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Sammanfattning

SELF CONTROL är ett undersökande examensarbete i textildesign. Med en textil 
hantverksmetod undersöker jag mötet mellan kontroll, tidsåtgång och material. Detta med 
utgångspunkt i en feministisk diskurs. Jag ser kontroll som något som exkluderar, censurerar och 
begränsar möjliga uttryck inom textilt hantverk på samma sätt som kvinnokroppen kontrolleras 
i ett patriarkat. Jag har använt mig utav en performativ och repetitiv metod som aktivt har gått ut 
på att bryta mot föreställningar om hur hantverket ska utföras. För att visualisera min normkritik 
presenterar jag resultatet i form av en bordsduk. Genom att ta mycket plats, våga vara och göra 
annorlunda och inte anpassa sig efter förutsättningarna förmedlar projektet ett ifrågasättande av 
givna föreställningar kring objekt och subjekts inordning. Upplevelsen av duken är subjektiv och 
likväl hur vi värderar resultatet. Då projektet fokuserar på att visualisera ett kritiserande av normer 
snarare än på ett resultat, anser jag att mitt verk inte är klart då det visas upp utan snarare börjar.

Abstract

SELF CONTROL is an investigatory degree work in textile design. I have explored the interaction 
between control, time and materials in a textile crafts method based on a feminist discourse. I 
consider control as something excluding, censoring and restricting the possible expressions within 
textile crafts in the same way that bodies of women are controlled in a patriarchy. The aim of my 
work method was to actively violate notions of how textile crafts is to be performed. To visualize my 
criticism of the norm I present the results in the form of a tablecloth.
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Inledning

Jag är intresserad av hur vi uppfattar och tillskriver värden till objekt och subjekt, hur olika 
variabler såsom tid, material och utförande påverkar och är medskapare av värderingen av 
objektet/subjektet. Men också hur kontroll värderas. Att i många fall är själva kontrollen den 
faktor som automatiskt gör resultatet bra/värdefullt, t.ex. att utföra ett komplicerat hantverk eller 
att i en designprocess konsekvent följa en enhetlig idé. Jag ser kontroll som något som exkluderar, 
censurerar och begränsar möjliga uttryck inom textilt hantverk och kopplar det till samma sätt 
som kvinnokroppen kontrolleras i ett patriarkat. Hur förmågan att behärska sig själv och sin 
kropp värderas, hur kvinnors kroppar ses som förändringsbara och skulpterbara objekt. Med min 
erfarenhet som kvinna och de förväntningar som finns på hur jag ska förändra och behärska mig 
och min kropp i olika rum, hur jag ska bete mig och anpassa mig. Det handlar om en kroppslig, 
rumslig och tidsbunden kontroll, om vad som får synas och vad som inte får synas. 
   Min arbetsmetod har gått ut på att aktivt bryta mot föreställningar om hur hantverket ska 
utföras. Inom feministisk teori talas det om hur genus och kön är något som görs performativt 
och genom upprepande av handlingar legitimeras och befästes könsrollerna. Att avvika från de 
förutbestämda handlingarna kan möjliggöra så att andra slags liv, än de heteronormativa, kan 
ta plats. Genom ett hantverkbaserat gestaltande vill jag ifrågasätta och bryta denna likriktning, 
exkludering och disciplinering. Projektet går ut på att skapa ett visuellt inkluderande där det inte 
råder någon hierarki i vad som får synas och ta plats. Jag vill med projektet pröva på att kombinera 
mitt intresse för form med mitt politiska engagemang.
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Begrepp – mina egna tolkningar

Kontroll – exkluderar, disciplinerar och censurerar men då en tillåter sig kontrollera sitt eget liv 
fullt ut kan det samtidigt verka frigörande. 

Tid – föreställningar om rätt och fel tid, effektivitet i motsats till långsamhet. 

Material – konventionella och okonventionella material, traditionella och icke- traditionella. 
Okonventionella enligt mig står i motsats till “hållbara” textila material såsom traditionellt 
premieras: ull, silke och lin. Jag anser att det finns “rätt” material kopplat till hantverksteknik 
samt resultat. 

Performativt – samtidigt som en handling utförs uppstår ett yttrande/uppförande som gör/
uträttar och påverkar handlingen. Att upprepa och utföra samma handling eller beteende om och 
om igen legitimerar också själva görandet/yttrandet. 

Normer – sociala och kulturella koder, mönster och ideal som påverkar samhället samt subjekt 
och objekt.

Värde – vi värderar, tillskriver mening, till objekt och subjekt utifrån osynliga kategorier 
och ideal. 

Heteronormativitet – normer om sexuell läggning och könsidentitet. Där det förutsätts att en är 
intresserad av motsatt kön (är heterosexuell) och att det kön som hen ser ut att tillhöra också är 
det som hen identifierar sig som. 

Patriarkatet – ett samhällssystem där män har den ekonomiska och politiska makten.  
 
Separatistiska rum – ett slutet rum för annars exkluderade röster och erfarenheter att göra sig 
hörda och ta plats i, t.ex. kvinnoseparatistiska rum eller rasifierade rum. 

Inkluderande – ett medräknande och omfattande som står i motsats till exkludering och 
censurering. 
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Sammanställning av feministisk teori
 
Femininiteter  – Bilder och visuella framställningar har haft en central utgångspunkt när 
feministiska problemställningar har formulerats, både för teoriutveckling och forskning samt 
feministisk aktivism. Den problematiska bilden har varit en som påtvingar kvinnor orealistiska 
skönhetsideal, begränsar möjligheter till komplexa och varierade former för femininitet och 
genom sin beständiga närvaro i vår visuella kultur skriver in en självkontrollerande blick. I 
relation till bilden har kvinnlighet blivit – “konsten att bli betraktad” och “konsten att kontrollera 
sig själv” (Widegren 2010, ss. 28-29).

Kvinnor har länge haft en villkorad plats i samhället som bygger på kontroll och anpassning.  
Kvinnor hyllas och ses som starka och lyckade då de tagit sig till en mans position. Nina Power 
motsätter sig i One-dimensional woman den liberala feminismens sätt att förespråka frigörelsen av 
kvinnan genom arbete och tillskansning av makt och kapital. Jag anser att femininiteter, mjuka 
värden – andra värden än de som premieras inom patriarkatet, måste få ta större plats i samhället. 
Ett tillåtande behövs av att inte behöva bevisa någonting, inte komma fram till ett resultat, våga 
släppa kontrollen och duktigheten. Ett tillåtande av att vara långsam, ta tid och mycket plats samt 
att inte vara effektiv. Sluta betrakta de “mjuka värdena” som något dåligt; sårbarhet, lekfullhet, 
sökande, nyfikenhet och vänskap. Kvinnor måste få vara starka och svaga samtidigt. 
   Det råder en tudelad uppfattning där det gäller att antigen vara kontrollerad av kroppen eller 
ha kontroll över den. Tanken i sig är farlig då den bygger på en förenklad uppdelning av kropp 
och själ/förstånd, (Eduards 2007, ss. 87) vilket i sin tur reproducerar uppfattningen av kroppen 
som ens egendom (Ibid ss. 120). Vår kultur får kvinnor att uppfatta sina kroppsdelar som separata 
enheter, med liten eller ingen koppling till dem själva, till deras personlighet, eller ens till resten 
av kroppen. Kropparna ses som objekt som tillhör dem istället för att se hela sitt jag – både kropp 
och själ/förstånd som ett (Power ss. 24-25). 
   Olika kroppar kontrolleras och disciplineras på olika sätt, det görs skillnad på män och 
kvinnors nationella och kulturella värde (Eduards 2007, ss. 34). Kvinnors kroppar skrivs in i 
olika politiska projekt; abortlag, rösträtt, kvotering. Där kroppen ständigt snärjs in i biologiska 
resonemang om reproduktion, moderskap och sexualitet. Kvinnors kroppar görs ständigt till 
problem som måste kontrolleras och regleras politiskt i motsats till mäns som ses som norm (Ibid 
ss. 86-87). Män förkroppsligas och sexualiseras inte på samma sätt som kvinnor  (Ibid ss. 14-16). 
Kvinnor som själva tagit kontroll och rätten att själva bestämma över sina kroppar har länge setts 
som oerhört förbjudet och till och med som ett hot mot nationen (Ibid ss. 97-98).

Det dekorerade och ornamenterade ansågs under tidigt 1900-tal tillhöra lägre stående och 
kvinnor (Ahl & Olsson 2001, ss.104) och att som kvinna inte kunna uppfylla smakuppfostrans 
krav, med ett rent och bra hem, sågs som okontrollerat och därmed katastrofalt och misslyckat. 
Funktion blev ett kodord för god smak och det dekorativa kom att stämplas som överdrivet 
och feminint (Ibid, ss. 98). Kvinnan uppfattades under modernismen som ett objekt och en 
accessoar. Hennes uppgift var att ordna ett vackert hem. Hon skulle också vara en behaglig och 
välvårdad del av inredningen, ett vackert föremål. Utifrån en sådan kontrollerad formtradition 
påtvingas kvinnor och föremål än idag en naturlighet som är konstgjord (Ibid ss.20- 21). Det 
existerar normer och förväntningar på att kvinnor ska behaga, behärska och censurera sig själv. 
Idéer om “rätt och fel” eller “bra och dåligt” utförande, existerande och uppträdande. Det kan ses 
som en frigörelseprocess att gå in i en känsla och tillåta sig själv fullt ut. Att våga släppa kontrollen 
och inte begränsa någon del av sig själv – varken kroppsligt eller sinnligt. Audre Lorde talar om 
det i Uses of the erotic: The erotic as power. Om kraften att våga gå in i det erotiska, det “förbjudna”, och 
låta det uppfylla en totalt och hur det samtidigt verkar befriande och utvecklande av kreativiteten 
(Lorde 1978). 
 
