präglades av framtidstro och en konsumtionsboom, mycket också pågrund av att 

hemmet blivit en viktigare arena för personligt självförverkligande.95   
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Utställningen fick ett stort medialt genomslag, speciellt under det första året. En generell 

reception som förstärktes genom utställningen var enlig Werner att Skandinavien var den 

moderna formgivningens givna centrum.96 

 

Några recensioner beskriver skandinavisk design som djupt rotat i uråldriga traditioner. 

Skandinavisk design beskrivs som mycket mån om att producera ”Good design”. 

Välproducerade vardagsvaror är ett resultat av ett nära samarbete mellan designer, 

tillverkare och användaren, samt en anpassning till moderna tillverkningsmetoder.97 

 

Vanligt återkommande reception av utställningens design är ”Clean and simple” som anses 

prägla den skandinaviska designen som annars också beskrivs som traditionsbunden och 

genomförd genom hög hantverksskicklighet. Detta är en reception av skandinavisk design 

som sannolikt sitter djupt rotad i amerikanernas uppfattning, då det var tämligen lite 

traditionellt hantverk som visade upp. Det var snarare en majoritet av maskintillverkade 

föremål som visades upp.98 Som tidigare nämnt lämnas mycket lite utrymme för sociala 

aspekter och kooperationen utan det är huvudsakligen objekt i fokus. En amerikan inblandad 

i utställningen skriver ”att kunskapen inom design är mycket högre i Skandinavien både hos 

allmänheten och regeringen än i USA.”99 Liksom som under 1930-talet och framåt är den 

amerikanska receptionen av svensk design en medelväg mellan modern och traditionell 

design. 1950-talets reception av svensk design är mindre politiskt och socialt engagerad utan 

1930-talets idealiserande av Sverige som utopi.100 

 

 

3.3. Marknadsföringens samband med beståndet av svensk design i 

MoMAs samling. 
Nedan följer en komparativ analys av marknadsföringen och beståndet i MoMAs samling.  

1930-talets svenska design representeras av fyra objekt i MoMAs samling. Graferna från den 

kvantitativa studien visar att 1930-talets första år och det som visades på Chicago 

utställningen 1933 inte representeras i MoMAs samling. Stockholmsutställningen 1930 kan 

inte heller den anses vara en inflytelserik källa till samlingens bestånd av svensk design 

under 1930-talet.  

 

Undersökningen av beståndet av svensk design i MoMAs samling, ger sitt första utslag med 

två objekt formgivna år 1934. Föremålen som blir de första att representera 1930-talets 

svenska design är två Eva stolar formgivna av Bruno Mathsson. Totalt finns fyra svenska 
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objekt representerade från 1930-talet, vilka de senare två är en textil formgiven av Ulla of 

Ugglas från 1936 och ett dricksglas i kristallglas formgivet av Elis Bergh för Kosta, år 1939. Av 

de tre representerade formgivarna var Elis Bergh den enda som marknadsfördes på Chicago 

utställningen 1933.  

 

Världsutställningen 1939 i New York visade upp en mjukare modernistisk design samt 

traditionell design. De formgivare vars objekt från 1930-talet finns representerade i MoMAs 

samling finns delvis representerade på utställningen 1939. Bruno Mathsson och Elis Bergh 

visades på utställningen men Ulla of Ugglas finns inte representerad på någon av de 

undersökta utställningarna.  

 

1940-talet representeras av 21 objekt. Vilket visar på ett betydligt större intresse för svensk 

1940-tals design än 1930-talets. Många av de formgivare som köptes in till samlingen under 

1940-talet var representerade på New York utställningen 1939. 1940-talet representeras av 

bland annat en stor del möbler och ljusarmaturer, formgivna av Josef Frank, Bruno Mathsson 

och Greta Magnusson Grossman, av vilka Josef Frank och Bruno Mathsson marknadsfördes i 

New York 1939. Årtiondet visar även på ett stort intresse för svenskt glas som finns 

representerat i form av framförallt servisglas i klarglas. Glas är den mest representerade 

kategorin i samlingen. Flera har anonyma formgivare men i vissa fall finns tillverkare och 

formgivare nämnda, till exempel; Simon Gate, Gerda Strömberg, Elis Bergh, Nybro, 

Alsterfors, Kosta och Orrefors.  De glasformgivare och tillverkare som finns representerat 

som 1940-talsdesign i MoMAs samling var alla medverkande på Chicago utställningen 1933. 

Gerda Strömberg, Elis Bergh och Simon Gate var alla medverkande vid 1933 och 1939 års 

marknadsföring av svenskt glas i USA. Av de fyra glastillverkare som ställde ut i New York 

1939 finns tre representerade i MoMAs samling för sin produktion under 1940-talet; Kosta 

med Elis Bergh, Orrefors med Simon Gate och Strömbergshyttan med Gerda Strömberg.  

