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ABSTRAKT 
Hur framställs bilder av professionella formgivare idag i Sverige? Skildras 

män på ett annat sätt än kvinnor? Finns det tecken på en könsmaktsordning i 

representationen? Jag närmar mig också frågan om det finns värderingar om 

vad som är god respektive dålig smak och om det finns en 

könsmaktsordning i dessa värderingar. Enligt 1994 års läroplan ska vi som 

lärare ”… aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan 

fördomar om vad som är kvinnligt och manligt”.1 En del i arbetet för att 

bryta fördomar och traditionella könsrollsmönster i skolan är att studera och 

analysera hur könen representeras i olika sammanhang och att skapa 

motbilder. Jag arbetar med frågor om representation i mitt gestaltande 

arbete och i uppsatsen. I Uppsatsen har jag studerat porträtt av formgivare 

som visas i boken Svenska Former. Den utgavs av Prisma år 2000 och 

presenterar 38 personer inom formgivning. Jag har både gjort en kvantitativ 

undersökning av samtliga bilder och en semiotisk bildanalys av två 

representativa bilder i boken. Efter att ha läst Penny Sparkes tankar kring 

mäns och kvinnors roll i designhistorien har jag återigen tittat på Svenska 

Former för att se var deras påståenden landar i en bok som är utgiven på 

2000-talet. I min undersökning av fotografierna i Svenska Former har jag 

funnit att männen oftare avbildas i passiva poser, långt från sin verksamhet, 

i en privat sfär och ofta utomhus. Kvinnorna avbildas oftare aktiva i 

verkstadsmiljö. Detta upplevde jag först som en förändrat sätt att framställa 

män respektive kvinnor, men i ljuset av bland annat Penny Sparkes text 

inser jag att dessa representationer ligger helt i linje med vad 

designhistorien säger om män respektive kvinnor. Männen är visionärer och 

verksamma även utanför sin ateljé, verkstad eller kontor. Kvinnorna arbetar 

närmare materialet och främst med ”mindre” frågor kring form och 

utsmyckning. 

                                                 
1  Läroplan för de frivilliga skolformerna. LPF 94 (1998), Stockholm: 
Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet, Fritzes offentliga publikationer. 
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1. INLEDNING 
1. 1 BAKGRUND 
Jag har under lång tid intresserat mig för frågeställningar kring 

representation och kön. Kanske blev frågeställningarna tydliga för mig när 

jag arbetade som fritidsledare på ett ungdomscafé. Jag stötte på många 

ungdomar som arbetade hårt på att skapa sig en identitet och på olika sätt 

försökte förhålla sig till hur de skulle vara som ”tjejer” eller ”killar”. Vi 

startade tjej- och killgrupper. I det arbetet blev frågeställningar kring kön 

och representation ännu tydligare. Hur skulle tonårsflickor förhålla sig till 

de bilder av kvinnlighet och kvinnor som de mötte i tidningar, tv med mera. 

Vad var det att vara kvinna? Vilka sorts ”tjejer” tyckte ”killar” om? Många 

tonårsflickor och tonårspojkar hade förebilder inom musik, film och 

modeindustrin. Ibland kunde jag uppleva att ungdomarnas livsutrymme blev 

väldigt begränsat på grund av deras invanda könsroller eller de ibland 

uttalade idéerna som de hade om vad en kvinna respektive man får göra. 

Sedan dess har jag intresserat mig för dessa frågeställningar liksom andra 

som har att göra med människans rätt att få leva sitt liv på sitt sätt oavsett 

kön, ras, klass eller religion. 

 

1.2 SYFTE  
Jag vill fördjupa min kunskap och förståelse om representation i bild, 

bildanalys och designteori för att kunna använda detta i min undervisning. 

 

1.3 FRÅGESTÄLLNING 
Hur framställs bilder av män och kvinnor som är professionella formgivare 

idag i Sverige, främst i bild. Skildras män på ett annat sätt än kvinnor?  

 

1.4 LITTERATUR 
För att närma mig frågor som design, makt, kön och smak så har jag läst en 

rapport av Maria Edström och Maria Jacobson Massmediernas enfaldiga 

typer – kvinnor och män i mediebruset den 17 mars 1994 (1994, Göteborgs 

universitet; institutionen för journalistik och masskommunikation, 

Arbetsrapport nr 38), As Long As It’s Pink – The Sexual Politics Of Taste 
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(Penny Sparke, 1995, Northamptonshire; Woolnough Bookbinding Limited) 

och Griselda Pollocks text ”Frånvarande kvinnor: Nytt perspektiv på 

kvinnobilder” (1990/2001, Sara Arrhenius, red., Feministiska konstteorier, 

Lund; Raster förlag, Skriftserien Kairos nr 6). Jag har också läst boken 

Svensk smak – Myter om den moderna formen av Zandra Ahl och Emma 

Olsson (2002, Stockholm; Ordfront förlag), men den använder jag endast 

som referenslitteratur.  Svenska Former (Helgesson, Susanne, Nyberg, Kent, 

2002, Stockholm; Bokförlaget Prisma) är den bok vars bilder, och till viss 

del text, som jag undersöker mer ingående. Min bildtolkningsmetod för att 

undersöka bildmaterialet i Svenska former har jag hämtat från Att tolka 

bilder (Sjölin, Gunnar, red. 1998, Lund; Studentlitteratur). 

 

1.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Jag inleder med att redogöra för några olika teorier kring kvinnan i bilden. 

En rapport av Maria Edström och Maria Jacobson har visat hur kvinnor 

respektive män representeras under en dag i mediebruset. Den ger en enkel 

och tydlig bild av hur representationen ser ut inom media och jag tycker att 

den är intressant att ha som jämförelsematerial till min undersökning. 

Griselda Pollock skriver om hur kvinnan presenterats och tolkats i svartvit 

och färgfotografi. Pollock är från Storbritannien och ett av de tyngsta 

namnen inom feministisk konstteori. Jag har valt att ha med hennes text om 

det svartvita fotografiet eftersom hon i detta sammanhang fick mig att tänka 

på ett nytt sätt kring fotografier utifrån klass och kön. Den brittiska 

designhistorikern Penny Sparke har i boken As Long As It’s Pink hjälpt mig 

att se på Svenska former ur ett designhistoriskt perspektiv. Hon har gett ut 

ett flertal böcker om designhistoria och jag ser henne som en pålitlig 

rapportör om kvinnans plats i designhistorien. Undersökningen består av en 

inledande kvantitativ undersökning av samtliga porträtt i Svenska Former 

och en semiotisk bildanalys av två utvalda porträtt i boken. Jag har valt ut 

två porträtt där formgivarna har liknande yrke, ålder och båda representeras 

på Nationalmuseum. De är också på flera områden representativa för hur 

kvinnor respektive män porträtteras i Svenska former. Att jag valt denna bok 

beror på att boken har gått ut i stor upplaga, har inflytelserika redaktörer, 

presenterar 38 personer inom formgivning och har titeln Svenska former. 
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Detta har gjort att jag tycker att den är ett relevant studiematerial för mina 

frågeställningar.  
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2. KVINNAN I BILDEN 
Kvinnligt - manligt, aktivt - passivt, offentligt - privat 

En vanlig beskrivning av skillnaderna mellan hur kvinnor kontra män 

skildras i bild är att kvinnan oftare framställs som ett passivt objekt i ett 

intimt/familjärt sammanhang medan mannen skildras som aktiv i 

offentliga/professionella sammanhang. Detta har bland annat framgått i en 

arbetsrapport från institutionen för journalistik och masskommunikation i 

Göteborg.2 Här visades bland annat att även professionella kvinnor såsom 

politiker oftare presenterades i intimare sammanhang än män. Kvinnliga 

politiker förekom inte lika ofta på tidningens nyhetssidor utan oftare på 

kultur- och familjesidor. De fick också oftare uttala sig i frågor som rör den 

privata sfären än vad deras manliga kollegor fick3. 