Rosa  – Flickor får tidigt lära sig att identifiera sig med den rosa estetiken. Samtidigt informeras 
flickor om att den färg de älskar och hyllar inte är värd lika mycket som det som tillskrivs pojkar. 
“Det du identifierar dig med är inget värt”. Självkritiken är något kvinnor får lära sig tidigt 
och som finns internaliserat i den kvinnliga könsrollen. Rosa och andra pastellfärger uppfattas 
vanligtvis som feminina färger, en överdriven estetik som inte tas på allvar, inte ens av konstnärer 
(Ong 2014). Det existerar en tydlig hierarki mellan hög och låg kultur, det som ligger utanför det
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smakfulla och det som är “för mycket”. Den rosa estetikens utformande hör till det som 
definierats som lågkultur, där den överdrivna, överdekorerade och oseriösa “over-the-top” 
estetiken förknippas med femininet (Widegren 2010, ss. 25-26). Femininitet ses på så sätt som 
något dåligt och förbjudet. Enda gången femininitet är okej och får finnas och ta plats är inom 
femme-feminismen, men då är den politiserad och akademiserad. Femininitet får aldrig bara vara. 
   Färgen rosa bär på väldigt specifika budskap som kan upplevas som både bekväma och besvärliga, 
njutningsfulla och obehagliga. Vår tolkning av färgen är historiskt sett ny, för hundra år sedan 
knöts färgen till manlig styrka och krigiskhet. Idag förknippas den snarare till motsatsen: mjukhet, 
kvinnlighet, ytlighet, fåfänga, barndom, oskuld, lust och glädje. På kort tid har färgens betydelse 
ändrats radikalt. Färgen rosa påverkar omgivningen och rumsligheten. Den rosa färgen skapar och 
avgränsar olika rum, där människor känner sig mer eller mindre välkomna. Färgen används också 
för att tänja på gränserna till dessa rum, för att göra motstånd och skapa alternativa livsrum. 
Det går också att tala om rosa i termer av kroppar och kroppslighet. Rosa används av kroppar, på 
kroppar för att sortera kroppar enligt olika normer och mönster. Rosa skiljer flickkroppar från 
pojkkroppar, heterosexuella manskroppar från homosexuella manskroppar, medelklasskroppar 
från överklass- och arbetarklasskroppar, unga kroppar från äldre kroppar. Genom att klä sig i 
eller undvika rosa blir kroppar sexuellt, klassmässigt, åldersmässigt och genusmässigt märkta 
(Ambjörnsson 2011, ss. 215-216). 

Genus & performativitet  – Butler har utvecklat teorier om genusperformativitet. 
Hennes genusteori grundar sig i tanken om att könsidentiteter upprättas genom en förenklad 
upprepning av agerande. Könsidentiteters sociala stabilitet vilar på denna upprepning, samtidigt 
som den innebär möjlighet till förändring. Det går inte att kopiera eller imitera något exakt 
likadant varje gång. Varje ny upprepning kan potentiellt leda till stora eller små förskjutningar. 
Butler tar avstånd från tanken på könsskillnad, att kategorierna kön och genus förs tillbaka på 
påstådda “naturliga” skillnader mellan kvinnor och män. Genom att se genus som en social 
konstruktion framhålls en processbaserad genusförståelse, att genus görs. Om ens genus är ett 
slags görande, en oupphörlig aktivitet som, delvis, utförs utan ens vetskap och utan ens vilja – är 
det inte för den sakens skull automatiskt. Genus materialiseras som en aktiv, ständig pågående 
och oavslutad process i kroppar och utövas genom social och kulturell praktik. Performativitet 
handlar både om hur vi talar, vilka ord som används och om kroppsliga handlingar. Att göra genus 
utgår från uppfattning att uppfylla heteronormativa föreställningar. Att det finns en naturlig 
heteronormativ genusordning, en icke-ifrågasatt heterosexualitet som producerar “godkända” 
kroppar. Att kontrollera kroppen enligt genuskoder och vara kulturellt begriplig och igenkännbar. 
Transkroppar, intersexuella och övriga genuskategorier eller de som bara inte “lyckats” följa 
genusnormen hamnar utanför den omedelbara begripligheten. Dessa kroppar blir automatiskt 
exkluderade vilket hänger samman med en omfattande diskriminering (Butler 2006, ss. 11-12).

Motstånd- våga  göra “fel”  – Kvinnorörelser och kvinnors organisering genom tiden 
har varit och är ett sätt att (försöka) ta kontroll över villkoren och rätten över sina egna liv och 
att omformulera sina kroppar bortom den föreställda uppfattningen av kroppen som ett objekt 
(Eduards 2007, ss. 26). Separatistiska rum som t.ex. syjuntan, som historiskt fungerat som en 
mötesplats kombinerat med handarbete för enbart kvinnor, erbjuder kvinnor ett feministiskt 
handlingsutrymme, ett rum fritt från referenser, förväntningar och den manliga blicken. 
Kroppslighetens betydelse för subjektivitet och möjlighet till handling. Frågan om handling, 
handlingsutrymme och möjligheten att organisera, skapa nya förståelser och nya samband 
bidrar till en koncentration kring det lokala och det tillfälliga och riktar fokus mot framtida nya 
ordningar istället för det förflutna och dess stabiliserande makt (Widegren 2010 ss. 36). För 
att släppa fram alternativa erfarenheter och tillskrivningar av kvinnors levda villkor krävs både 
ett motstånds agerande och ett kritiserande tankesätt (Eduards 2007, ss. 71). Att förhålla sig 
normkritiskt kan ses som ett inkluderande och tillåtande. Där alla erfarenheter och kroppar får 
plats utan att värderas eller inordnas i en hierarki. 
   Fenomenologi handlar om hur våra erfarenheter påverkar och formar hur vi lever våra liv, hur 
vi uppfattar objekt runt omkring oss (Ahmed 2006, ss. 2), om den levda erfarenheten och hur vi 
tillskriver den mening och hur världen framträder inför oss när vi har erfarenhet av någonting.
Det är först då vi också kan förstå och tillskriva den meningsfullhet (Filosofiska rummet 2010).  
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Vi förstår och tillskriver världen mening och värde utifrån tydliga positioneringar som bygger 
på sociala överenskommelser kring hur vi mäter tid och rum (Ahmed 2006, ss. 13). Att följa 
de sociala överenskommelserna eller orientera sig utifrån de givna positioneringarna och den 
utstakade livslinjen, att repetera och uppfölja de förväntningar som innefattas är ett slags social 
investering. Som subjekt orienterar vi oss för att bli bekräftade och för att “känna sig hemma”. 
Att avvika från den utstakade linjen, eller att “vända sig om”, kan vara förödande för subjektet. Då 
sker en omorientering och tidigare erfarenheter och det som tillskrivits mening kan komma att 
revideras. Men när någon tar första steget bort från den väg som tycks vara den enda, blir det också 
möjligt för fler att följa därefter (Ibid ss. 15-20). 
   Rosi Braidotti skriver i Nomadic subjects (1994) att det visuella “det vi ser”– historiskt har haft 
en epistemiskt priviligierad position, det vill säga att det som är synligt görs till det som är sant. 
Visuell konst kan fungera som ett effektivt redskap för att ifrågasätta och omforma det som tas 
för givet, det “normala” och det som framstår som självklart (Widegren 2010, ss. 44). Visuell 
representation av kvinnan skapar ett upprepande som upprätthåller vissa föreställningar som 
naturliga sätt att förstå världen. I upprepandet och i själva görandet legitimeras och definieras 
handlingen och blir därmed accepterad. Men genom själva upprepningen möjliggörs också 
utrymme för avvikelser, förändringar, förskjutningar och misstag. På så sätt skapas också en 
process av förändring och tillblivelse. Nya representationer och nya sätt att formulera och leva och 
göra sitt liv blir på så sätt möjligt (Ibid ss. 29-30). 
   Min åsikt är att om vi är medvetna om att den värld vi lever i är konstruerad och att strukturerna 
runt omkring oss är uttryck för olika ideologier, något som aktivt skapats, innebär det att de också 
kan dekonstrueras, förändras och avvecklas. Allt som är skapat kan omskapas! Det är viktigt att inte 
ta system och tankesätt för givna och att hela tiden ifrågasätta den kunskap en har kunskap om. För 
om vi inte ifrågasätter utan accepterar så legitimerar och befäster vi också de normer som existerar. 

 
  

   
   Jag vill uppmana till reflektion, diskussion och ett ifrågasättande! Det vi är vana vid ser vi som 
något neutralt, normalt och därmed också bra. Vi måste inse att det inte finns universella, äkta 
sanningar om hur vi ska uppfatta världen eller värdera våra liv. Vi måste inse att det handlar om ett 
subjektivt tyckande. Genom att upphäva strukturer kan vi bidra till en öppning för andra estetiker, 
andra sätt att tänka och andra erfarenheter. Det finns möjlighet till andra uttryck, det handlar 
bara om att våga – och ta plats! 