 

Det som kan anses representera MoMAs Useful Objects utställningar, är en stekspade från 

1946 tillverkad av Karsson & Nilsson, som inte marknadsfördes genom utställningarna, och 

en bestickuppsättning formgiven av Folke Ahrström, som marknadsfördes i New York 1939. 

 

Åren 1950-1960 representeras av 29 objekt och är därför det mest välrepresenterade 

årtiondet i undersökningen. Samlingens bestånd av objekt från tidigt 1950-tal visar ett 

intresse för textilier.  Flera av de textilformgivare som medverkat vid tidigare utställningar i 

USA 1933 och 1939 finns i samlingen med verk från 1950-talet. De representerade 

formgivarna är; Astrid Sampe, Viola Gråsten och Sven Markelius. Dessa tre formgivare 

representerade Nordiska Kompaniets textilavdelning under utställningen Design in 

Scandinavia 1954-1957 och är alla representerade i MoMAs samling.  

 

Ett av de objekt från 1950-talet som sannolikt presenterats i en Usefull Objects utställning är 

Olof Backmans såg från 1950 som finns i MoMAs samling. Två bestickuppsättningar från KF, 
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formgivna av Sigurd Persson i rostfritt stål, samt Perssons kastrull, är sannolikt objekt som 

också visats på dessa utställningar. Dessa objekt finns inte marknadsförda i Design in 

Scandinavia 1954-1957. 

 

En ny föremålskategori som uppenbarar sig under 1950-talet är tre objekt i plast. Vilka 

representeras av en citruspress formgiven av Stig Lindberg, en shaker av Carl-Arne Breger 

och en skål av Britt-Louise Sundell. Ett annat objekt som representerar en ny kategori är 

Ericofonen, ”Kobra”-telefonen av Blomberg, Lysell och Thames.  Dessa objekt finns inte med 

i förteckningen av vad som marknadsfördes under utställningen Design in Scandinavia.  

 

Samlingens bestånd av glas från 1950-talet representeras av Sven Palmqvist, Nils Landberg 

och Gunnar Cyrén vilka alla formgav glas för Orrefors glasbruk. Av de tre formgivarna finns 

Palmqvist och Landberg representerade på utställningen Design in Scandinavia men Cyrén 

finns inte med i marknadsföringen under 1954-1957. 1950-talets representerade 

keramikobjekt i MoMAs samling är formgivna av, Stig Lindberg och Carl-Harry Stålhane. Vilka 

båda två marknadsfördes på Design in Scandinavia och representerar keramiktillverkarna 

Gustavsberg och Rörstrand. Möbler och lysarmaturer representeras av ett bord av Bruno 

Mathsson, en gungstol i böjträteknik med sadelhjordsits, samt en lampa av Greta von 

Nessen i lackad plåt och stål. Endast Bruno Mathsson finns representerad på utställningen. 

Greta von Nessens och den anonyma stolen kan inte härledas till utställningen.  

 

Samlingen har två skålar i björk, som är hantverksmässigt framställda. Dessa objekt har 

anonyma formgivare vilket försvårar undersökningen om hur de möjligen har marknadsförts 

i USA och kan inte hänvisas till Design in Scandinavia utställningen.   
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4. Diskussion och slutsats 
Analysen kan anses visa på både inflytande från marknadsföringen och eget initiativ från 

MoMA till inköp av svensk design. Då det är svårt att avgöra exakt vilka objekt som visades, 

kan endast en slutsats dras grundad på formgivarna som marknadsfördes och som finns 

representerade i samlingen. Av de 23 representerade svenska formgivarna i MoMAs samling 

fanns 11 medverkande i marknadsföringen i USA. Detta visar utifrån de representerade 

formgivarna att, 47 % av MoMAs samling kan ha ett samband med marknadsföringen.  

 

Att 47 % av samlingens representerade formgivare var del av marknadsföringen visar på att 

den bild av Sverige och svensk design som Sverige ville visa upp till viss del traderas vidare 

genom MoMAs samling. Samtidigt som analysen visar att 53 % av de representerade 

formgivarna i MoMAs samling representerar en bild och reception av svensk design som inte 

kan härledas till marknadsföring i USA.   

 

Det är sannolikt att det som marknadsfördes i USA till stor del representerar den tidsanda av 

svensk designkontext, som har kanoniserats och präglat stora delar av historieskrivningen i 

Sverige. Då det som marknadsfördes av bland annat Svenska Slöjdföreningen har varit starkt 

tongivande för historieskrivningen av svensk design. Ur ett receptionshistoriskt perspektiv 

kan kontexten alltså inte anses påverkat samlingens karaktär i en full utsträckning. 

 

Undersökningen visar att MoMAs reception har samband med den generella receptionen av 

svensk design under epoken 1930-1960, som Werner beskrivit i sin monografi. MoMAs 

receptionen av de tre årtiondena visar på vissa samband med som det som marknadsfördes 

och som kanoniserats som typisk svensk design i Svensk historieskrivning. Den bild av svensk 

design och svenskt kulturarv från tiden som traderas vidare internationellt kan dock inte 

anses representera en rättvis eller fullständig bild av hur designkontexten såg ut i Sverige.   

