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Abstract 
I mitt examensarbete gör jag en jämförande studie mellan två verk av glasformgivarna Bertil 

Vallien som arbetar på Åfors glasbruk och Mats Jonasson som arbetar för Målerås glasbruk. 

Den frågeställning som jag har valt är: ”vad kommunicerar verken?” och ”varför ser de så 

olika ut?”. För att ta reda på det har jag använt mig av Bourdieus teorier om de olika 

kapitalen. Att deras verk ser så olika ut beror på de olika platser med sina respektive kulturer 

som de har växt upp med. Det finns också skillnader i utbildning hos dem. Mats Jonasson är 

autodidakt medan Bertil Vallien är utbildad ifrån en förberedande konstskola och Konstfack. 

Jag har analyserat var sitt verk av Mats Jonasson och Bertil Vallien med hjälp av Jan Gunnar 

Sjölins analysmetod. Den didaktiska delen består av att jag har gjort samma sorts analys av 

min gestaltning i glas med titeln ”Växjösjön”. Att elever lär sig att analysera och tolka bilder 

ser jag som en viktig del av bildundervisningen. Jan Gunnar Sjölins metod är konkret och 

användbar även för skolklasser.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Idén till mitt gestaltningsarbete fick jag i kursen ”Designprocessen”. Vi fick då i uppgift att 

rita en produkt som har koppling till hemorten. Min hemstad är Växjö och utifrån det 

funderade jag på vad jag skulle göra för något. Resultatet blev ett fat i glas som har formen 

utav Växjösjön. I fatet lät jag lägga i tre kopparfigurer som symboliserar Unaman, Sunaman 

och Vinaman som var tre missionärer som kom till Växjö för att missionera på 1100-talet men 

blev halshuggna och kastade i sjön. De glasfat som jag har gjort som mitt examensarbete har 

tillverkats på Målerås glasbruk.  

 

Genom att jag var på Målerås glasbruk fick jag möjlighet att studera de produkter som Mats 

Jonasson har ritat. Den erfarenhet som jag haft av gjutet glas har handlat om Bertil Vallien 

och de verk som han har skapat. Jag fann det intressant att jämföra de här båda 

glaskonstnärerna, Mats Jonasson och Bertil Vallien. De arbetar på var sitt glasbruk i Småland 

och de är bägge framgångsrika med sina produkter.  

 

Glasindustrin betraktas som en konstindustri som är sprunget ur konsthantverket. 

Glastillverkningen skedde när den etablerades i Sverige under 1600-talet helt manuellt. Då 

arbetade ett lag av glasarbetare fram en produkt som senare efterarbetades i den kalla 

avdelningen, där till exempel slipning av produkterna är en del. Idag är glasindustrin till viss 

del industriell. En glasprodukts tillblivelse sker genom både hantverksmässigt utförande och 

industriellt utförande.   

 

En formgivare arbetar med att ta fram en produkt som är estetiskt tilltalande. En formgivare 

arbetar ifrån ett uppdrag, till exempel att skapa en vas. Men sedan har formgivaren fria händer 

att utforma vasen på ett sätt som hon tycker är tilltalande. Konstindustrin omfattar produkter 

inom glas, trä, textil, porslin och metall. Medan en designers arbetsuppgifter är mer komplexa 

då det handlar om att analysera ett problem och att ta fram en produkt som ska fungerar på 

flera sätt. Det handlar om att ta hänsyn till form, funktion, ergonomi och ekonomi. Skillnaden 

mellan hur en konstnär uttrycker sig genom en produkt och hur en industridesigner uttrycker 

sig kan formuleras med att: ”Konstnären uttrycker sig själv i produkten medan en 
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industridesigner uttrycker produktens identitet”.1 De har olika mål med att utrycka sig, en 

konstnär i industrin, en formgivare och en industridesigner. Att uttrycka sig själv har alltid 

varit centralt för konstnären. Medan det för industridesignern handlar  arbetet om att analysera 

ett designuppdrag och lösa det på ett funktionellt och estetiskt tilltalande sätt.  