“Vi behöver skapa ett nytt mytos, en förändring i sättet vi uppfattar 
verkligheten på, sättet vi ser på oss själva och sättet vi beter oss, skapa 
ett nytt medvetande.” (Anzaldúa 2011, ss. 290)

“Medvetenheten om vår situation måste komma till stånd före inre 
förändringar, vilka i sin tur kommer till stånd före förändringar i 
samhället. Ingenting händer i den ‘verkliga’ världen om det först inte 
händer i bilderna i våra huvuden.” (Ibid ss. 297)
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Syfte

För att inkludera andra uttryck och synliggöra ett ifrågasättande av normer inom textildesign/konst 
vill jag med ett textilt hantverk visualisera hur kontroll, tid och materialval påverkar vår värdering 
av objekt och subjekt. Detta görs utifrån en feministisk diskurs då det enligt mig finns det en 
tydlig koppling mellan kontroll av möjliga uttryck inom textilt hantverk och hur kvinnokroppen 
kontrolleras i patriarkatet. 

Frågeställningar

 • Hur gestaltar jag ett ifrågasättande av normers värdering?
 • Hur möjliggör jag ett inkluderande?
 • Hur påverkas uppfattningen av textilens värde då skarvar och eventuella tekniska “fel” syns?
 • Hur påverkas uppfattningen av textilens värde då ett okonventionellt material använts i en   
   komplicerad/tidsödande teknik?
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Avgränsningar

Min avsikt är inte att projektet ska resultera i en industriellt reproducerbar produkt. Resultatet 
är inte platsbestämt och förhåller sig inte till specifika krav utan manifesteras genom att inte 
anpassa sig till rumslighetens krav. Projektet riktar sig heller inte mot en specifik målgrupp då min 
förhoppning är att hos samtliga betraktare medvetengöra och väcka ett ifrågasättande. Då jag inte 
designar en produkt bör verket ses ur och befinna sig i en konstnärlig kontext.
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Mål

Projektets mål är att utmana mitt eget tålamod, att gå in i det kontrollerade hantverksutövandet 
men samtidigt tillåta mig att släppa kontrollen då ett slags monotont mantra uppstår. Metoden 
har på så sätt stått i centrum för arbetet. Genom att gå in i det performativa – det upprepande 
görandet som i repetitionen legitimerar själva handlingen. Det uttryck som handlingen yttrar 
blir på så sätt accepterad. Att på det sättet tillåta mig att bryta mot hantverkets traditionella regler, 
givna koder och föreställningar kring hur kontroll och/eller teknik ska utföras, för att möjliggöra 
andra handlingar. Utgångspunkten i projektet har varit att våga ta plats med det icke-normativa, 
både som ett konst/designutövande men också på ett personligt och kroppsligt plan. Genom att bli 
trygg och tillåta alla delar inom hantverksutövandet kan jag också applicera och projicera samma 
tankar på mig och min uppfattning av mig själv och min kropp. 
   Designvisionen är att resultatet skapar ett ifrågasättande kring hur vi värderar kontroll, tid 
och material och medvetengör hur denna värdering påverkar objekt och subjekt. Jag designar ett 
inkluderande, ett normkritiskt motstånd och ett visualiserande av ett politiskt engagemang.
   Jag vill att resultatet ska uttrycka något annat, något som vanligtvis inte får ta plats/finnas med i 
en designkontext. Även om jag inte designar en produkt önskar jag med mitt projekt väcka tankar 
och förhoppningsvis en diskussion kring vad som får ta plats i en designkontext.
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Bakgrund

I ett tidigare projekt läste jag och skrev en sammanställning om hur estetiska värden skapas och 
hur de representerar och reproducerar normer, koder och ideal i samhället och inom design- och 
konstvärlden (se bilaga). Där skrev jag bland annat om hur det dekorerade under modernismen ansågs 
primitivt och rent av skadligt för ögon och nerver. Hur det ornamenterade och “överdrivna” kopplades 
ihop med kvinnor och kvinnors kroppar. Det fanns starka förväntningar på att kvinnor skulle ta avstånd 
från det överdådiga och följa regler och normer både med sin inredning och sitt yttre, de skulle inte 
sticka ut, vara hysteriska, utmana eller avvika på något sätt. Dessa krav på kvinnor och kontroll av 
kvinnors kroppar är något jag anser existerar än idag. Att som kvinna inte följa skönhetsidealen anses i 
många fall mer skrämmande än män som avviker. Kvinnor värderas utifrån existerande förväntningar 
och förmåga att behärska sig själva och sin kropp. Kvinnors kroppar ses som ständigt förändringsbara 
och skulpterbara objekt. Delvis utgår jag från feministisk teori men också med min egen erfarenhet 
som kvinna och de förväntningar som finns på hur jag ska förändra och behärska mig och min kropp 
i olika rum. Hur jag ska behaga, bete mig och anpassa mig. Jag ser likheter mellan normers kontroll, 
inverkan och begränsning av möjliga uttryck av både kvinnokroppen och textila produkter/textilt 
hantverk. 
   Jag vill visualisera dessa kopplingar och tankar då jag anser att det saknas ett tillåtande och ett 
normkritiskt tänkande kring textilt hantverksutövande i kombination med tid och material. Genom att 
synliggöra och ifrågasätta de begränsande och exkluderande normerna i ett textilt sammanhang vill jag 
gestalta samhällets kontroll av kvinnokroppen. 

Research – referenser & inspiration

Projektet är delvis inspirerat av en saga jag fått berättad för mig, Ugglan och väverskan. Ugglan ber väverskan 
att väva Ugglans livsväv. Ugglan hämtar alla sina vackra erfarenheter, solens strålar, stjärnornas 
glans och havets glitter, men väven blir inte som Ugglan önskat. Inte förrän Ugglan hämtat även de 
hemska och mörka erfarenheterna blir livsväven bra. Samt med inspiration från Aurora Passero, en 
norsk bildkonstnär som arbetar med textil, vars handvävda textiler innehållandes “vävfel” och synlig 
montering är en del av uttrycket. Från Passeros konstnärskap plockar jag hur “fel” och ett okontrollerat 
hantverksutövande ändå kan komma att värderas högt samt hur det öppnar upp vår föreställning om 
“rätt” och “fel” i själva utövandet. 
   Övrig inspiration kommer från Anna Nordström, textilkonstnär, som gör storskaliga 
okonventionella textiler i lappteknik. Från Nordström inspireras jag och likt henne använder jag 
hantverket som metod och det okonventionella uttrycket/materialet. Kakan Hermansson strävar 
i sitt konstnärskap efter att belysa rådande strukturer och skapa debatt. I hennes examensarbete, 
Girls Club, från Konstfack 2012 gjorde hon stora skulpturer av fingrar med manikyrerade naglar, 
för att via ett konstutövande synliggöra det som anses lågt värderat. På likartat sätt vill jag visualisera 
mina tankegångar i form. Maja Gunn arbetar med performativ designforsking. Utifrån teorier om 
performativitet/genus och performativ/performance innehåller forskningen både konstnärliga projekt 
och ett teoretiserande kring dessa. Jag inspireras av Gunns sätt att koppla samman teori med ett 
konstutövande och strävar efter att arbeta på ett liknande vis, både i detta projekt och i framtiden.
   Under arbetets gång och i fasen då kontexten utformades, duken och köksbordet som symboler för 
den heteronormativa kärnfamiljen, dök det upp nya referenser. En av dessa är Minna Magnusson, 
som studerar på Beckmans, arbetar över lag normkritiskt och hennes projekt The Desk, som visades upp 
på Stockholm Furniture & Light Fair 2014, kritiserar den vita heterosexuella mannen som norm. 
Även Judith Chicagos verk The Dinner Party från 1979 i vilket hon tillsammans med andra kvinnliga 
konstnärer belyser avsaknaden av kvinnor i historieskrivningen. Verket är ett dekorerat bord uppdukat 
för en imaginär måltid för betydelsefulla kvinnor genom tiden och där Chicagos stora drivkraft var att 
visualisera att det personliga är politiskt.
   Jag inspireras estetiskt av referenserna men ser även hur de möjliggör ett nytt slags sätt för mig att 
utöva min praktik på, då jag för första gången förenar feministisk teori med form.
   Parallellt med den visuella inspirationen har arbetet baserats på en feministisk teoribildning vilken 
jag tillskansat mig genom litteratur såsom Kroppspolitik - Om moder svea och andra kvinnor av Maud Eduards 
(2007), Genus ogjort. Kropp, begär och möjlig existens av Judith Butler (2006) och Ett annat flickrum. Kön, ålder och 
sexualitet i Maria Lindbergs, Anna Maria Ekstrands och Helene Billgrens flickbilder av Kajsa Widegren (2010).
 



13

Visuell inspiration

Aurora Passero (2012). Erosion [fotografi]. 

Anna Nordström (2012). What to say when you talk to yourself    

[fotografi]. 
Kakan Hermansson (2012). Girls club [fotografi]. 

Minna Magnusson (2014). The desk [fotografi]. Judith Chicago (1979). The Dinner party [fotografi]. 
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Metod

Research

För att kunna visualisera mitt ifrågasättande och vända mig emot normer inom textilt hantverk 
var det väsentligt för mig att undersöka det traditionella uttrycket. Arbetet inleds med en 
undersökning av material och textila tekniker. Vilka material ser jag som okonventionella och 
i vilka textila tekniker möjliggör ett icke-normativt görande eller “fel” i utövandet. Jag samlar 
inspiration från litteratur och olika design/konstprojekt. 