 

MoMAs samling kan inte anses representera svensk 1930-tals design efter vad som 

marknadsfördes i USA. Inte heller kan samlingen anses tradera en rättvis bild av svensk 

1930-tals design, då det endast representeras av fyra objekt. Det finns inga spår av 1930 års 

Stockholmsutställning, trots att flera av MoMAs kuratorer var på utställningen. Det som 

visades i Chicago 1933 var som tidigare beskrivits präglat av en försiktig modernism med 

kvardröjande drag av tjugotalsklassicism och övervägande exklusiva föremål, sannolikt inte 

något som MoMAs kuratorer uppfattade som en del av tidsandan och ansåg tillräckligt 

signifikativ för inköp till samlingen. Att utställningarna i Stockholm 1930 och i Chicago 1933 

inte haft stor inverkan på MoMAs samling under 1930-talet är därmed tydligt. Det kan visa 

på ett ointresse från MoMAs sida och en låg signifikativ värdering av svensk 1930-talsdesign. 

Svensk 1930-tals design kan därför inte anses representera en betydelsefull del av den 

internationella modernismen i MoMAs historieskrivning. Att så få objekt finns representerat 

kan möjligen bero på museets skrala ekonomi efter arkitektur och designavdelningens 

öppnande år 1932, då samlingens storlek i antalet objekt räknat var generellt liten. 
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Designhistorikern Hedvig Hedqvist menar att den radikala svenska modernismen som 

visades upp på Stockholmsutställningen 1930 hade sin mest kärnfulla period 1930-1933.101 

Den radikala svenska formgivningen ansågs inte vara lika sträng som den europeiska men 

starkt påverkad av den. MoMAs reception av svensk modernism visar inte på att de värderat 

denna typ av svensk modernistisk design och kan därför inte anses ta en plats inom den 

internationella modernism som MoMA kanoniserat. De objekt som finns representerade kan 

möjligen anses representera en mycket perifer syn av det svenska 1930-talet, med Berghs 

glas som det traditionella, Mathsson som det moderna och Ugglas textil som det 

hantverksmässiga. Vilket möjligen kan visa en smal variant av traditionell och modern design 

som har präglat amerikansk reception av svensk 1930-tals design.  

 

Ur ett receptionshistoriskt perspektiv visar analysen att den idealbild av Sverige och svensk 

design, som Werner menar var gällande under 1930-talet, inte påverkat MoMAs samling. 

Den socioekonomiska kontexten som präglat svensk modernisms mest kärnfulla tid kan 

därför inte anses traderas internationellt genom MoMAs samling. Att Sverige, som Werner 

menar, har haft en framskjuten position som ledande designnation under 1930-talet med 

design influerad av demokratisk politik och med en social agenda kan alltså inte anses 

påverkat MoMAs reception av svensk design. Sverige som ett idealland med en design 

präglad av både modernitet och tradition kan inte anses vara tillräckligt signifikativ för att 

representera den ”modernismen” som MoMA presenterar och kanoniserar. Det kan 

möjligen också peka på att Werners forskning är en aning subjektiv och att idealbilden av 

Sverige inte var så utbredd internationellt. Bruno Mathsson, Ulla of Ugglas och Elis Bergh 

måste anses representera en smal och långt ifrån en representativ bild av svensk design och 

hur den marknadsfördes i USA vid tiden.      

 

Bruno Mathsson hade tidigare en relation till MoMA då hans stolar köpts in för att användas 

i de publika utrymmena på museet år 1932. Varför just Bruno Mathsson finns representerad 

under 1930-talet är därför sannolikt inte påverkad av marknadsföring i USA.  

 

När det gäller 1940-talet och att Sverige, som Werner menar, skulle förlorat i 

designinflytande framförallt under slutet av årtiondet syns inte i MoMAs samling, snarare 

det motsatta. Dock kan undersökningen möjligen styrka påståendet att svensk design inte 

utvecklades i samma takt som den skandinaviska under och efter Andra världskriget. 

Resultatet kan också visa på en bättre ekonomi med fler inköpsmöjligheter. Det kan också 

visa att tog tid för MoMA efter öppnandet 1932 att få upp ögonen för svensk design.  

De föremål i samlingen, från 1940-talet påminner mycket om de som visades på 

utställningen i New York 1939. Flera formgivare bakom det svenska glaset som visades 1939 

kom i stor omfattning att köpas in under 1940-talet och har sannolikt påverkat MoMAs 
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receptionen av svensk glasdesign. Att tre av fyra glastillverkare som visades 1939 senare 

finns representerade i MoMAs samling kan inte vara en slump. Svensk glasproduktion var 

omfattande vid tiden och antalet tillverkare och formgivare var många. Detta styrker att 

marknadsföringen genom utställningen sannolikt har samband med valet av inköp till 

samlingen. Att dessa tre tillverkare och fromgivare även fanns representerade i Chicago 1933 

kan sannolikt ha påverkat MoMAs reception av svenska glasformgivare och tillverkare, under 

1940-talet. 

