
Hemmet – svenskarnas stora intresse 
 
 
Allt fler bruksföremål blir designade för att sätta  
färg på tillvaron. Under en rundtur på den välbesökta  
Hem- och Villamässan i Stockholm kan  
man hitta många användbara föremål. 
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Att vi svenskar satsar mycket pengar på hemmet är väl ingen hemlighet. Gör det själv trenden 
har varit tydlig i många år i TV-tablåer, specialtidningar, bilagor, på byggvaruhus och 
omsätter årligen mångmiljardbelopp.  
 
En annan intressant trend är att fler och fler saker blir designade inredningsdetaljer; allt från 
brödrostar till klädhängare. På 70-talet skulle kylar och frysar vara knallröda, gräsgröna eller 
chokladbruna. Idag är det borstat stål som blivit allt vanligare och nästa trend är en glasskiva 
över hela kylskåpsdörren bakom vilken du kan ha ett valfritt motiv. Varför inte en färgad 
skiva som matchar den nya gardinen?   
 
För dig som gillar trafikljusmetaforen eller ständigt glömmer ta på dig glasögonen på väg till 
toaletten kanske ett dörrhantag med inbyggda lysdioder kan vara ett intressant alternativ. 
Ilsket rött vid upptaget och välkomnande grönt vid ledigt.  
 
Eller vad sägs om ett unikt barnrum med möbler helt befriade från räta vinklar? Inte ens en 
penna kan ligga still på byrån, vi har testat! Möblerna från VIP Kids - som man tror är klippta 
ur en Kalle Anka tidning - är dessutom specialbehandlade med båtlack för att överleva många 
års oöm behandling.   
 
Glöm den tråkiga svarta stereon, nu finns färgglada jukeboxar i klassisk design som du fyller 
med dina CD-skivor. Finns i allt från små bordsmodeller för någon tusenlapp till 
golvmodeller för femton tusen kronor. Fungerar även som en dekorativ ljuskälla i 
vardagsrummet. 
 
Många av oss 70-talister växte upp med Barbapappa och hans färglada familj. Nu finns hela 
familjen att köpa som halvmeterhöga prydnadsföremål. Ett alternativ till prydnadsvaser 
måntro? Och om du vill gå runt och shopppa med den rosa Barbapappan finns han i form av 
en shoppingvagn med matchande rosa hjul.  
 
Självklart skall även blåmesar och gråsparvar bo bra. Wildlife Garden säljer fröautomater som 
med ett enkelt handgrepp förvandlas till en fågelholk i precis de mått som en kräsen meshona 
vill ha. En multiholk som kan fås i funkisstil med balkong eller som ett torp med 
minifågelholk som standard. 
 
Slutligen, för att undvika att springa ut genom dörren utan livets väsentligheter säljer 
inreda.com en dörrmatta som förkunnar: ”Mobilen, nycklarna, plånboken”. Skönt.  
 
 
 
 