Skissperiod

En skissperiod följer med ett experimenterande i sömnad och handvävning. Jag skissar fritt 
men söker efter en repetitiv hantverksprocess, där jag kan släppa kontrollen och gå in i det 
monotona och performativa, och väljer på så sätt bort de tekniker som inte uppfyller mitt krav. 
Hantverksmetoden är väsentlig då jag anser att genom det performativa upprepandet möjliggör att 
legitimera nya slags uttryck. 

Formulering av tankar och begrepp

Parallellt med skissperiod och undersökning av metod definieras och formuleras de begrepp jag 
i projektet använder mig av. Genom en ord-workshop söker jag en kontext för att tydligt gestalta 
mitt ifrågasättande. En teoretisk sammanställning av feministisk teori skrivs för att förklara och 
styrka mina val. 

Utförande

Efter att ha bestämt hantverksmetod fokuseras arbetet på utförandet. Jag sätter upp en varp och 
väver på ett okontrollerat sätt, genom att skyttla snabbt och inte rätta till de ”fel” som uppstår. 
Därefter färgas väven, färgen fixeras och det vävda tyget sammanfogas  i form av en bordsduk.
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Hållbar utveckling

I projektet förhåller jag mig inte till hållbarhetsaspekter såsom de tolkas ur miljösynpunkt, 
material som har liten påverkan på naturen då de tillverkas eller har en reproduktiv livscykel. 
Projektet berör istället ett hållbarhetstänk gällande människors livsstrategier. Projektet, anser 
jag, blir hållbart genom att förmedla att andra liv och uttrycksformer, än det kontrollerade 
patriarkatet, är möjliga och är minst lika fullvärdiga.
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Arbetsprocess

Research av textila tekniker och material

I uppstarten av projektet gjordes en undersökning av både traditionella och nya textila tekniker 
och uttryck i böcker såsom World textiles: a visual guide to traditional techniques av Gillow & Sentence (1999), 
Reinventing textiles – Volume two.Gender and identity av Jefferies (red.) (2001) samt New design in Weaving av 
Willow (1970). Av litteraturen lockades jag främst av lappteknik, molateknik och handvävning, då 
jag ansåg att i de hantverksmetoder kunde bryta mot tekniska regler samtidigt som jag kunde gå in 
i ett monotont upprepande. En insamling av okonventionella material gjordes, både från skolans 
materiallager och från olika tyg- och hobbyaffärer. Detta främst för att få en överblick över vad jag 
definierade som okonventionellt material samt vad de materialen uttryckte. Mycket av materialet jag 
inskaffade var plastigt och rosa. Då jag lockades av att undersöka den estetik som ses som överdriven 
och oseriös samtidigt som den kopplas ihop med femininet. Genom fotografering sammanställde 
jag insamlingen av både material och bilder i ett moodboard. 
   Parallellt med insamlandet av visuell inspiration och material sökte jag feministisk litteratur 
angående kvinnokroppen och kontroll. 

Materialinsamling Okonventionella tyger

Moodboard med referenser och inspiration
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Skissperiod

Sömnad

Skissperioden inleddes med ett experimenterande i sömnad, lappteknik och molateknik. Dessa 
experiment utfördes på symaskin i olika varianter. I molateknik gjordes en snabb variant där 
tre lager tyg sammanfogades och där jag sedan klippte ut hål så att det undre lagret kom fram. 
Jag lockades av lappteknikens historia samt såg potential att i tekniken använda okonventionella 
material och uttryck såsom Anna Nordström gör i sina verk.  
   Jag valde dock sen bort både lappteknik och molateknik då jag inte fann det repetitiva och 
monotona i hantverksprocessen som var kravet och målet för min metod, utan upplevde 
rörelserna som hackiga. 

Skisser i lapp- och molateknik
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För att hitta det performativa upprepandet prövade jag att sy raksöm fram och tillbaka i ett 
större stycke tyg. Utan att hålla emot, sträcka tyget och få sömmen rak, sydde jag i ett högt tempo 
samtidigt som jag lyssnade på hög musik. Upplevelsen av detta görande var som att dansa intensivt, 
där det inte spelar någon större roll med små felsteg utan där själva helheten och känslan av 
handlingen står i fokus. 

Efter handledning och diskussion av skissmaterial gjorde jag en variant av provet med raksöm. 
För att undersöka hur tekniken och tygprovet kritiserar normer och värderingar prövade 
jag att först sy, fram och tillbaka, för att sedan sprätta bort allt. En tanke väcktes att göra en 
installation av tre varianter av samma tyg. Där ett obehandlat, ett med stygnen kvar och ett med 
bortsprättade stygn kommunicerar med varandra och ger uttryck för den tidsliga aspekten av 
hantverksprocessen. Hur har de olika slags görandet påverkat värdet av textilerna? Kunde jag se det 
som en kommentar och/eller som en symbol för det osynliga arbetet som förväntas men som inte 
uppmärksammas/värdesätts? Visualiserades ifrågasättande på ett tydligt sätt som medvetengjorde?

              Skissprov i raksöm

Ett obehandlat prov, ett med stygn och ett med 
bortsprättade stygn
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Vävning 

Samtidigt som jag experimenterade i sömnad skissar jag i handvävning. I en befintlig bomullsvarp, 
vars bredd är 50 cm, skyttlar jag olika glansiga, plastiga, stela och pappersliknande material. 
Snabbt insåg jag att varpens bredd begränsade mig och är avgörande för att komma åt det snabba 
och monotona skyttlandet. 

Provfärgning

Efter att ha testat olika material i varpen gjorde en vävskiss som provfärgades för att undersöka 
hur varpen och de olika inslagen tog åt sig färg. Detta gjordes med olika nyanser av rosa och röd 
dispersionsfärg, vilka delvis späddes ut med vatten. Med hjälp av en pipett droppades och skvättes 
färg på provväven. Därefter torkades färgen innan den slutligen kunde fixeras i ett värmeskåp i 
180°C under 15 min.

En 20 meter lång varp i plastig monofilament polyester sattes upp med bredden 40 cm. I den 
fortsatte skissandet med olika material. 

Varpning

Vävprov

Färgning

Torkning Efter fixering

DispersionsfärgerFöre

SkedningSolvning
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Formulering av tankar och begrepp

Vid avslutad skissperiod hölls ett mittseminarium. Det blir då tydligt att projektet och 
intentionerna med det berör väldigt många begrepp. För att bena upp i dessa och tydliggöra för 
mig själv hur mina tankegångar hänger ihop höll jag en ord-workshop. Till workshopen bjöd 
jag in en person som inte är insatt i de textila teknikerna och begreppen och inte heller i den 
feministiska teorin. Detta för att tvinga mig själv att förklara högt vad jag menade och hur jag 
kopplade begreppen. Syftet med workshopen var även att hitta en kontext i vilken projektets 
ifrågasättande visualiserades.

Ord-workshop
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Ord- moodboard

Till sist definierades och förtydligades de begrepp jag använde mig av i ett ord-moodboard.
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Analys av skisser 

Skisserna analyserades genom att sätta ord på vad de uttryckte och hur de förhöll sig till 
konventionella/okonventionella material samt det performativa upprepandet. Vilka var intressanta 
att fortsätta att utveckla och vilka ledde mig framåt? Vilket material förknippas starkast med den 
“överdrivna” estetiken? Med vilka prover kunde jag gå vidare och skapa ett inkluderande och 
ifrågasättande?

Analys av skisser i sömnad

Analys av vävskiss
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Kontext

För att tydligt visualisera mitt ifrågasättande och de normer jag i hantverksprocessen bryter mot 
togs en kontext fram. Genom att sätta upp ord som beskriver och definierar en traditionell 
handväv kom jag fram till att sätta mitt arbete i en vardagligt sammanhang i form av en bordsduk. 
En alldeles för stor bordsduk, i ett okonventionellt material, med ojämna spretiga kanter och 
synliga skarvar kunde allt jag med projektet vill visualisera samlas. Allt det som anses “fel” och 
överdrivet/oseriöst för att våga ta plats och möjliggöra ett inkluderande. Duken och bordet 
fungerar då som en symbol för den kontroll och de förväntningar som finns på kvinnans roll i det 
heteronormativa patriarkatet.

Duken och bordets symbolik 

Efter vald kontext, duken, dök det också upp nya referenser, Minna Magnusson och Judith 
Chicago som båda arbetet med vad bord symboliserar. Vilket bord förmedlar mitt ifrågasättande 
på bästa sätt? Olika slags diskussioner, både med vänner, handledare och en scenograf, och 
informationssökningar utfördes. Runda, rektangulära och kvadratiska bord ställdes mot varandra. 
Tillslut valdes ett rektangulärt köksbord som jag ser som en symbol för den könsrollsuppdelning 
som råder i en heteronormativ kärnfamilj. Där det är kvinnans ansvar och uppgift att vårda, 
dekorera och skapa en hemtrevlig atmosfär. Jag kopplar det även till flickors femininitet och 
dess starka normativa kopplingar till hemmet och den privata sfären. I politiska sammanhang 
behandlas och nedvärderas ofta de frågor som rör kvinnor som avskilda, särskilda och privata 
“köksbordsfrågor”. Köket och köksbordet har också fungerat som en avskild separatistisk plats där 
kvinnor samlats för att diskutera, dela erfarenheter och samla kraft. Duken blir i förhållande till 
bordet ett visuellt ifrågasättande av dessa strukturer.
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Moodboard och ledord
 
Ett nytt moodboard gjordes där jag rensade upp i inspirationsmaterialet och definierade vad jag 
menade med begrepp och val såsom rumslighet, kontroll och färg. För att utifrån ord-workshopen 
och den valda kontexten ta mitt arbete vidare. Sammanfattningsvis vill jag med projektet och 
resultatet bryta mot de normer som begreppen besitter. 