 

Penny Sparke som har studerat kvinnans roll inom designhistorien skriver 

också om hur kvinnan blivit förpassad till den privata sfären. I och med den 

industriella revolutionen har smak blivit en kvalitet sammankopplad med 

kvinnan och design har kopplats till mannen vilket har tagit den estetiska 

auktoriteten iväg från kvinnan. Arbete i hemmet är fortfarande 

undervärderat i jämförelse med betalt arbete, politik och tekniska 

upptäckter, så kvinnors estetiska produktion i den privata sfären ses som ett 

skuggspel i jämförelse med de mer seriösa och meningsfulla aktiviteterna i 

den offentliga sfären. En del av problemet ligger i svårigheten att beskriva 

kvinnors estetiska kultur i den patriarkala kulturen. Modernismens språk, 

med rötter i den Engelska designreform rörelsen, exkluderade kvinnlig smak 

genom beskrivningen av modernismen i ett hierarkiskt binärt värdesystem 

där privat kontrasterades och värderades lägre än offentlig, moderiktigt mot 

universella värden, ytans ornament mot minimal form, natur mot kultur, 

tradition mot modernitet, konsumtion mot produktion, smak mot design och 

så vidare. Modernisterna utvecklade ett språk och en filosofi kring modern 

design med mer maskulina termer för vad som tidigare hade blivit refererat 

till som estetiseringen av vardagen - vilket förnekade värderingen av 

                                                 
2 Edström Maria, Jacobson Maria (1994), Massmediernas enfaldiga typer –kvinnor och 
män i mediebruset den 17 mars 1994, Arbetsrapport nr 38   
3 Ibid. 
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karaktäristiken kopplad till kvinnors kultur. Genom att göra så lämnades 

inget språkligt eller filosofiskt utrymme för kvinnors kultur att konkurrera 

med det som snabbt blev den dominerande kulturen4.  

 

Det svartvita fotografiet 

I en text av Griselda Pollock finner jag en lite annan infallsvinkel kring vad 

det svartvita fotografiet kan kommunicera i jämförelse med färgfotografiet. 

I hennes text Nytt perspektiv på kvinnobilder beskrivs och jämförs två 

fotografier av kvinnor som förekom i ett fotocollage av det socialistiska-

feministiska fotokollektivet Hackney Flashers, som verkade i London i 

början av 1970-talet. Där kontrasterades en kvinnlig maskinskötare i en 

textilfabrik mot en fotomodell i en annons för det slags kläder som 

producerades av den kvinnliga textilarbetaren. När Pollock jämför dessa 

fotografier menar hon att båda är tillrättalagda för att kommunicera ett visst 

budskap men att detta döljs. Fotografiet av arbeterskan är ett kornigt 

svartvitt fotografi5. Det svartvita fotografiet associeras till en 

hantverksmässig framställningsprocess och en dokumentär tradition som 

uppstod på 1930-talet. Pollock skriver att ”Det svartvita och korniga i bilden 

står som betydelsebärare för autenticitet och omedelbarhet, för närhet till 

arbetarklassens ‘verklighet’ iakttagen av en annan klass. Den typen av koder 

och retorik är speciellt klassad och förknippad med behandlingen av den 

sociala frågan, arbetarnas liv, stadens fattiga.”6 Pollock menar vidare att 

annonsen är ett färgfotografi som är resultatet av många omtagningar, 

genomtänkt belysning och genomarbetade poser i en konstruerad miljö. Det 

kan vara retuscherat och sedan tryckt på glättat papper i en tidning vilken 

läses och beskådas av många. Fotografiet ska få oss att närma oss 

konsumtionens och fantasins värld. Det ska förvandla beskådaren från 

betraktare till lysten konsument.7

 

 

                                                 
4 Sparke, Penny (1995), As Long As It’s Pink,The Sexual Politics Of Taste, 
Northamptonshire; Woolnough Bookbinding Limited, s. 223 
5 Arrhenius, Sara (red) (2001), Feministiska konstteorier, nummer sex, skriftserien Kairos, 
Lund; Raster Förlag, s.103-105 
6 Ibid., s.103 ff 
7 Ibid., s.103 ff 
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Den kvinnliga smaken 

Sparke tar också upp postmodernismen som en möjlig väg till befrielse för 

den kvinnliga kulturen och smaken. Den enhetliga och dominanta 

modernismen kom för första gången under hård attack. Detta berodde bland 

annat på den starkt ökande populärkulturens påverkan på 

”mainstreamkulturen” och andra kulturella värderingar kom i 

strålkastarljuset. Men Sparke kommer fram till att postmodernismen inte 

ledde till kvinnans totala frigörelse men erbjöd nya utmaningar och 

möjligheter i form av sitt ändrade förhållande till materiell kultur. Den 

omfamnade olikhet och kulturell mångfald på ett nytt sätt. Den kvinnliga 

smaken kunde nå en ny acceptans i den icke-hierarkiska synen på kultur, 

även om inte kvinnor nödvändigtvis tjänade på detta. Spark tar 

ryschgardiner som ett exempel på kvinnlig smak som tidigare blivit 

förkastat. Inom postmodernismen fanns det plats för både dessa och 

persienner.  Det postmoderna formspråket omfamnade bland annat den 

kvinnliga smaken. Men segern tillföll ändå högkulturen. Populärkulturen 

blev enbart ännu en källa från vilken den hämtade sin energi. Detta ledde 

enligt Sparke till att Modernismen återtog sin position och den kunde så 

småningom uttala sig om god och dålig postmodernism. 

 

2000-talets kvinna blir dragen åt två håll samtidigt enligt Penny Sparke. Å 

ena sidan är hon fast i den stereotypa bilden av femininitet; å andra sidan 

uppmuntras kvinnan att överge den bilden och övergå till en stereotypt 

manlig modell, vilken leder till kulturell legitimitet. Hon måste bestämma 

vilken av dessa riktningar hon ska förhålla sig till så fort hon väljer att 

uttrycka sin smak materiellt.8

 

Sparkes slutsats blir att fram till dess att familjelivet blir ett värderat ideal 

för både män och kvinnor kommer utövandet av smak att fortsätta att spela 

en viktig roll i vardagslivets sexualpolitik. 