 

Josef Frank anses ha mottagits varmt med sin organiska design på utställningen 1939. Josef 

Frank ansågs i Sverige tillhöra den traditionella formgivarskaran snarare än den 

modernistiska och som representerade en exklusiv design på utställningen. Detta kan tyda 

på MoMAs reception av svensk design som präglad av tradition och exklusivitet vilket 

stämmer överens med den allmänna receptionen av utställningen 1939. Att Frank anses ha 

ett personligt och osvenskt formspråk influerat av hans rötter i Österrike kan samtidigt anses 

missvisa receptionen av svensk design. Liksom flera formgivare som har annat ursprung kan 

det anses problematisera hur väl deras estetik representerar en typisk svensk design. 

Oavsett måste de formgivarna anses ha berikat den svenska estetiken och bidragit till att 

influera och föra den framåt. Detta anser jag bidra till receptionen av svensk design som 

präglad av mångfald och utländska influenser. Penny Sparke menar att var Frank en viktig 

källa till det nya organiska formspråket fri ifrån det funktionalistiska formspråket, och 

marknadsföringen av Swedish Modern som stil. Detta motsäger idén om hur Swedish 

Modern marknadsfördes som en rörelse, av till exempel G.A. Berg i New York 1939. 

 

Om Josef Frank representerar den traditionella formgivningen får Bruno Mathsson 

representera den modernistiska formgivningen. Mathsson fick ytterligare några objekt 

representerade i samlingen och marknadsföringen kan vara en orsak till varför MoMA valde 

att köpa in fler av Mathssons moderna böjträmöbler under 1940-talet. Flera formgivare som 

marknadsfördes under utställningen 1939 finns i samlingen, varför utställningen i min 

mening därför bör anses vara av betydelse för MoMAs inköp och reception av svensk design.  

 

MoMAs reception av 1940-talet kan anses visa en medelvägens modernism, vilket rimmar 

väl med den ”sunda”, mjukare modernism som präglade utställningen 1939. Objekten är 

framförallt ”vardagsobjekt” som glasföremål och möbler. Detta speglar den undersökning 

som genomfördes innan utställningen där intresset för det svenska glaset hamnade i topp, 

vilket är den mest representerade kategorin i MoMAs samling.  Antalet vardagsobjekt kan 

även anses spegla utställningens idé om att presentera svensk design som en del av 

samhällsbyggandet snarare än 1933 års ”marknadsutställning”. Både de exklusiva 

vardagsobjekten och de enklare objekten från utställningen kan anses finnas representerade 

i MoMAs samling. Flera av glasobjekten är anonyma och kan anses representera MoMAs 

perspektiv på design där föremålens abstrakta form och estetik värderas framför formgivare 

och nationalitet.  
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Receptionshistoriskt kan 1940-talet anses till viss del skildra den mildare modernism som 

präglade kontexten i Sverige. Andra världskriget bidrog sannolikt till att svensk design blev 

mer traditionell. Det speglas av framförallt glas som representerar 1940-talet i MoMAs 

samling men också typisk amerikansk reception. Det finns också spår av tradition i 

Mathssons möbler i blonda ”nationella” träslag och Franks mjuka mer tillbaka blickande 

formspråk.  Beståndet i samlingen kan också anses skildra en bild av 1940-talets 

designkontext som präglades av Svenska Slöjdförenings smakfostran och propaganda. Då 

flera objekt som marknadsfördes i USA kan relateras till Svenska Slöjdföreningens 

smakfostran, och representeras i MoMAs samling måste den svenska kontexten anses ha 

haft en inverkan på MoMAs reception.  Dock är den generella bilden av svensk design som 

kanoniseras genom samlingen förhållandevis vag och ger inte en fullständig bild av den 

svenska designkontexten under 1940-talet.       

 

Intresset för svensk 1950-tals design är större än både 1930- och 1940-talens. Detta går 

emot Werners tidigare påstående om det förminskade svenska inflytandet efter Andra 

världskriget. 1950-talet är det mest välrepresenterade årtiondet i antal objekt räknat. Detta 

kan också tyda på att MoMA köpte in fler objekt under det årtiondet. Vilket ur ett 

receptionshistoriskt perspektiv kan tyda på hur MoMA påverkats av 1950-talets 

konsumtionsboom och att produktionen av föremål kraftigt ökade efter Andra Världskriget. 

Då den socioekonomiska utvecklingen präglade stora delar av västvärlden är det svårt att 

relatera samlingens inflytande ur ett svenskt receptionshistoriskt perspektiv. Design in 

Scandinavia 1954-1957 präglades likt 1933 års utställning av en tydlig kommersiell 

framtoning, vilket alltså var betydligt mer accepterat och framgångsrikt under 1950-talet än 

1930-talet. Det ökade inflytandet kan också anses spegla den generella amerikanska 

receptionen om ett gemensamt skandinaviskt formspråk, vilket i sådant fall visar på ett ökat 

skandinaviskt inflytande i MoMAs samling. 