‘Rumslighet’ – uppfattning av “rätt” storlek som är anpassad till rummet
‘Färg’ – rosa = laddad/splittrad och oseriös/feminin färg
‘Teknik’ – handväv, den teknik som tillåter “fel” och ett monotont utförande 
‘Material’ – okonventionella material såsom plast och glasfiber i motsats till naturmaterial, ull/
lin/bomull, som vanligtvis förmedlar en intim känsla. Okonventionella material som uppfattas 
uttrycka en överdriven estetik/ “för mycket”
‘Tid’ – själva utförande tiden, hur lång tid hantverket bör ta
‘Kontroll’ – ett begränsande som inte tillåter ett icke-normativt utförande i tekniken

Nytt moodboard

Ledord
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Utförande

Då alla beslut tagits i hur ifrågasättandet skulle visualiseras börjar jag väva. Utifrån analyseringen 
av vävskissen väljer jag det inslag som är både glansigt och spretigt. Det är i vävandet, själva 
utförandet, som projektets metod får ta plats. Tre olika slags moment upprepades. Spola upp tråd 
på spolar, skyttla och dra fram varpen i vävstolen. Genom att skyttla okontrollerat tillät jag mig att 
väva fel. Långa vårder, 
1,5 m- 5 m, vävs där det också sparades varp till fransar. Den 20 meter långa varpen räckte till fyra 
längder, ett antal jag ansåg vara för litet. En ny varp sattes därför upp på ytterligare 20 meter och 
ytterligare fyra längder vävdes. Totalt vävdes 27 meter råväv med ett material jag efterhand förstod 
var glasfiber, då det började klia. Jag valde material efter utseende och färgupptagningsförmåga 
utan att veta vad det bestod av, då konen med tråd inte var uppmärkt. Den icke-intima känslan 
som glasfibern medförde till väven var något jag ansåg passa projektet. 

Varptråd av polyester, inslagstråd av glasfiber

Ny varp och fortsatt vävande

Vävning

SolvningVarpning

Fortsatt vävande

Skedning
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Färgning

I analyserandet av vävskissen valdes också färg. En neonrosa dispersionsfärg, Dianix Red B 
utspädd 1:100. Efter tillblandning av färgen gjordes ett test för att se att färgen blev enligt avsikt. 
Tyget färgades in genom att droppa och skvätta på färg med hjälp av en pipett. Fläktar hjälpte till 
att påskynda torkningen innan färgen kunde fixeras i värmeskåpet. 

Provmontering

Innan färgningsprocessen utfördes monterades det vävda materialet på det valda bordet. 

Bearbetning av text

Parallellt med vävandet läste jag och skrev den sammanställning av feministisk teori som förklarar 
begrepp och bakgrund till de val jag gjort under arbetet.

Färgtest som fixerades i transferpress

Provsammanfogning och montering på bord

Tillblandning av färg

Färgning av tyg



27

Fixering 

Färgen fixerades i 180°C i värmeskåpet i tre omgångar. Jag drog nytta av att mängden tyg inte 
tilläts fixeras på samma gång genom att behandla tygerna under olika lång tid, från 5 min till 15 
min, för att få fram en variation och nyansering i färgen. Överflödig färg tvättades ur och tyget 
hängdes på tork.

Färgskillnad innan och efter fixering

  Upphängt på ställning inför fixering
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Sammanfogning
 
Ytterligare en provmontering utfördes där tygvårderna nålades ihop. Sammanfogningen skedde 
sedan på symaskin med vit tråd där skarvarna avsiktligt lämnades synliga.

Sammanfogning

Provsammanfogning och montering
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Resultat

Mitt arbete resulterar i ett visualiserande av de olika variabler jag undersökt under projektet,
mötet mellan kontroll, tid och material kombinerat med en feministisk diskurs, sammanställt i en 
bordsduk. För att tydliggöra mina tankebanor har jag satt mitt arbete i en vardaglig kontext, då jag 
tycker det är intressant att vända och vrida på befintliga objekt för att synliggöra ett normkritiskt 
ställningstagande. Jag anser att alla oavsett erfarenhet kan uppfatta kontexten och samtidigt enkelt 
se vilka regler och normer duken bryter mot. 
   Duken är ett visuellt ifrågasättande av de normer och strukturer jag kritiserar. Tillsammans 
med bordet fungerar de som symboler för den kontroll och de förväntningar som finns på 
kvinnor i det heteronormativa patriarkatet. Samt mot den könsrollsuppdelning som råder i en 
heteronormativ kärnfamilj. Där det ses som kvinnans ansvar och uppgift att vårda, dekorera och 
skapa en hemtrevlig miljö. 
   Duken är handvävd i syntetiska material, polyester och glasfiber, vilket enligt mig är 
okonventionellt för traditionella handvävda dukar. På ett snabbt och okontrollerat tillvägagångsätt 
har duken performativt möjliggjort ett inkluderande av andra textila uttryck, genom sin storlek 
och mängd upprepar duken sig själv och genom repetition utförs ett tillåtande. Tillsammans 
med att duken är hopskarvad, stel och ojämn i kanterna och framförallt “alldeles för stor” 
inkluderas allt och hela processen exponeras. Då kontroll är något som jag ser som exkluderande, 
disciplinerande, censurerande har det varit viktigt för mig att visualisera att det inte råder någon 
hierarki, inget väljs bort eller döljs. Jag anser att jag bryter mot teknikens regler/normer då jag 
inte tar tillvara på färgblandningsmöjligheter utan färgar i efterhand. Att inte i förväg bestämma, 
göra en skiss, för hur resultatet ska bli anser jag också vara “fel” enligt teknikens tradition.
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Bilder på resultat
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Diskussion

Process och resultatdiskussion

Ambitionen med examensarbetet har varit att visualisera ett ifrågasättande av hur objekt och 
subjekt värderas utifrån normer. Detta för att möjliggöra ett inkluderande av andra uttryck 
inom textil hantverk samtidigt som jag stärker min egna kroppsliga uppfattning. Jag anser att 
det är samma slags kontroll som påverkar textilt hantverk och kvinnokroppen. Det har handlat 
om att synliggöra hur kontroll begränsar, censurerar och disciplinerar samtidigt som det kan 
verka frigörande då ett kontrollerat/okontrollerat upprepande kan möjliggöra andra legitima 
och accepterade sätt och uttryck. Detta i kombination med material och tid för att visa på 
föreställningen av rätt och fel inom hantverksutövande. 
   Utmaningen för mig har främst varit att definiera och tydligt förklara för en annan part hur jag 
förbinder värderingen och kontrollen av estetiska/textila uttryck och kvinnokroppen. Vilket jag 
har försökt och hoppas att jag lyckas klargöra i sammanställningen av feministisk teoribildning. 
En annan uppgift att lösa var att tydligt synliggöra de normer jag kritiserar och hitta ett sätt att 
visualisera och föra fram dessa på. Genom arbetet har jag kopplat samman feministisk teori, mitt 
politiska engagemang, med mitt intresse för form och utmanat mitt tålamod i det monotona 
repetitiva utförandet. Den performativa metoden har möjliggjort att ett annat slags, ett icke-
normativt, uttryck får ta plats. Hur resultatet sen medvetengör och väcker tankar hos betraktaren, 
hur och varför de uppfattar och värderar duken samt andra objekt/subjekt på det sätt som de gör 
kan jag inte styra över. Min förhoppning är dock att jag kan påverka och väcka ett ifrågsättande 
genom att min sammanställning av feministisk teori presenteras tillsammans med duken. 
  Utifrån inspirationen förhåller sig resultat inom samma slags sammanhang vilket jag också 
eftersträvade. Jag inspirerades av de olika konstnärerna och designer på grund av att de arbetar 
normkritiskt och ifrågasättande av traditionella föreställningar. Mitt arbete hade kunnat placeras 
i en annan slags kontext och resulterat i något annat än en bordsduk. På så sätt anser jag att min 
metod och min idé bakom projektet går att utveckla på många olika sätt och är också något jag vill 
fortsätta att undersöka. 
   Att rikta in projektet mot en konstnärlig kontext var nytt för mig och jag anser att mina 
kunskaper inom textildesign och textilt hantverk delvis tog mig dit. Ett fortsatt utforskande av 
utställningsformat och av symbolers betydelser i kombination med konstnärliga kontexter är något 
jag gärna utvecklar och ser att jag behöver ytterligare kunskap av.  