 

                                                 
8Sparke a.a., s. 235  
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3. EN UNDERSÖKNING AV SVENSKA 

FORMER 
3. 1 PRESENTATION AV SVENSKA FORMER 

SOM STUDIEMATERIAL 
Svenska former beskrivs som ett upplevelseverk om nutida svensk 

formgivning av redaktörerna Susanne Helgeson och Kent Nyberg. Den 

utgavs av Prisma år 2000. Susanne Helgesson som är en av redaktörerna till 

boken är också redaktör för föreningen Svensk Forms medlemstidning 

Form. Att boken har gått ut i stor upplaga, har inflytelserika redaktörer, 

presenterar 38 personer inom formgivning och har titeln Svenska former har 

gjort att jag tycker att den är ett relevant studiematerial för mina 

frågeställningar.  

 

3. 2 KVANTITATIV STUDIE AV BOKENS 

PORTRÄTT 
För att få en överblick av porträtten i Svenska former har jag gjort en tabell 

över hur män respektive kvinnor presenteras. De flesta parametrar som jag 

har med i min kvantitativa undersökning har jag hämtat från de konst- och 

designteoretiker som jag skrivit om under rubriken Kvinnan i bilden. 

Griselda Pollock diskuterar det svartvita fotografiet kontra färgfotografiet. 

Maria Edström och Maria Jacobson undersöker kvinnan som passivt objekt 

kontra den aktive mannen. De skriver också om kvinnan som ler och möter 

fotografens blick, om kvinnan som fotograferas i helfigur till skillnad från 

mannen och kvinnan som främst representeras inom den privata sfären, 

vilket även Penny Sparke tar upp i sin bok. Man kan också säga att jag tittat 

på parametrar som har en materiell, plastisk och ikonisk betydelse. Dessa 

begrepp förklarar jag mer ingående under rubriken En semiotisk 

bildtolkningsmetod. I vissa fall var det svårt att till exempel ange om 

bakgrunden var privat eller professionell sfär. I dessa fall har jag skrivit 

”går ej att bedöma”.  

Jag har tittat på samtliga fotografier i boken som föreställer en formgivare. I 

ett fall där två män poserade i samma bild så räknade jag den som två bilder. 

  

10



  

Detta för att kunna ange om en av männen skulle ha agerat på ett annat sätt 

än den andra i fotot. Det fanns två bilder där en serie bilder föreställde 

samma motiv med små förändringar. Dessa räknade jag som en bild. På 

vissa uppslag fanns ett kollage av bilder. Där bedömde jag dem som skilde 

sig åt. Om flera bilder var väldigt lika räknade jag dem som en. 

 

   Man  

 (48 fotografier) 

 Kvinna  

 (28 fotografier) 

 Svart-vit  44 %  50 % 

 Färg  56 %  50 % 

   

 Oskärpa i fotot 44 %  39 % 

 Skärpa 56 %  61 % 

   

 Leende  44 %  43 % 

 Allvarlig  56 %  57 % 

   

 Huvud    15 %  29 % 

 Halvfigur  50 %  53 % 

 Helfigur  35 %  18 % 

   

 Tittar in i kameran  50 %  57 % 

 Tittar inte in i kameran  50 %  43 % 

   

 Privat sfär  41,7 %   10,7 % 

 Professionell sfär    39,6 %   60,7 % 

 Går ej att bedöma  18,7 %   28,6 % 

   

 Verkstadsmiljö  13 %  32 % 

 Affärsmiljö  4 %  4 % 

 Kontorsmiljö  2 %  7 %  

 Inomhus, priv.  19 %  

 Utomhus, priv.  23 %  11 % 
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 Utomhus, prof.  2 %   

 Går ej att bedöma  37 %  46 % 

    

 Aktiv  42 %  50 % 

 Passiv  58 %  50 % 

Tabell över porträtten av formgivare i Svenska former 

 

De största skillnaderna hittade jag kring privat sfär 42 % män och 11 % 

kvinnor och professionell sfär 40 % män och 61 % kvinnor.9  

Det finns också fler bilder på passiva (58 %) män än aktiva (42 %). 

Kvinnorna är jämt fördelade mellan dessa. Vi kan också se att fler män har 

blivit fotograferade utomhus i ett privat sammanhang (män 23 %, kvinnor 

11 %). 13 % av männen är avbildade i verkstadsmiljö och hela 32 % av 

kvinnorna.  

 

3. 3 EN SEMIOTISK BILDTOLKNINGSMETOD 
Jag har använt mig av en semiotisk bildtolkningsmetod som presenteras i 

Att tolka bilder på två representativa fotografier i boken Svenska former. 

Bildsemiotiken är en gren av den generella semiotiken som används inom 

visuell kommunikation. Den fick sitt genombrott under 1960-talet.  Inom 

semiotiken studerar man språket, uppbyggt av tecken, detta gäller både 

visuell kommunikation och verbal kommunikation. Det som skiljer dem åt 

är att bildspråkliga tecken är ikoniska medan verbalspråkliga tecken är 

symboliska.10 En semiotisk bildtolkningsmetod bygger alltså på tecken som 

tolkas. 

 

Metoden är uppdelad på fyra nivåer; materiell betydelse, plastisk betydelse, 

ikonisk betydelse och verbal betydelse.11 På varje nivå bedömer man både 

uttryck och innehåll. Sjölin kallar uttryck och innehåll för aspekter av 

betydelsen.  

 

                                                 
 
10 Cornell, Peter m.fl. (red) (1997), Bildanalys. Teorier, metoder, begrepp, Värnamo: 
Gidlunds Bokförlag, s.64-65 
11 Sjölin Gunnar (red) (1998), Att tolka bilder, Lund: Studentlitteratur, s. 78 
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Uttryck innebär i detta sammanhang att man beskriver det som tydligt kan 

uppvisas på respektive nivå, "det i bilden direkt givna, som kan göras till 

föremål för tolkning".12 Innehållet blir ett resultat av vad uttrycket på 

respektive nivå kan innebära för tolkningen av objektet. 13 Inom teckenläran 

används de vetenskapliga termerna signifikant och signifikat. Sjölin 

resonerar att dessa begrepp är internationellt begripliga och fria från 

"missvisande associationer", men att de i en svenskspråkig text skapar 

avbrott och verkar vara något abstrakt och otillgängligt. De är dessutom på 

grund av ordens likhet svåra att skilja från varandra. Därför använder han 

uttryck och innehåll i detta sammanhang. Begreppen är använda av andra 

inom området sedan tidigare. Även begreppen manifest för uttryck och 

latent för innehåll används. 

 

När man tittar på ett objekts materiella betydelse ser man på "materialet" 

som verket, bilden, målningen, fotografiet består av och vilken teknik som 

har använts för att producera objektet. Om det exempelvis gäller ett 

fotografi så har papperskvalitet och fotografiets yta en materiell betydelse. 