 

För att kunna analysera de utbildnings- och yrkesbakgrunder som de bägge konstnärerna har 

kommer jag att använda mig av Pierre Bourdieu och hans kultursociologiska analyser.  

 

1.2 Syfte 
Syftet till att jag vill göra den här undersökningen är att jag vill studera vad det är som ligger 

till grund för att Bertil Vallien och Mats Jonassons verk ser ut på så olika vis. Det jag vill 

undersöka är på vilket sätt deras olika utbildningsbakgrunder har format deras respektive 

konstnärliga uttryckssätt. Mats Jonasson arbetar för Målerås glasbruk och Bertil Vallien 

arbetar för Åfors glasbruk. Anledningen till att jag valt verk av just de här formgivarna är att 

jag tycker att det är spännande att analysera och jämföra deras verk därför att de arbetar med 

så olika uttryckssätt. De arbetar på ungefär samma sett tekniskt men alsterna de skapar är av 

väldigt olika slag 

1.3 Problemformulering 
I det här arbetet är jag intresserad av att studera varsitt typiskt verk av Mats Jonasson och  

Bertil Vallien. Av Bertil Vallien har jag valt att titta närmare på en av hans båtar. Han har 

arbetat med båttemat sedan 1980-talet och skapat ett stort antal båtar. Av Mats Jonasson har 

jag valt ett verk som är typiskt för honom. Han har producerat ett stort antal djurreliefer. 

Reliefernas motiv är främst ett ensamt djur. De verk som jag valt att analysera är ”Cargo seed 

2” ifrån 1986 av Bertil Vallien och ”Isbjörn” ifrån 1996 av Mats Jonasson.  Vad 

kommunicerar verken? Varför ser de så olika ut? 

1.4 Metod 
Verken av Mats Jonasson och Bertil Vallien kommer att jämföras med hjälp av Jan- Gunnar 

Sjölins semiotiska metod, beskriven i boken Att tolka bilder. Jag kommer att analysera bägge 

verken enligt den modell som Jan-Gunnar Sjölin utvecklat.2 

 

                                                
1 Frick, Gunilla, Konstnär i industrin, 1986, Nordiska museet, s 26. 
2 Sjölin, Jan-Gunnar, Att tolka bilder, Studentlitteratur Lund,1998,s 78. 



  3   

Mitt arbete består av att jag gör en bildanalys av verk av Mats Jonasson och Bertil Vallien. I 

arbetet kommer jag även att studera de bägge verken inspirerad av kommunikationsmodellen 

som finns beskriven i Bildanalys.3 Semiotiken handlar om att alla kulturella företeelser är 

kommunikationsprocesser som kan tolkas och analyseras. Genom att studera hur 

kommunikationsprocessen fungerar kan vi få en tydligare bild av hur kommunikation 

fungerar. 

 

I uppsatsen väljer jag att kalla Mats Jonasson och Bertil Vallien för glasformgivare. Mats 

Jonasson kallas ifrån brukets sida oftast för konstnär, ibland för designer. Bertil Vallien 

tituleras oftast som konstnär. Dock kallas han även designer när han ritar till exempel vinglas 

för Kosta Boda. För enkelhetens skull väljer jag i det här skedet att beskriva både Mats 

Jonasson och Bertil Vallien som glasformgivare.  

För att kunna analysera de utbildnings- och yrkesbakgrunder som de bägge konstnärerna har 

kommer jag att använda mig av Pierre Bourdieu och hans kultursociologiska analyser.  

2. Teoretiska modeller 
2.1 Bourdieus teori om de olika kapitalen 
Bourdieu arbetade fram en modell där han beskriver ”kapital”, genom att gruppera olika 

former av kapital. De grupper som han beskriver är ekonomiskt, kulturellt, socialt och 

symboliskt kapital. Inom dessa grupper pågår hela tiden en process där människor investerar i 

varierande grad i de olika kapitalen. 