Metoddiskussion

Frågor under arbetet har behandlats i en arbetsdagbok. I den samlades tankar om den teoretiska 
delen och hur utförandet av det praktiska arbetet skulle göras. Arbetet analyserades genom att 
det skulle uppfylla kravet på att vara inkluderande och utfört i en performativ metod. En del av 
proverna från skissperioden fick åsidosättas då de inte tydligt kunde visualisera tankegångarna i en 
kontext. Om projektet haft en annan ingång än att ifrågasätta normer och värdering av kontroll, 
tid och material i förhållande till feministisk teori, hade skissperiodens prover kunnat utvecklas i 
olika riktningar.    
   Avgränsningen att det inte skulle resultera i en reproducerbar produkt var väsentlig för att 
jag skulle kunna förhålla mig fritt till hantverket. Visst skulle resultatet kunna utvecklas i olika 
riktningar eller produkter för att nå en större massa, exempelvis en digitaltryckt duk i samma 
uttryck och skala för att komma in i folks hem. Att jag aktivt valde att inte fånga in den önskvärda 
diskussionen var viktigt för projektets tidsliga aspekt. Om projektet varit längre är diskussionen, 
och dess utformning, något jag skulle velat vara delaktig i. 
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Slutsats

Frågeställningarna gällande hur textilens värde uppfattas anser jag inte går att besvara objektivt, 
och jag kommer heller inte göra ett försök att svara på dessa då jag ser det som underlag för den 
önskade diskussion och/eller tankegång jag hoppas väcka hos betraktaren. Upplevelsen av duken 
är subjektiv och likväl hur vi värderar resultatet. Då projektet fokuserar på att visualisera ett 
ifrågasättande snarare än på ett resultat, anser jag att mitt verk inte är klart då det visas upp utan 
snarare börjar. Dock frånsäger jag mig ansvaret hur debatten fortlöper eller utvecklas då det inte 
är en process jag styr över. Jag kan bara hoppas att mitt arbete väcker ett större tillåtande och 
inkluderande av andra uttryck, både inom textildesign/konst och av kvinnokroppen. 
   Målet med projektet var att utmana mitt tålamod i det kontrollerande hantverksutövandet. Samt 
att tillåta mig själv att släppa kontrollen då hantverket utfördes. Jag anser att jag lyckades och 
uppnådde att pröva mitt tålamod då själva vävandet var oerhört tidskrävande och då jag behövde 
väva flera meter per dag för att hinna utföra den mängd jag önskade. I själva utförandet nåddes 
målet med att gå in i det kontrollerade hantverket samtidigt som jag vävde på ett okontrollerat sätt. 
   Jag anser att jag lyckats visualisera ett ifrågasättande och skapa ett inkluderande genom ett 
hantverksutövande. Arbetet hade kunnat resultera i något annat än i en duk om jag utgått från en 
annan kontext. Den valda metodens, den performativa och repetitiva, potential och det utforskade 
ämnet/området ser jag som något jag vill arbeta vidare med. Projektet har varit betydelsefullt för 
mig då jag utforskat hur jag i framtiden vill fortsätta arbeta med textila tekniker tillsammans med 
feministisk teori. 
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Bilaga

I ett tidigare projekt läste jag och skrev en sammanställning om hur estetiska värden skapas och 
hur de representerar och reproducerar normer, koder och ideal i samhället och inom design- och 
konstvärlden.

Undersökning av hur estetika värden skapas, representerar och reproducerar normer, koder och ideal i samhället + design 
& konstvärlden (2014)
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Undersökning AV Hur 

estetika värden skapas, 

representerar och 

reproducerar normer, 

koder och ideal i 

samhället + d
esign &

konstvärlden

Standardiseringen av det svenska folkhemmet som presenterades på 
Hemutställningen 1917 byggde på idén om vackra, kvalitativa och funktionella prylar 

och hem för den mindre utbildade/bemedlade arbetar- och medelklassen, 
producerad av de som inte själva tillhörde dessa samhällsklasser. Den socialistiska 

estetiken i Sverige utformades av en ledande klick arkitekter och ideologer. 
Maktutövarna frångick smakfrågan när det gällde dem själva och de omgav sig av en 

helt annan estetik. På så sätt skapades en segregerad estetisk (Rampell 2003, 
ss. 118-126). Standardiseringen var också ett sätt att kontrollera, undervisa och 

indoktrinera konsumenterna. Genom att och vad som 
därmed ansågs som normativt och moraliskt tillåtet kunde producenterna styra och 

kontrollera marknaden (Ibid ss. 105). En statskapitalistisk estetik och etik tog form 
vars mål var att kollektivisera medborgarna och skapa en harmonisk och homogen 

samhällskropp, för att få ett socialt och jämställt samhälle men också ett visuellt 
och kulturellt likriktat samhälle (Ibid ss. 128).

Modernismen i Sverige skapades genom en “vilja till sanning”, genom att utesluta det 
förbjudna och avskilja annorlunda ideal kunde samhället likriktas och därmed skapa en 
önskad bild av Sverige och en “svensk smak”, vilket i sig är starkt nationsbildande. Genom 
att definiera det typiskt svenska där modernistiska kodord såsom god funktion, rena linjer, 
vackra proportioner, enkelhet, tidlös, neutralt, sparsmakad och lyckad harmonisering utgjorde 
grunden skapades också dess motsatser, det dekorerade eller utländska, till det fula, 
omoraliska och farliga. Den godkända formen sågs som något neutralt, harmoniskt och 
balanserat och “andra former” sågs som något onaturligt (Ahl & Olsson 2001, ss. 61-66). 

Vi har på så sätt konstruerat och lärt oss uppfatta vår värld byggd på dikotomier. God smak behöver dålig 
smak för att själv kunna legitimera sin existens (Rampell 2003, ss. 22). Dålig smak är fult och fulhet har inget 
egenvärde i sig själv, utan anses bara som ett bihang till det vackra, det skönas onda baksida som måste 
glömmas och förträngas (Ahl & Olsson 2001, ss. 19).



Ellen 
Key var en stark 

förespråkare för modernistiska idéer med 
hennes bok Skönhet för alla, 1899. Där argumentera 

hon för att funktion skulle stå i centrum medan allt 
dekorativt borde förkastas, “det som inte uttrycker sig 

funktionellt är inte bara fult utan också oärligt och skadligt”. 
Ellen Key ansåg att det kunde vara “skada för nerver och ögon 

att möta det fula, röriga och meningslösa” (Ahl & Olsson 
2001, ss. 29). Det estetiska som bedömdes vara “god smak” 

var liktydigt med hygien, moral, skönhet och 
funktion, där den goda smaken ansågs kunna 
förädla människorna (Rampell 2003, ss. 96).

Den socialistiska estetiken under 
standardiseringen, byggde på defetischering, 
avsaknad av “onödiga” och “ineffektiva” ornament.      
                   Designen skulle 
 ------DEFETISCHERAS-------- 

för att endast visualisera sin funktionalitet, vilken sågs 
så objektiv att den verkade naturgiven/naturlig. Det 

dekorerade sågs som något som tillkommit endast för 
att höja det ekonomiska värdet och omtalades som  

“estetisk prostitution”.  Defetischeringen handlade om att 
skapa en estetik som inte “förförde” konsumenterna enbart 
genom sitt utseende. En averotisering av föremålet var 

nödvändig till förmån för ett standardiserat och anonymt 
bruksvärde (Ibid ss. 129-138).

 
I Adolf Loos essä 

Ornament och brott, från 1908, 
framkommer tydligt rasistiska och 

sexistiska åsikter som kopplar det 
dekorerade med det primitiva och outvecklade.  

Han skriver; “kulturens evolution är liktydig med 
avlägsnandet av ornament från bruksartiklar”. Det 

d e k o r e r a d e  o c h  o r n a m e n t e r a d e  ansågs tillhöra 
lägre stående och kvinnor (Ahl & Olsson 2001, ss. 

104) och att som kvinna inte kunna uppfylla 
smakuppfostrans krav, med ett rent och bra hem, 

sågs som katastrofalt och okontrollerat.
Funktion blev ett kodord för god smak och det 
dekorativa kom att stämplas som överdrivet och 
feminint (Ibid ss. 98). Att leva i ett ordnat, 
funktionellt och helt vitt hem är än idag ett 
tecken för en civiliserad människa som “klarar 
av” att inte smutsa ner. Ideologin kring 
renhet kan kopplas till de rasistiskt färgade 
ledorden “var sak på sin plats” (Douglas 
1966).

Jag 
kopplar det till 

hur vi idag ser på kvinnor som 
inte följer normer, när det kommer 

till kroppsstorlek och ett vårdat yttre. 
Det anses mer skrämmande och hotande än 

män som inte håller sig “fräscha”.  
Det kroppsliga förfallet och kaoset påminner oss 
om döden och vi uppmanas att på ett känslomässigt 
sätt kontrollera och hålla oss borta från förfallet 
genom att skaffa oss miljöer som förnekar den 
organiska mänskligheten. Med formsterilitet 
förnekas kaoset och det hålls på avstånd, i alla fall 
på ytan.



 
I Adolf Loos essä 

Ornament och brott, från 1908, 
framkommer tydligt rasistiska och 

sexistiska åsikter som kopplar det 
dekorerade med det primitiva och outvecklade.  

Han skriver; “kulturens evolution är liktydig med 
avlägsnandet av ornament från bruksartiklar”. Det 

d e k o r e r a d e  o c h  o r n a m e n t e r a d e  ansågs tillhöra 
lägre stående och kvinnor (Ahl & Olsson 2001, ss. 