Den materiella nivån i en bild tas med i analysen om man vid analystillfället 

tror att den är tecken på något som kan tolkas. Efter att ha konstaterat 

verkets material och teknik försöker man avläsa en innehållslig tolkning av 

detta. Det kan exempelvis handla om att man associerar en viss sorts 

papperskvalitet till tabloidpress och en annan kvalitet till dyrbart 

månadsmagasin. 

 

Den plastiska nivån berör verkets komposition, färg och form. Det kan 

ibland vara svårt att skilja den plastiska betydelsen från den materiella 

enligt Sjölin. Ljus, skugga, linjer, triangel- eller cirkelkompositioner kan 

vara viktiga att studera som uttryck på denna nivå. Innehåll på den plastiska 

nivån kan handla om att vi exempelvis ger något en stor betydelse som 

befinner sig i en cirkelkompositions mitt. 

 

Den ikoniska nivån är det som de flesta intresserar sig för, nämligen en 

studie av det som liknar en representerad verklighet. Ikon kan översättas 

                                                 
12 Ibid., s.14 
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med ”bild” eller ett ”tecken som liknar”. Här undersöker man deltecken för 

deltecken och teckenkedjor. När man tittar på bildens uttryck på den 

ikoniska nivån så kan det handla om att man ser en person, en stol och ett 

bord. När vi läser samman dessa deltecken kan vi se att dessa tillsammans 

liknar en hemmiljö. När man tolkar bildens innehåll på den ikoniska nivån 

kan även andra bilder eller tecken vara intressanta att använda för en 

jämförelse. Kanske påminner hemmiljön i denna bild om hemmiljön i ett 

annat verk av samma sändare. 

 

När man studerar den verbala betydelsen tittar man på om det finns verbala 

tecken (text eller bokstäver) i eller i anslutning till objektet och vad de kan 

tänkas betyda. Om bilden har en bildtext börjar man med att beskriva 

textens uttryck såsom form, färg, typsnitt, gradstorlek, placering i 

förhållande till bilden och vad som faktiskt står skrivet. Uttrycket leder 

sedan fram till en innehållslig tolkning av bildtexten och denna kan ge oss 

en ny tolkning av bilden. 

 
Sjölin menar också att tolkningen av ett verk kan ha olika grunder. Det 

innebär att tolkningens uttryck och innehåll är något som uppstår vid mötet 

mellan bild och betraktare. Tolkningens uttryck och innehåll varierar alltså 

beroende på betraktaren. Jag har valt att i min tolkning titta på det som 

Sjölin kallar konstnärens/beställarens intention och betraktarens 

perception. , Jag har valt att skriva sändare istället för konstnär. 

 

Sändarens intentioner innebär att man tittar på uttryck och innehåll utifrån 

sändaren. Sjölin menar att den bästa källan till sändarens intentioner är 

själva bilden.  
”Det finns helt uppenbart mycket konst som uttrycker eller avser att utrycka ett 

förutbestämt program, och hänsyn måste vid tolkningen tas till detta. Jag har ändå 

allmänt sett lättare att finna argument mot intentionalismen än för den. Få ting är 

så svåra att iaktta, så flyktiga och osäkra som de i en människas inre, däribland 

avsikter. Konstnärens intention kan inte direkt iakttas, inte ens om det föreligger i 

nuet, i varje fall inte av någon annan människa. Bilden däremot är tillgänglig för 

                                                                                                                            
13 Ibid., s.17 
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studium; man kan utforska dess egenskaper och undan för undan låta den utveckla 

sina innebörder.”14

I Svenska former studerar jag fotografier som blivit reproducerade i en bok. 

Att fotografera är att välja ett visst utsnitt av verkligheten. Varje gång 

fotografen öppnar kamerans öga för ljus gör fotografen att antal val. Val av 

vinkel, belysning, beskärning av motivet, vad som ska vara i centrum av 

bilden och vad som inte ska vara i fokus och så vidare. När ett fotografi 

publiceras så har även en bildredaktör gjort ett val bland fotografens 

fotografier. Det är inte alltid som alla val görs på ett medvetet plan, många 

görs utifrån en känsla för vad som kan bli en bra bild. Fotografen och 

redaktören använder sin känsla för komposition, balans med mera och 

refererar eventuellt omedvetet eller medvetet till de bilder som finns i 

hjärnans bildbibliotek. 

 

Sjölin lägger stor vikt vid betraktarens perception av verket. Han tar 

surrealisterna som exempel på en grupp konstnärer som menade att 

betraktaren är medskapare av konstverket.15 Varje betraktare läser en bilds 

teckenkedjor utifrån sina egna medvetna och undermedvetna erfarenheter. 

Vissa av våra erfarenheter kan vi kalla gemensamma på ett medvetet eller 

undermedvetet plan, andra är mer personliga. 

 

3.4 EN SEMIOTISK STUDIE AV TVÅ PORTRÄTT 
Jag har valt följande porträtt av Gunilla Allard och Jonas Lindvall bland de 

76 porträtten i Svenska former för en semiotisk bildtolkning enligt Jan-

Gunnar Sjölins modell. Porträttet av Allard är representativt för hur kvinnor 

porträtteras i boken eftersom hon är avbildad i halvfigur i en professionell 

sfär, hon möter betraktarens blick och fotografiet är svartvitt. Hennes leende 

är dock inte det eftersom det procentuellt både är fler män och kvinnor som 

är allvarliga på fotografierna. Fotografiets miljö är från den professionella 

sfären, men från ett kontor istället för verkstadsmiljö vilket är den 

vanligaste miljön för kvinnor bland de porträtt där bakgrunden går att 

bedöma. Männen i Svenska former avbildas oftare i färg, de befinner sig 

oftast i en privat sfär och därför har jag valt detta porträtt av Jonas Lindvall. 

                                                 
14 Ibid., s.128 
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Det är lika många män som ler som är allvarliga och porträttet hade varit 

ännu bättre om Jonas varit avbildad i halvfigur. Att jag valde just Jonas 

Lindvall och Gunilla Allard beror också på att de har liknande 

sysselsättning, utbildning och att båda finns representerade på 

Nationalmuseum. Det är dessutom endast sex års åldersskillnad emellan 

dem. 

 

3.4.1 GUNILLA ALLARD16  

Arkitekt SIR och scenograf. Född 1957 utanför Linköping. Utbildning: 

Konstfack, inredningsarkitektur och möbeldesign 1983-1988, gästelev på 

Konstakademien i Köpehamn 1985. Uppdrag: Formgivning, scenografi och 

utställningsakitektur. Produkter för: Lammhults, Kasthall, Marbodal. 

Offentliga uppdrag: Linköpings bibliotek (specialritade 

möbler).Representerad: Nationalmuseum, Röhsska museet, 

Konstindustrimuseet i Köpenhamn. 

 

Materiell nivå. 

Svartvitt grovkornigt fotografi tryckt på Lessebo Linné 150 g.  