 

 Marknadsföringen vid utställningen Design in Scandinavia 1954-1957, visar på flera 

samband med samlingen. Glaset och keramiken, representeras i MoMAs samling av till stor 

del vad som marknadsfördes vid utställningen. Stig Lindberg, Carl-Harry Stålhane, Sven 

Palmqvist, Nils Landberg med fler kan anses ge en förhållandevis representativ bild av hur 

svensk 1950-talsdesign kanoniserats i svensk historieskrivning och hur bilden traderas 

internationellt.  Kategorin möbler representeras av Bruno Mathsson och en anonym 

gungstol. Detta ger inte en rättvis bild av svensk möbeltradition, som genom MoMAs 

samling kan anses kanoniserat Bruno Mathsson som den ledande svenska möbelformgivaren 

genom hela undersökningen.  

 

De textilföremål som representerar 1950-talet i MoMAs samling, marknadsfördes alla av 

textilavdelningen på Nordiska Kompaniet vid utställningen 1954-1957, och representeras av 

formgivarna; Sampe, Gråsten och Markelius. Marknadsföringen av modern svensk 
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textilformgivning från 1950-talet har därför med stor sannolikhet samband med MoMAs 

samling. Textilier som ofta anses representera ett traditionellt hantverk kan i det här fallet 

med tre moderna formgivare representera det Werner menar är så typiskt för den 

Amerikanska receptionen från utställningen 1954-1957, balansen mellan tradition och 

modernitet men framförallt hantverksskickligt utförda föremål. Som nämnt ovan var 

receptionen av svensk design från utställningen präglad av tradition där textilierna ofta lyftes 

fram som ett typiskt svenskt uttryck. Receptionen av utställningen kan alltså relateras till 

MoMAs reception och valet av inköp av svenska textilier.  

 

Det svenska glaset som är en stor del av vad amerikaner ansett som typiskt svensk design 

finns representerat under 1950-talet av ett glasbruk Orrefors. Svens Palmqvist finns 

representerad med sin centrifugerade skål Fuga och ett antal färgade vaser. Fuga skålen 

måste anses representera en modern design med industriell framställning vilket MoMA varit 

stark förespråkare för. I motsättning finns Nils Landbergs sirliga tulpanvas i samlingen vilket 

är en hantverksframställning enligt traditionella metoder. Cyréns skål är också den munblåst 

och får anses likt Landberg representera en mer konstnärsbetonad hantverksskicklighet. 

Dessa objekt anser jag representerar en förhållandevis rättvis bild av svenskt 1950-talsglas. 

Objekten stärker också tesen om en amerikansk reception av svenskt design som en 

blandning av tradition, modernitet och hantverksskicklighet. Att två av tre formgivare 

marknadsfördes vid utställningen Design in Scandinavia, har sannolikt också betydelse för 

MoMAs inköp. Föremål från Nordiska Kompaniet och Orrefors i samlingen, visar på MoMAs 

reception av svensk design som exklusiv, vilket stämmer överens med utställningens 

målgrupp, den köpstarka medelklassen som växte stort under 1950-talet.   

 

Mycket hantverk marknadsfördes vid utställningen 1954-1957 men få formgivare fanns 

namngivna, istället namngavs den hantverksföreningen som de representerade. De två 

anonyma björkskålarna i MoMAs samling, anser jag representera ett traditionellt hantverk, 

men samband medmarknadsföringen kan inte bekräftas. Att traditionellt hantverk präglat 

den amerikanska receptionen av svensk design kan styrkas genom MoMAs val att köpa in de 

två svenska skålarna i björk, samt att formen prioriteras framför formgivaren.  

 

Att MoMA började köpa in plastobjekt under 1950-talet visar på hur de formats av 

samtidens kontext vilket ur ett receptionsestetiskt perspektiv visar på samtidens inflytande 

på samlingens karaktär. Ur ett receptionsestetiskt perspektiv anser jag att MoMAs samling 

visar på tydligast ”typisk” svensk formgivning under 1950-talet. Därför att till skillnad från 

1930- och 1940-talen finns flera av de mest inflytelserika formgivarna och kategorierna 

representerade. Dock inte en allomfattande bild av svensk 1950-tals design då vad som 

anses representera ett lands typiska formgivning är en subjektiv tolkningsfråga med flera 

svar.  
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5. Sammanfattning 
Uppsatsens syfte har varit att undersöka presentera beståndet av svensk design från åren 

1930-1960 i Museum of Modern Arts samling. De svenska föremålen i samlingen har sedan 

jämförts med hur svensk design marknadsfördes i USA vid världsutställningen i Chicago 

1933, världsutställningen i New York 1939 och utställningen Design in Scandinavia 1954-

1957, för att se om det finns samband dem emellan. Urvalet för de marknadsföringstillfällen 

som ingått i analysen har grundats på Jeff Werners monografi, Medelvägens estetik: 

Sverigebilder i USA, där marknadsföringen och receptionen av svensk design kartlagts.  