104) och att som kvinna inte kunna uppfylla 
smakuppfostrans krav, med ett rent och bra hem, 

sågs som katastrofalt och okontrollerat.
Funktion blev ett kodord för god smak och det 
dekorativa kom att stämplas som överdrivet och 
feminint (Ibid ss. 98). Att leva i ett ordnat, 
funktionellt och helt vitt hem är än idag ett 
tecken för en civiliserad människa som “klarar 
av” att inte smutsa ner. Ideologin kring 
renhet kan kopplas till de rasistiskt färgade 
ledorden “var sak på sin plats” (Douglas 
1966).

Kodorden för det modernistiska projektet är de samma som kraven på 
kvinnor och kvinnokroppen: enkelhet, återhållsamhet, minimalism 
och konstgjord naturlighet (Ahl & Olsson 2001, ss. 21). Kroppspolitik
inom formgivning tillkom då massproduktionssamhället utvecklades. 
30-talets maskinestetik präglade synsättet på formgivningen, i vilken 
den avskalade, stränga formen betraktades som manlig och därmed 
godkänd, vacker, viktigt, neutral och naturlig. Kvinnan tillskrevs det 
motsatta (Ibid ss. 105). Den starka uppdelningen mellan 
manligt/kvinnligt kopplades ihop med motsatsparen fint/fult, 
minimalism/dekoration, kultur/natur, modernt/tradition. Detta 
tankesystem och uppdelning av heteronormativa könsroller råder än 
idag vilket ständigt reproducerar föreställningar om män och kvinnors 
konsumtion samt används som utgångspunkter då produkter och 
varor formges. Produkter feminiseras eller maskuliniseras för att 
genom konsumtion cementera (två)könsuppdelningen och påminna 
oss om vår könstillhörighet. De produkter som riktar sig till kvinnor 
använder sig ofta av samma estetik som för leksaker. 
Gränsöverskridande utformning hamnar lätt i smaklösheten eller den 
äckliga förvirringen, det kaotiska som inte går att definiera (queer). 

Vi reproducerar oss själva genom 
objekten vi omger oss med. Precis 
som vi p e r f o r m a t i v t  konstruerar 
oss själva genom vår yta och blir 
avlästa genom vår yta blir form och 
design också skapad och läst.  
Design och estetik, existerar inte 
bara utan reproducerar  
situationer, relationer och  
värderingar (Bonnevier, Alves & 
Kristiansson 2013 ss. 32).



Detta i sin tur genererar kunskap 
om de normer och synsätt som 
designern själv innehar och 
utgår från. Design blir därmed ett 
uttryck för eller emot tankar eller 
tankesystem vilket objektet  
synliggör genom att se ut på ett 
visst sätt. På så vis skapas olika  
designestetiska uttryck och därmed 
blir estetiken också filosofisk och 
ideologisk. För varken 
subjektet eller objektet är oladdat 
och fristående från kön, etnicitet, 
ålder, rasifiering eller klass. 

                                ses som något 
passivt men    bör ses som en aktiv  
producent, då design producerar 
livsstrategier, begär och behov inom 
den politiska ekonomin, representerar 
identiteter samt begränsar våra val av  
livsstrategier. Ett designat objekt är  
alltid kontextuellt förankrat 
och laddat med värden.

Ett designobjekt förkroppsligar 
identitet: estetisk, social, psykologisk, 
politisk, ekonomisk, sexuell, kulturell, 
nationell och internationell. Det visuella 
är ett uttryck av olika typer av yttranden, 
åsikter och olika sorters diskurser.  
Samtidigt som uttryck i design  
legitimerar sig självt genom 
reproduktion stängs andra typer av 
diskurser ute (Rampell 2003, ss. 9-21).  
 
 
Att stänga ute är ett sätt att rationalisera 
och förhindra kaoset, att mota bort det 
icke önskvärda (Ibid ss. 253). Vi 
använder oss av smak, inte bara för att 
visa vilka vi är, utan också för att skilja 
oss från människor vi inte vill vara (Ahl 
& Olsson 2001, ss. 88). Att välja ut är 
att välja bort och är i sig ett maktladdat 
ställningstagande vilket i förlängningen 
är att välja bort andra smakriktningar 
och till slut andra människor (Ibid ss. 
74).



sammankopplas ofta med moral och kvalité. Något som 
anses vara av god smak uppfattas automatiskt också vara 

moraliskt rätt och kvalitativt (Ahl & Olsson 2001, ss. 
154). Smak ses som något som grundas på  
universella värden och sanningar vilket  

framkommer när vi talar om tidlöshet och om 
klassiker (Ibid ss. 162). Smak är 
historiskt och kulturellt bestämda regler som i de allra 
flesta fall utgår från manligheten som norm. 

De som med sin utbildning, sin status och sitt kön har 
makten att delta i definitionen av vad som är fint och fult, 

god och dålig form, definierar i längden också bra och 
dåliga människor eller ett värdigt/icke-värdigt liv. Värde skapas i hur 

och var vi lägger våra pengar och att bedöma vad som är äkta eller falskt, 
rätt och fel, är bara att döma i smak och moral (Ibid ss. 136-137). Smak blir 

på så sätt politiskt och ideologiskt (Ibid ss. 150). Smak är makt.  Att erkän-
na detta för sig själv och att det är ett subjektivt tyckande som styr hur vi ser, 

uppfattar och värderar produkter, och att detta hänger ihop med rasism och sexism, 
är omtumlande och provocerande (Ibid ss. 63). 



Pierre Bourdieu skriver att 
smak används som 
             maktmedel,
         social markör och 
          kontrollverktyg.  

Klasstillhörighet blir tydligast i 
det mest vardagliga, som 
estetiken i klädmode,  
inredning eller i matlagning 
och i det vi äter. Begreppet           
         symboliskt våld,  
beskriver styrande gruppers 
intresse att dölja eller 
naturalisera smak och stil, att 
göra det till en självklar norm 
och därmed osynligt. På det 
sättet blir även klasstrukturer 
och hierarkier självklara och 
“naturliga” (Bonnevier, Alves & 
Kristiansson 2013, ss. 30).

Den 
modernistiska 

designdiskursen i 
Sverige vars inställning 

om vad som anses  
oförnuftigt, omoraliskt och icke önskvärt, har knappats förändrats över tid (Rampell 2003, ss. 27). De modernistiska idealen premieras och ifrågasätts inte!(Bonnevier, Alves & Kristiansson 2013 ss. 31). Det som anses vansinnigt och fel döljs för att inte rubba strukturen. Det är historieskrivningen som skapar historien och på samma sätt är det tankarna kring det estetiskt tilltalande som skapar normer samt utestänger icke önskade objekt och subjekt. Att underkasta sig rådande maktstrukturer och falla tillbaka på ett önskvärt beteende är ett sätt att undvika ambivalens. Att följa normerna, att acceptera och att bli accepterad är i sig en enorm trygghet (Rampell 2003, ss. 36-39).

makt vill sällan synliggöra sig själv. Då makten är synliggjord och den går att ta på går den också att förändra 
och förminska. Vet vi att det är en konstruktion kan vi också dekonstruera den (Ahl & Olsson 2001, ss. 154).  
Det behöver nödvändigtvis inte vara de som innehar ekonomisk eller politiskt makt som avgör vad som är god smak, 
utan det fastställs snarare av konstnärer och bildade personer, av de som anses vara experter på “vackra ting” (Eco 
2008, ss. 394). Enligt Eva Londos förhåller det sig följande; “intressant att studera smak då människor genom att exponera och 
uttrycka den samtidigt, ofta omedvetet, uttrycker ideologier, värderingar, status och kulturell identitet”. Hur mycket vi än vill eller låtsats så 
är inget föremål apolitiskt, avkönat eller smakfritt (Ahl & Olsson 2001, ss. 154-155). 



KLASS

Smak handlar om klass. Klassfrågan är en social aspekt som breder ut sig i mer än en dimension och 

påverkas av olika kapital; sociala, kulturella, ekonomiska förutsättningar, erfarenheter och egenskaper, vilka 

förkroppsligas genom habitus, vårt sociala arv (Rampell 2003, ss. 40). Den som redan har mycket makt och 
status, t.ex. en redan erkänd designer, kan ta estetiskt “lågkulturella” objekt och omvärdera dessa genom att föra 

in dem och presentera dem i en redan stilsäkrad miljö- rekontextualisera dem! På detta sätt “hotar” objektet 

inga normer. De vänder sig till de som redan tagit del av finkulturens tolkningsmallar och vågar därför 

skoja med koderna. Den dåliga smaken kladdar inte av sig utan ses som ironisk eller reaktionär (Ahl & Olsson 

2001, ss. 110). Gårdagens fulhet blir dagens skönhet, vilket alltid skett när finkulturen återanvänt folkkonstens 

och masskulturens produkter (Eco 2008, ss. 408). Umberto Eco menar att fulhet är ett socialt fenomen, där de 

högre klasserna betraktar de lägre klassernas smak som onjutbar och löjlig samt att det grundar sig på 
 
ekonomiska faktorer (Ibid ss. 394). Smakhierarkierna inom design och form, i vad som anses vara god 

och dålig smak, har gjort de olika klasserna i Sverige stenhårt indelade (Ahl & Olsson 2001, ss. 90). Att våga 

leka med det som anses fel är enkelt för den med status, t.ex. män från överklassen som bär rosa skjortor utan 

att riskera  att utmana sin manlighet (Ambjörnsson 2011, ss.158-159). Detta handlar om kulturellt kapital vilket 

ger människor legitim och “klassisk” god smak, utan att behöva ha mycket pengar. De med enbart ekonomiskt kapital 

kallas ofta för nyrika. Om en har ett kulturellt kapital kan en unna sig att shoppa loss tokiga loppisgrejor och 

göra dem till sina. Det handlar om att med sitt kulturella kapital kunna flytta objekt från en kontext till en  
 
annan. Att däremot köpa en hästen-säng bara för att den inger status anses inte okej. Vad en shoppar och hur en 
 
shoppar visar vilken smak en har och alltså vem en är. Koderna är hemliga, systemen finns till för att stödja de 
 
maktstrukturer som bygger på och är beroende av smak (Ahl & Olsson 2001, ss. 127). Vår uppfattning av god  
 
smak/form är en kulturell konstruktion. Alla människor har olika tolkningar av samma designobjekt beroende  
 
på erfarenhet (Ibid ss. 72), den möjliga tolkningen utgör ett förutfattat program där vi redan  
 
innan vi betraktar ett objekt har lärt oss hur och från vilken position vi skall betrakta det (Rampell 2003, ss. 19). 