Det är ett kraftigt matt papper med gulaktig ton. Det korniga svartvita 

fotografiet på matt papper uttrycker kvalitet och trovärdighet. Man känner 

igen grovkornigheten från dokumentärfotografisk tradition. Det grova 

kornet i fotografiet leder till att man upplever en mjukhet i bilden. Genom 

att jämföra pappret, trycket och den fotografiska tekniken med dess motsats 

så kan man förstå att detta påverkar upplevelsen av fotografiet. Ett tunnare 

blankt papper med färgtryck hittar vi i veckotidningar eller reklamblad. De 

uttrycker något modernt och tillfälligt, vilket också innebär att dess 

aktualitetsvärde snabbt dalar. I det här sammanhanget har man valt ett tjockt 

matt papper. Detta kommunicerar att detta inte är någon oseriös skrift utan 

här intresserar man sig för trovärdighet, kvalitet och långsiktighet. 

  

Plastisk nivå 

Kompositionen i det svartvita fotografiet består av en suddig förgrund i 

vänsterkanten. Skärpan ligger på högra halvan av fotografiet. Där finner jag 

                                                                                                                            
15 Ibid., s.132 
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också det svartaste och det vitaste partiet i bilden.  Fokus är placerat enligt 

gyllene snittet. Bakgrunden är suddig. Den hjälper till att skapa djup i bilden 

genom linjer och former som pekar inåt och bortåt, men även pekar mot 

högra halvan av bilden. I den nedre vänstra delen av bilden framträder en 

blank spetsig form med skarpa kontraster mellan vit och svart mot en svart 

bakgrund. 

Fotografiets komposition gör att allt fokus ligger på den högra halvan i 

bilden. Förgrunden och linjerna bakom omringar den högra halvan. Det 

enda som bryter bildens mjukhet är den blanka spetsiga formen i 

förgrunden. 

Bakgrunden består av flera små former i olika gråton. Att bakgrunden är 

suddig gör att bilden får ett mindre rörigt intryck än vad den skulle ha fått 

annars. Allt som ligger i oskärpa i fotografiet är i en gråskala som går från 

ljus grå till mörk grå. Det är endast i den del som ligger i skärpa som man 

kan finna ordentlig svärta och vithet. Detta leder till att den del som ligger i 

skärpa tydligt skiljer ut sig från resten av bilden.  

 

Ikonisk nivå 

Huvudpersonen i bilden är en leende kvinna med blont hår. Kvinnans ögon 

möter fotografens blick. Hennes leende är vänligt och bjuder in betraktaren i 

bilden. Kvinnan är klädd i mörk kavaj och ljus t-shirt. Hennes kläder ger ett 

avslappnat professionellt intryck. I handen håller hon ett blankt föremål som 

skulle kunna vara en detalj från någon av hennes möbler eller ett verktyg. 

Det mjuka i bilden bryts av det blanka. Den suddiga formen i förgrunden 

verkar vara en mörkhårig man i skjorta. Är det en manlig kollega eller en 

uppdragsgivare? Miljön i bakgrunden tolkar jag som en ateljé eller verkstad. 

Jag tänker mig att det är kvinnan och mannens arbetsplats. Kanske 

diskuterar kvinnan och mannen föremålet i kvinnans hand när de blir 

avbrutna av fotografen. 

 

 

 

 

                                                                                                                            
16 Helgeson a.a., s. 41 
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Verbal nivå 

Den intilliggande texten säger att fotografiet är ett porträtt av formgivaren 

Gunilla Allard. Hon uttalar sig flera gånger om sin formgivning utifrån det 

faktum att hon är kvinna ”/.../kvinnligheten naturligt innebär sinne för 

detaljer, en omsorg om det lilla.”17  hennes formgivning bedöms också 

utifrån detta ”/.../kanske är just i detta som hennes stora framgång och 

särdrag ligger. Manliga material i en kvinnlig form.” 18 Texten gör att jag 

ännu mer anar att detta är en professionell formgivare på sin arbetsplats. 

Hennes sätt att uttala sig om sin formgivning utifrån det att hon är kvinna 

gör att jag anar att detta är frågor som hon behövt bemöta i sitt arbete.  

 

Sändarens intentioner 

Fotografiet av Gunilla Allard är taget av Berno Hjälmrud. Han har även 

fotograferat Allards möbler på de intilliggande fotografierna. Så eventuellt 

är fotografierna även använda i andra sammanhang för att marknadsföra 

Allard och hennes formgivning. En intention har i alla fall varit att 

porträttera en känd formgivare och kanske även det företag som hon arbetar 

åt. I det här fallet har fotografen och redaktören valt att presentera en känd 

formgivare i ett svartvitt porträtt. Handlar det om att se ner på en klass från 

en annan som Pollock skriver eller vill sändaren/sändarna med det svartvita 

ge Allard och hennes arbete en air av tidlöshet och pålitlighet? Allard ler 

och håller det blanka föremålet i handen. Jag tror att fotografen tilltalats av 

formkontrasten som skapas med hjälp av det blanka föremålet i en annars 

rätt mjuk bild, och på något plan också tyckt att detta är passande för Allard 

som gärna arbetar i ”manliga” material, men gärna pratar i positiva ordalag 

om att vara kvinna.  

 

Betraktarens perception 

Med den efterföljande texten om Gunilla Allard och texter om 

representation i huvudet så slås jag av de frågor kring kön som bilden 

förmedlar. Den suddiga mannen i förgrunden står rak med huvudet vänd 

                                                 
17 Ibid., s.44 
18 Ibid., s.44 
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mot Allard. Hon har huvudet på sned och ler mot betraktaren. Fotografiet är 

taget lite lätt uppifrån. Detta upplever jag som tecken på traditionell 

feminitet. Det är som om hon på ett sätt ursäktar sig för att ta plats på 

männens arena med sitt arbete i ”maskulina” material såsom metall och 

läder. Att Allard tar plats bland männen symboliseras också av den raka, 

men suddiga mannen i förgrunden. 

 

3.4.2  JONAS LINDVALL19  

Arkitekt SIR. Född 1963 i Malmö. Utbildning: HDK, inredningsarkitektur, 

1989-93, gästelev på Royal College of Art i London och på 

Konstakademien i Köpenhamn 1992-93. Uppdrag: Villor, kontorshus, 

inredningar, butiker, möbler, objekt. Produkter för: David design, Kockums 

industri, Skandiform. Offentliga uppdrag: Restaurang Izakaya Koi, Optiker 

Månsson, Flos Interstudio i Malmö. Representerad vid: Nationalmuseum, 

Malmö Konstmuseum, Victoria & Albert Museum, London. 

 

Materiell nivå. 

Ett färgfotografi tryckt på Lessebo Linné 150 g.  

Det är ett kraftigt matt papper med gulaktig ton. 

Färgfotografiet kan, som jag tidigare skrivit, upplevas som mer 

kommersiellt och tillfälligt än det svartvita fotografiet. Men den matta ytan 

och fotografiets kornighet ger en mjukhet åt bilden. Som jag skrivit tidigare 

ger den matta ytan ett intryck av kvalitet och trovärdighet.  Enligt Pollock 

kan färgfotografiet också lättare kopplas till kommersialismens och 

fantasins värld. 