Materialet för jämförelsen har hämtats ur originalkataloger från marknadsföringstillfällena. 

 

Samlingen visar att svenskt glas är den mest representerade föremålskategorin, följt av 

möbler och textilier. Samlingens bestånd av svensk design visar på ett förvånansvärt stort 

bestånd av vad som kan anses vara traditionell och exklusiv formgivning. Med en stor del 

textilier av Astrid Sampe, Viola Gråsten, Ulla of Ugglas och Sven Markelius, Josef Franks 

möbler, munblåst glas av Nils Landberg och Simon Gate och trähantverk i form av 

björkskålar. Samlingen visar samtidigt på inslag som är mer karaktäristiskt för MoMAs 

historieskrivning, som vardagliga, funktionella föremål med industriella tillverkningsmetoder. 

Detta representeras av föremål som en såg av Olof Backman, bestick i rostfritt stål av Folke 

Ahrström, centrifugerat glas av Sven Palmqvist, böjträmöbler av Bruno Mathsson och 

industriellt framställda lampor av Greta Magnuson Grossman och Greta von Nessen.   

 

Ett tydligt glapp i samlingen är 1930-talets design med endast fyra objekt dokumenterade. 

1940-talet med 21 objekt är bättre representerat med vissa karaktäristiska inslag som, Bruno 

Mathsson, Josef Frank och glasformgivare som Elis Bergh, Gerda Strömberg och Simon Gate. 

1950-talet är det årtionde som jag anser ge den mest representativa bilden av svenskt 

kulturarv med 29 objekt i samlingen. Flera karaktäristiska formgivare som Stig Lindberg, Sven 

Palmqvist, Sigurd Persson, Carl-Arne Breger med flera finns representerade och flera var 

också medverkande vid marknadsföringen.  

 

Samlingens karaktär representerar en bild av svensk design som balanserar mellan en 

traditionsbunden och modernistisk formgivning. Resultat visar att det kan finnas samband 

mellan MoMAs samling och svensk marknadsföring i USA, då knappt hälften av de 

representerade formgivarna fanns med under marknadsföringen. Det finns dock flera 

möjligheter till hur samlingens karaktär uppkommit. Historieskrivningen av svenskt 

kulturarv, 1930-1960, traderas genom MoMAs samling, där den svenska stränga 

modernismen från 1930-talet får anses vara helt frånvarande, bilden av 1940-talet som vag 

och 1950-talets design mest välrepresenterad med vissa mer eller mindre typiska inslag.  
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Bilaga 

1.1. Representerade Svenska utställare och formgivare vid världsutställningen i 
Chicago 1933.102 

Keramik 
- Bobergs Fajansfabrik Ab 

o Ewald Dahlskog, Eva Björk, Maggie Wibom 
- Gefle Porslinsfabrik AB 

o A, C:son Percy, I Johansson 
- AB Gustavsbergs Fabrikers Intressenter 

o Wilhelm Kåge 
- AB Karlskrona Porslinsfabrik 

o Edward Hald 
- AB Lidköpings Porslinsfabrik 

o Gunnar Nylund 
- AB S:t Eriks Lervarufabriker 

o Gertrud Lönegren 
- Steninge Lervarufabrik 

o Allan Ebeling 
- Upsala-Ekeby Aktiebolag 

o E. Luterkort, H. östergren, E. Böckman  
Möbler 

- Chamberts Möbelfabriker 
o Erik Chambert 

- AB Nordiska Kompaniet 
o Axel Einar Hjort, Carl Malmsten 

- AB Svenska Möbelfabrikerna 
o Carl Malmsten, Axel B. Larsson  

- Svenskt Tenn 
o Björn Trägårdh, Nils Fougstedt, Estrid Ericson 

- C.A.V. Lundholm AB Pianomagasin 
o Rolf Engström 

Glas 
- Eda AB 

o Gerda Strömberg 
- AB Kosta Glasbruk 

o Elis Bergh 
- Orrefors Bruks AB 

o Simon Gate,Edward Hald, Victor ”Vicke” Lindstrand 
Metall 

- AB Astrid M Aagesen 
o A.M. Aagesen, Gösta Adrian Nilsson 

- Atelier Borgila AB Erik Fleming 
o Erik Fleming 

                                                      
102

 Lundberg, Bengt, Arts and crafts at the Swedish Chicago exposition 1933., Centraltr., Stockholm, 1933. Sid. 91-92 
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- C.G. Hallbergs Guldsmedsaktiebolag 
o Sylvia Stave, Elis Bergh, Gustaf Jansson 

- Fabriksaktiebolaget Kronsilver 
o R. Engströmer 

- Hovjuvelerare Wiwen Nilsson 
o Wiwen Nilsson 

- AB Näfveqvarns Bruk 
o F. Bensow, O. Hult, Sven Markelius, H. Wadsjö, K.M. Westerberg, C.O. Av`en, I. 