Hur vi värderar och uppfattar objekt handlar om inlärd kunskap 

och erfarenhet att tolka och läsa koder.  
FENOMENOLOGI!

handlar om hur våra erfarenheter påverkar och formar hur vi 

lever våra liv, hur vi uppfattar objekt runt omkring oss, (Ahmed 

2006, ss. 2) om den levda erfarenheten och hur vi tillskriver den 

mening och hur världen framträder inför oss när vi har  

erfarenhet av någonting. Det är först då vi också kan förstå och 

tillskriva den meningsfullhet. (Filosofiska rummet 2010).  

Vi förstår och tillskriver världen mening och värde utifrån tydliga 

positioneringar som bygger på sociala överenskommelser kring 

hur vi mäter tid och rum (Ahmed 2006, ss. 13). 
Att följa de sociala överenskommelserna eller orientera sig  

utifrån de givna positioneringarna och den utstakade livslinjen, 

att repetera och uppfölja de förväntningar som innefattas är ett 

slags social investering. Som subjekt orienterar vi oss för att bli 

bekräftade och för att “känna sig hemma”. Att avvika från den 

utstakade linjen, eller att “vända sig om” kan vara förödande för 

subjektet. Då sker en omorientering och tidigare erfarenheter och 

det som tillskrivits mening kan komma att revideras. Men när någon 

tar första steget bort från den väg som tycks vara den enda, blir det också möjligt för 

fler att följa därefter (Ibid ss. 15-20). Vi måste förstå kopplingen mellan estetik och politik. Att estetik 

inte bara syftar på hur miljön som omger oss ser ut och hur den 

möter kroppen, utan också på de värden som miljön är laddad 

med, hur saker och ting görs och vilka förväntningar miljön  

triggar. 



 
Det existerar en mängd olika konstteorier 

vars utgångspunkter är att finna  

gemensamma egenskaper för hur vi kan och 

ska definiera konst. I boken Konsten och 

konstbegreppet uppmanar författarna till en 

revidering och efterlyser en mer komplex 

definition kring vad konst/konstbegreppet 

är. Det finns inga gemensamma nämnare 

utan endast olika likhetstrådar (Beck, Emt, 

Olsson, Sandqvist & Winbladh (red.) 1996, 

ss. 51). Att benämna något som konst är i 

sig en värdeladdad handling då det inte bara 

är deskriptivt utan också berömmande. I 

benämningen innefattas vissa föredragna 

egenskaper eller karaktärer inom konsten, så 

kallade värdekriterier som t.ex. “lyckad 

harmonisering”. Det går att använda sig utav 

konstbegreppet för att berömma något men 

det går inte att upprätthålla att teorier skulle 

vara sanna och tillhandahålla  

realdefinitioner (Ibid ss. 58). 

Konstfilosfi bygger på ett antagande av att

existensen av en gemensam natur är  

närvarade i alla konstarter, trots olika form 

och innehåll. Vi måste komma bortom 

definitionsbegäret och 
kategoriseringen! (Ibid ss. 64-65). För 

att kunna kritisera och värdera konst/estetik 

förutsätts en estetisk teori, vilket i sig inte 

existerar då teori är något som måste grunda 

sig på något definierbart (Ibid ss. 75). Det 

existerar en filosofisk uppfattning att 

skönhet och godhet är två arter av samma 

släkte -värde, och att det därmed finns  

åtminstone två klasser av värdeomdömen, 

moraliska och estetiska. Där följer antagandet 

att det råder en logisk symmetrisk relation 

mellan dessa, vilket kan ses som en 

moralisk bedömning som uttrycker en 

önskan om likriktning (Ibid ss. 82-86). 

Konstformen i sig innebär en potential till 
förändring. Tittar vi på historien har det 
funnits ett flertal olika manifest och 
konstyttringar som drivits av 
samhällskritiska rörelser t.ex. tyska 
expressionisterna, de italienska 
futuristerna och de ryska surrealisterna vars 
olika strömningar kämpade mot makten och 
myndigheterna. Manifesten vände sig mot 
normerna och vägrade att acceptera “det vackra 
livets normer i det fula samhället”. De ansåg 
att konsten borde “ta till sig det som är 
bannlyst som fult, inte längre för att integrera 
det, mildra det eller få det att bli 
accepterat med hjälp av humor, utan för att i 
det fula avslöja världen som skapar och 
reproducerar det till sin egen avbild” (Eco 
2008, ss. 379). 
 

Camp, en form av kitsch, förkastar den 
skillnad mellan vackert och fult som är  
typiskt för estetiskt bedömning, men hävdar 
inte att det vackra är fult och tvärtom. Campen 
motsätter sig ett dikotomt tänkande och 
universella sanningar och begränsar sig därför 
till att erbjuda konsten och livet en samling 
olika och komplementära omdömeskriterier. 
(Ibid ss. 417).

konstTEORI



Om vi är medvetna om att den värld vi lever i är 
konstruerad och att strukturerna runt omkring oss är 
uttryck för olika ideologier, något som aktivt skapats, 
innebär det att de också kan dekonstrueras, förändras och 
avvecklas. Allt som är skapat kan omskapas! 
Det är viktigt att inte ta system och tankesätt för givna och 
att hela tiden ifrågasätta den kunskap en har kunskap om. 
För om vi inte ifrågasätter utan accepterar så legitimerar 
och befäster vi också de normer som existerar. 

”Vi behöver skapa ett nytt mytos, en förändring i sättet vi 
uppfattar verkligheten på, sättet vi ser på oss själva och 
sättet vi beter oss, skapa ett nytt medvetande.” (Anzaldúa 
2011, ss. 290).
”Medvetenheten om vår situation måste komma till stånd 
före inre förändringar, vilka i sin tur kommer till stånd 
före förändringar i samhället. Ingenting händer i den 
‘verkliga’ världen om det först inte händer i bilderna i 
våra huvuden.” (Ibid ss. 297).

Vi måste inse att det som passerar som ”neutralt” inte är det, 
utan att det i allra högsta grad är laddat med betydelse. Som t.ex. 
det vita rummet eller det vita pappret, det är så normaliserat 
att vi alltför sällan reflekterar över dess betydelse eller ursprung. 
Eller vad det gör med människor, hur det kontrollerar och 
disciplinerar. Det är en illusion om att det vita bara är en 
bakgrund, en projektionsyta och något neutralt. Det mest 
förhärskande sitter i det osynliga, det som inte diskuteras utan går 
obemärkt förbi (Bonnevier, Alves & Kristiansson 2013, ss. 30). 

Jag vill uppmana till reflektion, diskussion och ett ifrågasättande! 
Det vi är vana vid ser vi som något neutralt, normalt och därmed 
också bra. Vi måste inse att det inte finns universella, äkta 
sanningar om hur vi ska uppfatta världen eller värdera våra liv. 
Vi måste inse att det handlar om ett subjektivt tyckande.
Genom att upphäva strukturer kan vi bidra till en öppning för 
andra estetiker och andra sätt att tänka. Det finns möjlighet till 
andra uttryck, det handlar bara om att våga – och ta plats!
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Jag har valt att använda mig av det vita 
pappret för att materialisera och synliggöra 
det ifrågasättande jag i texten lyfter 
fram - varför vi ser det vita som oladdat, en 
projektionsyta, något naturligt och icke-valt. 
 
Jag har valt att använda mig av A4-formatet 
just för att det anses “banalt”.  
 
Jag har använt mig av typsnitt såsom Comic 
Sans MS och Bermuda LP Std för 
att de anses vara just “fula” och “oseriösa”.
Detta för att ifrågasätta de typsnitt vi idag ser 
som normala som t.ex. Times eller 
Helvetica - vi uppfattar de som neutrala 
just för att vi har blivit vana vid dem. 
 
Jag har också använt mig av typsnittet Mrs 
Eaves av Zuzana Licko. Mrs Eaves gjordes 
1996 som en hyllning till Sarah Eaves. 
Eaves var gift med John Baskerville, och som 
informellt skolad typograf färdigställde hon 
sin mans ofärdiga typograf-volymer efter 
hans död (Bonnevier, Alves & Kristiansson 2013, ss. 
30-33). 
 