 

Plastisk nivå 

Bildens mellersta del är fylld av tecken, medan resten av fotografiet består 

av relativt stora rena, ljusa ytor. Från bildens mitt och nedåt finns en 

diagonal linje. Längs den diagonala linjen finns en liten gul form som 

fungerar som en signalfärg i bilden. Förutom denna diagonal så består 

bilden till största del av horisontella och vertikala linjer som ger lugn och 

stabilitet åt bilden. I det nedre vänstra hörnet skapar några linjer en pil som 

                                                 
19 Ibid., s. 173 

  

19



  

pekar upp mot fotografiets centrum. Grovkornigheten och ljuset som finns i 

bilden ger färgerna en vithet. Det finns även några mörka ytor i bilden. Men 

det ljusa dominerar. Varma gula, gulröda och röda färger förmedlar värme 

och accentueras av dessa färgers komplementfärger blått, blågrönt och 

grönt. Detta skapar ytterligare värme och harmoni i bilden. 

 

Ikonisk nivå 

I fotografiets förgrund ser vi delar av en innervägg, ett stort fönster med 

neddragna persienner, ett parkettgolv och en balkongdörr. Storleken på 

fönstret och listerna gör att jag upplever att det är en lägenhet med rena 

former, man ser inga spår av möbler och färgen på väggen och listen bakom 

balkongdörren har vid nära betraktande krackelerat. Detta gör att lägenheten 

ger ett intryck av att vara en tillfällig bostad eller en bostad som inte är så 

välskött, eller helt enkelt gammal. Att huset mittemot håller på att renoveras 

förstår man av de byggnadsställningar som är uppresta framför fasaden.  

Mitt i bilden, lätt förskjutet till vänster, ser vi huvudet på en man som är 

delvis dold. Han sitter på balkongen och är klädd i blå skjorta och beiga 

byxor. Mannens huvud är nedböjt och hans blick leder ner till hundens 

solvarma nacke. Kläderna, solljuset och juicen gör att jag tror att det är 

förmiddag. Att han är klädd i ljus skjorta får mig att tänka att han snart är på 

väg till jobbet. 

 

Verbal nivå 

Med vita versaler i typsnittet Trade Gothic bold står mannens namn, Jonas 

Lindvall, tryckt på fotografiet. Namnet är skrivet lodrätt med ett stort gult T 

liggande framför namnet. T:et och den vita texten finns med på Svenska 

formers omslag och återkommer sedan inför varje nytt kapitel om en 

formgivarpersonlighet. I det här fallet återkopplar den gula färgen i T:et till 

den gula juicen snett ovanför. 

 

Sändarens intentioner 

Mikael Olsson har tagit detta fotografi och även de följande som presenterar 

Jonas Lindvall och hans verksamhet. Nästa porträtt visar Lindvalls huvud 

vilande bland grönska och sand i starkt solljus. Det sista är ett foto där 
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Lindvall dricker ur en kopp. Fotot är beskuret så att endast den vänstra sidan 

av honom i halvfigur är placerad i den högra kanten av fotot och huvudet är 

avklippt vid hårfästet. Det primära syftet har varit att avbilda en känd 

formgivare och dennes produkter. I samtliga av Mikael Olssons fotografier 

återfinns något som ska föreställa ett naturligt, starkt solljus. Kanske är 

detta med det naturliga ljuset något av ett signum för fotografen, något som 

har drivit ut hans ”modell” i solljuset. 

 

Betraktarens perception  

Fotografiet är taget inifrån ett rum och ut på en balkong där en man sitter i 

solljuset med ett glas juice och klappar en lurvig hund. Att jag ser mannen 

genom balkongdörren och att mannen inte möter min blick gör att jag 

känner mig som någon som tjuvkikar. Det finns inga tecken av inredning i 

den del av lägenheten som finns med i bilden och huset mitt emot är klätt 

med byggnadsställningar. Jag upplever därför en sorts tillfällighet i bilden. 

Det jag ser är just nu, men det kommer att förändras. Mannen med nedböjt 

huvud som klappar en hund väcker sympati hos mig. Vad härligt med en 

man som låter sig porträtteras på ett sånt avslappnat sätt. De porträtt av 

yrkesverksamma män som jag har i huvudet; män i kostym som sitter i en 

stol eller fåtölj och bestämt möter konstnärens eller fotografens blick, säger 

något annat än denna bild. I dessa bilder förmedlas mannens status, 

viljekraft och styrka. I detta fotografi ser jag en man som inte bryr sig om 

fotografen utan endast är här och nu på en solig balkong med sin varma 

hund och ett glas juice. Bilden kan på samma gång upplevas uppkäftig. Jag 

vill möta en professionell formgivare som tar sina kunder och sitt arbete på 

allvar. Men mannen kan inte ens bemöda sig att möta min blick. Han är 

upptagen. 

I texten om Jonas Lindvall är de första meningarna  
”Livets väsentligheter, vilka är de och hur förstärker man dem i en miljö? Hur kan 

ett tomrum fyllas med något annat än ting och hur gestaltas ro, trygghet, omtanke 

och kärlek? Vad för slags omgivning behöver vi för att få den sanna kontakten, 

både med oss själva och med andra? Frågornas relevans växer i takt med 

omvärldens brus, som blir allt svårare att komma undan. Men det finns hopp; 

arkitekten Jonas Lindvall har i sitt formspråk lyckats komma svaret nära.” 20

                                                 
20 Helgeson a.a., s.175 

  

21



  

I denna liksom i flera texter om manliga formgivare närmar sig 

skribenten/formgivaren sig ”de stora frågorna”. Är det därför som Lindvall 

blir avbildad i en hemmalik miljö och, i en annan bild, liggandes på en 

strand i solen? Lindvalls arbete handlar inte enbart om produktion utan 

också om att komma på lösningar som rör livets väsentligheter, därför 

arbetar Lindvall inte enbart i en ateljé eller en verkstad utan också när han 

ligger i solen. Hans verksamhet behandlar de stora frågorna i tillvaron. 