Johnsson, E. Gate 
- Svenskt Tenn 

o Björn Trägårdh, Nils Fougstedt, Estrid Ericson 
Textilier 

- Almedahl-Dalsjöfors AB 
o Elsa Gullberg 

- Axevalla-Varnhems-Slöjd 
o Karna Asker, Edna Johansson, Inga Wedel, Agda österberg. 

- Föreningen för Svensk Hemslöjd 
o Märta Måås-Fjetterström, M. Gahn, G. Ahrbom, M. Vestin 

- Föreningen Handarbetets vänner 
o G. Gahn, Märtha Gahn, Esther Hoffsten-Lindwall, Märta Ericsson 

- Elsa Gullberg, Textilier och Inredningar 
o Elsa Gullberg, Märta Afselius, Carl Malmsten, A Munthe. 

- Märta Måås-Fjetterström 
o Märta Måås-Fjetterström 

- Svenska Hemslöjdföreningarnas Riksförbund 
o Ebba Fick, Jenny Lindgren 

- Sätergläntans Hemslöjd 
o Ingeborg Långbers 

- Svenskt Tenn 
o Björn Trägårdh, Nils Fougstedt, Estrid Ericson 

Tapeter 
- Durotapet AB 

o Y. Lundström, C. Malmsten, C.J. Alexanderson, S. Häggbom, M. östlund 
 

1.2. Representerade utställare och formgivare vid världsutställningen I New York 
1939103 

Keramik 
- Edgar Böckman 

o Edgar Böckman 
- Gefle Porslinsfabriks AB. 

o Arthur C:son Percy 
- Gustavsbergs Fabriks Intressenter, Gustavsberg 

o Wilhelm Kåge 
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 Swedish arts and crafts: Swedish modern - a movement towards sanity in design, Slöjdfören., Stockholm, 1939. Sid. 87-91 
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- Jobs Ceramics 
o Lisbet Jobs, Gocken Jobs 

- AB Rörstrands Porslinsfabriker, Lidköping 
o Gunnar Nylund 

- Tobo Stengodsverkstad, Tobo 
o Erich Triller, Ingrid Triller 

- Upsala-Ekeby AB 
o Harald östergren, Greta Runeborg, Sven Erik Skawonius, Anna-Lisa Thompson 

Glas 
- AB Åfors Glasbruk 

o Edvin Ollers 
- AB Kosta Glasbruk 

o Elis Bergh 
- AB Orrefors Glasbruk 

o Simon Gate, Edward Hald, Nils Landberg, Edvin Öhrström, Vicke Lindstrand, 
Sven Palmqvist 

- Strömbergshyttan  
o Gerda Strömberg 

Metall 
- K. Anderson Hovjuvelerare 

o Helge Lindgren, Viking Göranson, Sylvia Stave 
- Atelier Borgila 

o Erik Fleming 
- W.A. Bolin 

o Henrik Bolin, Oscar Brandtberg 
- C.F. Carlman 

o Sven Carlman, Erik Råström 
- Guldsmedsaktiebolaget i Stockholm 

o Jacob Ängman, Folke Arström, Sven Arne Gillgren, Ture Jerkeman 
- Wiwen Nilson, Hovjuvelerare 

o Wiwen Nilson 
- AB Schreuder & Olsson 

o  Edvin Ollers 
- AB Ystads Metallindustri 

o Ivar Ålenius Björk, Stig Blomberg, Ulla Fogelklou-Skogh, Hugo Gehlin 
Textilier 

- Eivor Fischer 
o Eivor Fischer, Anna-Lisa Hillerström 

- Elsa Gullberg, Textilier och Inredningar 
o Elsa Gullberg, Märta Afzelius, Vicke Lindstrand, Arthur C:son Percy. 

- Föreningen Handarbetets Vänner 
o Greta Gahn, Alf Munthe 

- AB Textilatelier Licium 
o Sofia Wid`en, Susan Gröndal, Greta Olde-Holmberg 

- Domnarvet, Lund & Wahlund textilier 
o Alice Lund, Barbro Wahlund 

- Märta Måås-Fjetterström textil atelier 
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o Märta Måås-Fjetterström 
- AB Nordiska Kompaniet 

o Astrid Sampe-Hultberg 
- Föreningen för Svensk hemslöjd 

o Edna Jonsson 
- Svenska Hemslöjdföreningarnas Riksförbund 

o Maja Julinder, Anonyma formgivare 
- Ingeborg Wettergren  

o   Ingeborg Wettergren  
Möbler  

- AB Åtvidabergs Industrier 
o C.A. Acking  

- AG G.A. Berg 
o G.A. Berg, B. Brisborg, A. Burén, G. Lilliecrona, Perry Mathin, O. Östberg 