 

3.5 JÄMFÖRANDE ANALYS 
I den kvantitativa undersökningen av fotografierna i Svenska former visar 

det sig att kvinnorna oftare presenterades i närheten av sin verksamhet med 

en allvarlig blick in i kameran. Flera män är avbildade på ett mer avslappnat 

sätt. Långt ifrån sin ”verksamhet”, vid havet, i gräset, tvättandes en bil, 

tillsammans med barn, det vill säga på det intima sätt som kvinnor tidigare 

skildrats. 42 % av männen och endast 11 % av kvinnorna fotograferas i en 

privat sfär. 58 % av männen avbildas passiva medan kvinnorna är jämnt 

fördelade mellan passivt och aktivt. Det är också fler män som blivit 

fotograferade utomhus i ett privat sammanhang än kvinnor (män 23 % och 

kvinnor 11 %). 13 % av männen är avbildade i verkstadsmiljö och hela 32 

% av kvinnorna. När jag först såg denna representation såg jag detta som en 

förändrad form av representation vad gäller kvinnligt och manligt eftersom 

det påvisats att kvinnor oavsett profession oftare blir presenterade i en 

intim, privat sfär än män och att kvinnor oftare avbildas passiva inom 

medierna21. Tyder detta på att vi nu nått ett mer jämlikt skildrande av män 

och kvinnor i bild jämfört med vad tidigare teoretiker visat på? Utifrån ett 

designhistoriskt perspektiv så blir dock representationen mindre originell. I 

Penny Sparkes text beskrivs mannens arena som den där de stora idéerna 

tänks. Det är de som skapar arkitekturen och har åsikter angående kvinnans 

roll som inredare. Under en period uppmuntras kvinnan att utsmycka och 

försköna hemmet. Men den kvinnliga estetiken hånas inom den manliga 

modernismen. Här finns idéerna om kvinnan som närmare naturen och 

mannen som närmare kulturen. Med dessa glasögon på Svenska formers 

fotografier får siffrorna en annan betydelse. Kvinnorna pratar om material 

                                                 
21 Edström a.a. 
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och formfrågor. De befinner sig i verkstadsmiljö. Männen uttalar sig om de 

stora frågorna såsom livets mening och avbildas oftare i en miljö som kan 

upplevas som icke-professionell. En intressant aspekt blir att den privata 

sfären, som tidigare varit ointressant och lägre värderad, i detta 

sammanhang blir uppvärderad eftersom den i dessa bilder blir 

sammankopplad med mannen och hans stora ”professionella” visioner. 

 

Penny Sparke skriver i sin bok As Long As It’s Pink att funktionalismens stil 

och manliga ideal har blivit detsamma som god smak. Trots 

postmodernismens ifrågasättande av en objektiv skönhet så ses fortfarande 

idag andra stilyttringar som ironiska undantag22. I Svenska former hittar jag 

inte ett lika tydligt tillrättavisande finger om vad som är god och dålig 

smak. Men ett urval är gjort, frågan är bara hur. Tittar man på de 

representerade formgivarnas produkter så andas de flesta ett 

funktionalistiskt formspråk med Per B. Sundbergs formgivning som ett 

”crazy” undantag. 

 

Om vi har en bestämd åsikt om vad som är god form och manligt respektive 

kvinnligt så leder det till en konservering av formgivningen och 

könsrollerna. De exempel på annan form än den funktionalistiska som finns 

inom smakeliten blir bara ironiska kommentarer eller undantag som 

bekräftar regeln. Liksom kvinnor som skapar annan form än den runda och 

anspråkslösa gör en manlig formgivning och inte har ”följt sin natur”. 

 

I Svenska former kommer tankar och synpunkter kring manlig respektive 

kvinnlig formgivning upp i ett antal sammanhang. Flera av kvinnorna 

uttalar sig om sin verksamhet och förhåller sig på olika sätt till det faktum 

att de är kvinnor. Medan männen, med ett undantag, inte berör att de är 

män. Pasi Välimaa som arbetar med textil och broderier får svara på hur det 

varit att vara man inom ett kvinnodominerat område.  
"En broderande man i 30-årsåldern; den gamla artikelbilden på Pasi Välimaa, som 

jag hittat under min research, hör inte till de vanligare. Det där med män och textil 

känns fortfarande ovant. På Konstfack har det mellan 1980 – 2000 gått 11 män av 

totalt 207 elever på textil-linjen. ‘Men det var aldrig så att jag kände mig utanför 
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eller konstig av den anledningen’, säger Pasi, ‘även om det hänt att folk stirrat 

underligt på mig när jag berättar vad jag gör’.”23

Gunilla Allard menar att hennes möbler ser annorlunda ut för att hon är 

kvinna. ” Jag jobbar ju med andra mått, jag tycker att jag har infört en annan 

skala. Nättare, tunnare och mindre. Men naturligtvis måste också de stora 

tyska grabbarna komma ner i mina fåtöljer!” Hon menar också att 

kvinnligheten naturligt innebär sinne för detaljer, en omsorg om det lilla.  
”Jag gillar också det grafiska, att kunna se en tydlig linje i de objekt jag gör. Det 

är kanske också lite manligt”, säger hon som ”trivs mycket bra med att vara 

kvinna”. Hon fortsätter; ”Jag tycker att vi kvinnor har en stor fördel i vårt sätt att 

kommunicera och samarbeta. Vi har lättare än killarna att prata på alla nivåer, be 

om hjälp och ställa dumma frågor när vi måste.” 24  
Ann Morsing och Beban Nord som driver Box Design, ett företag i 

formbranschen, beskriver sitt uttryck som renodlat klassiskt och samtidigt 

modernt med en kvinnlig, mjuk touche. Det är intressant att Gunilla Allard 

beskriver sitt sinne för detaljer som kvinnligt medan kvinnorna bakom Box 

Design påstår att deras vilja att skapa en helhet är kvinnligt.  
”Här kommer också ett kvinnligt synsätt in, viljan att skapa en helhet och ett 

sammanhang. Manliga formgivare tenderar att vara mer objektorienterade.”25

 

2000-talets kvinna blir dragen åt två håll samtidigt enligt Penny Sparke och 

detta tycker jag mig märka också i Svenska former. Å ena sidan är hon fast i 

den stereotypa bilden av feminitet; å andra sidan uppmuntras kvinnan att 

överge den bilden och övergå till en stereotypt manlig modell, vilken leder 

till kulturell legitimitet. Hon måste bestämma vilken av dessa riktningar hon 

ska förhålla sig till så fort hon väljer att uttrycka sin smak materiellt.26

 

Min kvalitativa studie av två fotografier i boken visar också på det jag 

skrivit ovan. Till skillnad från Gunilla Allard är Jonas Lindvall fotograferad 

i färg. Griselda Pollock skriver att det svartvita fotografiet använts för att 

skildra en närhet till arbetarklassens ”verklighet” iakttagen av en annan 

klass. I det ljuset blir de svartvita fotografierna av kvinnliga formgivare i 

verkstadsmiljö lite mer retoriska. Männen avbildas oftare i färg än 

                                                 
23 Helgeson a.a., s. 270 
24 Ibid., s. 44  
25 Ibid., s.82  
26 Sparke a.a., s. 235 
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kvinnorna i Svenska former. Vad händer om vi ser det svartvita fotografiet 

som ett tecken på klasstillhörighet? 
Jonas Lindvall är fotograferad i en intim miljö. Han klappar en stor lurvig 

solvarm hund (Pompe) vilket förmedlar en känsla av närvaro i stunden. 

Fotografen har stått en bra bit ifrån Lindvall inne i lägenheten. Att 

fotografiet är taget genom en dörr och att Lindvall inte möter fotografens 

blick ger betraktaren en känsla av att tjuvkika. En utav de teorier som jag 

stött på angående hur män respektive kvinnor skildras inom konsten är den 

att kvinnor avbildas i en intim sfär, i vissa fall betraktar man kvinnan utan 

att hon möter vår blick vilket gör det lättare för oss att betrakta henne ifred, 

män däremot avbildas i ett sammanhang som säger något om deras 

professionella sida. Avbildade med symboler eller en miljö som hänvisar till 

dem som författare, konstnärer, fiskare, ämbetsmän osv. Det är också 

betydligt vanligare att vi får möta mannens, ofta allvarliga, blick. Han är en 

person och inte ett objekt som betraktas. I dessa båda fotografier bryts flera 

av dessa stereotyper; mannen i en intim sfär, kvinnan i sin ateljé. Vi 

tjuvtittar på mannen, som är delvis dold, medan den professionella kvinnan 

möter vår blick, med ett avväpnande leende.  Fotografiet på Gunilla Allard 

är svartvitt, medan fotografiet på Jonas Lindvall är i färg vilket mer för 

tankarna till fantasins och kommersialismens sfär. Kvinnan håller i ett hårt 

blankt föremål som troligtvis har med hennes profession att göra. Allard 

uttalar sig om att hon är kvinna när hon talar om sin profession. Lindvall är 

fotograferad i färg på en solig balkong med sin hund. I texten framgår det 

att Lindvall arbetar med livets väsentligheter. Därför arbetar han kanske 

även när han är i en privat miljö.  

Männen har tydligen fortfarande oftare de stora frågorna och 

helhetstänkandet som sitt uppdrag medan kvinnorna ägnar sig åt objekten. 

Är det så också i verkligheten eller bara i boken? 
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4. SLUTDISKUSSION 
4.1 VARFÖR STUDERA REPRESENTATION AV 

KÖN? 
Representation av kön har studerats inom åtskilliga områden främst under 

1970-talet (föregångare inom området går att finna ända tillbaks till 1920-

talet inom psykoanalytisk forskning). Jag har läst texter om hur kvinnor 

representeras i konsten, i konstkanon, i dagens mediebrus, inom film. Jag 

har velat ta reda på hur den professionelle formgivaren presenteras idag, 

främst i bild, utifrån ett könsperspektiv. Att jag tittar på just formgivare är 

för att jag själv har inriktning Design i min bildpedagogiska utbildning och 

undervisat inom design. I Sverige, som av FN utsågs till världens mest 

jämställda land 1995, är det kanske så att vi idag väljer yrke utifrån våra 

personliga intressen och förutsättningar och inte utifrån kön. Alla som har 

studerat forskning inom området vet att vi redan som små socialiseras in i 

olika roller utifrån vårt kön. Förskolan Tittmyran i Gävle har sedan 1996 

varit med i projektet Jämställdhet –vidgade könsroller för flickor och pojkar 

i förskolan27.  Det visade sig att förväntningarna på, och bemötandet av, 

flickor och pojkar skilde sig markant, trots att personalen på förskolan ansåg 

sig bemöta alla på ett jämställt sätt. Det kan tyckas oviktigt. Flickor och 

pojkar är ju olika, kan de inte få vara det? I skolan idag ska vi enligt 

läroplanen; ”/.../aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan 

fördomar om vad som är kvinnligt och manligt." 28 Vi ska alltså bemöta alla 

på jämställd grund oavsett kön. Om du som ”kille” vill bli balettdansös ska 

du inte bli hindrad på grund av fördomar hos lärare och klasskamrater. 

Ibland är kanske problematiken svårare och mer nyanserad. Vad är det i vår 

undervisning som gör att flickorna fortfarande väljer omvårdande yrken 

eller kreativa yrken med sämre betalt? Det är stora frågor med många olika 

svar. En del i arbetet mot att bryta fördomar och traditionella 

könsrollsmönster i skolan är att studera hur könen representeras i olika 

sammanhang och att också få möjlighet att göra motbilder. Jag tycker att det 

                                                 
27 http://www.gens.nu/tittmyran.pdf 
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är viktigt att arbeta med bildanalysen som metod när man studerar dessa 

frågor. Genom bildanalysen ger man eleverna ett redskap som de kan ha 

med sig resten av livet när de tittar på bilder. Det tränar upp deras seende 

och ökar deras medvetenhet om vad i ett visuellt budskap som väcker deras 

känslor och tankar. Att dessutom ge eleverna möjlighet att reflektera över 

det visuella budskapet, som ibland är mer köns-stereotypt än ”verkligheten” 

och att ge dem redskap att kunna förmedla sina egna budskap är ett sätt att 

skapa medvetna konsumenter och samhällsmedborgare. Det är inte fel att 

vara en rosaglittrande balettprimadonna som flicka, men inte heller som 

pojke... 

 

4.2 MÄN OCH KVINNOR I SVENSKA FORMER 

Min studie av porträtt i boken Svenska former visar på att professionella 

män porträtteras och beskrivs på ett annat sätt än professionella kvinnor. 

Kvinnorna får uttala sig om hur det är att vara kvinna och formgivare. 

Endast män som befinner sig inom en traditionellt kvinnlig arena får uttala 

sig om hur det är att vara man inom ett kvinnligt fält. Detta måste betyda att 

det fortfarande på 2000-talet är så att professionell formgivning ses som ett 

område för män. Det textila området ses fortfarande idag som den kvinnliga 

arenan. Porträtten i Svenska former avbildar oftare män än kvinnor i färg. 

Fler kvinnor möter fotografens blick. Männen befinner sig oftare i en privat 

miljö på fotografierna, medan de flesta kvinnorna avbildas i verkstadsmiljö. 

Det är fler män än kvinnor som är passiva i fotografierna. Dessa skillnader 

såg jag först som tecken på en förändrad bild av könen. Men när jag läst mer 

kring designhistoria och konstteori så insåg jag att dessa skildringar ligger 

helt i linje med den traditionella bilden av män respektive kvinnor inom 

designvärlden. Det svartvita fotografiet associeras till att dokumentera 

arbetsklassens verklighet. Här används den tekniken oftare i porträtt av 

kvinnor, som i fotografierna är verksamma i verkstadsmiljö. Männen som 

oftare porträtteras i färg, möter inte vår blick, ligger, står eller sitter i privata 

miljöer. Porträtten berättar, i designhistoriens sken, att kvinnorna arbetar 

aktivt nära sitt material och intresserar sig för frågor som ligger nära 

                                                                                                                            
28 1994 ÅRS LÄROPLAN för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, Skolans värdegrund 
och uppgifter 
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materialet och verksamheten. Männen befinner sig långt från 

hantverksprocessen. De arbetar inte med kroppen utan främst med huvudet. 

I flera skildringar av formgivarna i Svenska former återfinns detta. Männen 

berör de stora frågorna om liv och existens medan kvinnorna oftare 

fördjupar sig i formfrågor. Denna beskrivning återfinns i Penny Sparkes 

studie i As Long As It´s Pink. Hon har sett hur kvinnornas plats inom 

designområdet har krympt i och med funktionalismens genombrott. De 

verksamheter som traditionellt legat nära kvinnan marginaliserades och 

kvinnor som rör sig inom andra fält idémässigt eller praktiskt måste förhålla 

sig till det faktum att de är kvinnor. 
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