- AB Chamberts Möbelfabrik 
o Erik Chambert 

- Carl Malmsten 
o Carl Malmsten 

- Bruno Mathsson 
o Bruno Mathsson 

- AB Nordiska Kompaniet 
o Elias Svedberg 

- AB Svenska Möbelfabrikerna 
o Axel Larsson 

- Svenskt Tenn 
o Josef Frank 

Tapeter 
- AB Durotapet 

o Rolf Engströmer, Elsa Gullberg, Alf Munthe, Sven-Erik Skawonius 
- Norrköpings Tapetfabrik 

o C.A. Acking, Sven Hesselgren 

1.3. Representerade svenska utställare och formgivare vid vandringsutställningen 
1954-1957104 

Keramik 
- Andersson & Johansson AB, Höganäs 

o J. Andersson 
- Edgar Böckman 

o Edgar Böckman 
- AB Gustavsbergs Fabriker, Gustavsberg. 

o Bernt Friberg, Wilhelm Kåge, Stig Lindberg 
- Hemslöjdsförbundet 

o Anonyma 

                                                      
104

 Design in Scandinavia: an exhibition of objects for the home from Denmark, Finland, Norway, Sweden, Oslo, 1954. Sid. 
120-125 
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- Tyra Lundgren 
o Tyra Lundgren 

- Signe Persson 
o Signe Persson 

- AB Rörstrands Porslinsfabriker, Lidköping 
o Hertha Bengtsson 
o Gunnar Nylund 
o Carl Harry Stålhane 

- Upsala-Ekeby AB 
o Ingrid Atterberg 
o Arthur Percy 
o Mari Simmulson 
o Sven Erik Skawonius 

Glas 
- AB Alsterfors Glasbruk 

o Anonym 
- AB Björkhults Glasbruk 

o Josef Frank 
- Ekenäs Bruks AB 

o Greta Runeborg Tell 
- Gullaskrufs Glasbruks AB 

o Hugo Gehlin 
o Arthur C:son Percy 

- AB Hovmantorp 
o Signe Persson 

- AB Johansfors Glasbruk 
o Bengt Orup 

- AB Kosta Glasbruk 
o Elis Bergh 
o Vicke Lindstrand 
o Sven Erik Skawonius 

- AB Målerås Glasbruk 
o Anonyma 

- AB Orrefors Glasbruk/ Sandviks Glasbruk 
o Edvard Hald 
o Nils Landberg 
o Ingeborg Lundin 
o Sven Palmquist 
o  Edwin Öhrström 

- Reijmyre Glasbruk AB 
o Monica Bratt 

- Skrufs Glasbruk 
o Anonym 

- AB Strömbergshyttan 
o Gerda Strömberg 

Metall 
- Hofjuvelerare W.A. Bolin 
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o W.A. Bolin 
- Atelier Borgila 

o Erik Fleming 
- AB Gense 

o Folke Arström 
- Guldsmeds AB, GAB. 

o Sven-Arne Gillgren 
- Jernbolaget  

o Anonym 
- Motala Verkstads AB 

o Kaj Bojesen 
- Wiwen Nilsson AB 

o Wiwen Nilsson 
Möbler  

- Ateljé Lyktan 
o Hans Bergström 

- AB J.O. Carlssons Möbelindustri 
o Karl Erik Ekselius 

- Ljungs Industrier 
o Folke Ohlsson 
o Alf Svensson 

- Firma Karl Mathsson 
o Bruno Mathsson 

- AB Nässjö Stolfabrik 
o Sonna Rosén 

- AB Nordiska Kompaniet 
o Elias Svedberg 
o Kerstin Hörlin Holmqvist 

- String Design 
o Nils Strinning 

- AB Svenska Möbelfabrikerna Bodafors 
o Axel Larsson 

Textilier 
- Ingrid Dessau 

o Ingrid Dessau 
- Föreningen Handarbetets Vänner 

o Edna Martin  
o Kaisa Melanton 
o Sten Kauppi 

- Susan Gröndahls Verkstad 
o Susan Gröndahl 
o Gun Rosén 

- AB Elsa Gullberg textilier och Inredning 
o Elsa Gullberg 

- Hemslöjdförbundet för Sverige 
o Anonym 

- Sten Hultbergs Textiltryckeri 
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o Sten Hultberg 
- Alice Lund- Sofie Widén Textlier 

o Alice Lund 
o Sofia Widén 

- Märta Måås-Fjetterström AB 
o Ann-Maria Forsberg 
o Barbro Nilsson 
o Marianne Richter 

- AB Nils Nessim 
o Sigvard Bernadotte 
o Elisabeth Strokirk 

- AB Nordiska Kompaniet 
o Astrid Sampe 
o Viola Gråsten 
o Sven Markelius 

Övrigt 
- Bohus Stickning 

o Anonymt 
- AB Bröderna Kjellström 

o Anonymt 
- Johnny Mattsson 

o Johnny Mattsson 
 

 

 