 

Genom att investera i de olika kapitalen så ökar individen sitt kapital inom området. De 

kapital som är viktigast för en beror på inom vilket fält man befinner sig. För en 

gymnasielärare kan det kulturella kapitalet vara viktigt och därför kanske man stärker sitt 

kulturella kapital genom att gå på teater eller besöka ett bibliotek. I en familj med starkt 

ekonomiskt kapital, är kanske det ekonomiska kapitalet det viktigaste. Och familjen kan 

stärka sin identitet med att investera i en ny bil. 

 

Det symboliska kapitalet handlar om tillgångar vi har i form av kläder, frisyr och möbler. Vad 

vi väljer att uttrycka oss med inom dessa områden har dels grund i den sociala klass som vi 

tillhör men också till vilken grupp vi önskar att tillhöra. Det kan även förklaras med: 

                                                
3 Cornell, Peter m.fl.(red), Bildanalys, Gidlunds bokförlag, 1992,s 198. 
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”Kapitalet representerar det bestämda tillstånd hos systemet av egenskaper och tillgångar som 

gör att klass blir en universell förklarings- och klassificeringsprincip som avgör vilken rang 

man får inom varje tänkbart fält.”4 

 

Bourdieu förklarar även de sociala klasserna med: ”Den sociala klassen definieras av 

strukturen hos relationerna mellan alla relevanta egenskaper. Det är denna struktur som 

tilldelar var och en av dessa egenskaper, och de effekter de utövar på praktikerna, deras 

specifika värde.”5 Bourdieu ger en komplex bild av vad de olika sociala klasserna är skapade 

av. De olika delarna av en människas identitet som arbete, inkomst, umgänge, intressen och 

klädstil skapar tillsammans en helhetsbild. En person kan ha olika mycket kapital i de olika 

delarna. Och det kapital som personen själv prioriterar främst har individen i fråga oftast ett 

stort kapital av.  

 

Bourdieu beskriver ”habitus” som ett fält, inom vilket människan verkar. De olika fält som 

människor rör sig inom är ofta kopplade till olika samhällsklasser. I en viss klass är det vissa 

oskrivna regler som gäller. Det kan vara skillnader i fritidssysselsättning, matvanor och 

umgängesformer. Människor ifrån samma samhällsklass delar i högre grad samma intressen, 

smak och politiska åsikter. 

 

Habitus, som på en och samma gång är genererande princip för objektivt 

klassificerbara praktiker och dessa klassificerande omdömen finns i en 

gemensam rot, och det är hit vetenskapens klassindelning leder: till habitus, som 

på en och samma gång är genererande princip för objektivt klassificerbara 

praktiker och system för att klassificera samma praktiker. Dessa båda förmågor 

– dels förmågan att producera klassificerbara praktiker och produkter, dels 

smaken, dvs förmågan att särskilja och värdera dessa praktiker och produkter- 

definierar habitus, och det är relationen dem emellan som den representerade 

sociala världen , dvs rummet av livsstilar, konstitueras.6 

 

Bourdieu beskriver sin teori med: ”Varje fält har sin egen särskilda logik och kan därmed- 

enligt formeln (habitus) (kapital) + fält = praktik-göra sina egna former för realisering 

                                                
4 Bourdieu, Pierre, Kultursociologiska texter, Salamander förlag, 1986, s 271. 
5 Ibid, s 251. 
6 Ibid, s 298. 
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gällande. ”7 Med den här formeln går det att förstå att de val vi gör är grundade vi i vår 

självuppfattning som är en del utav det habitus, fält som vi kommer ifrån och det kapital som 

vi äger. Habitus handlar enligt Bourdieu om att människor ifrån samma samhällsklass delar 

gemensamma erfarenheter. Där av delar de ofta samma uppfattning om smak och stilar. 

Personer ifrån samma bakgrund har samma sorts ”glasögon” som de ser världen igenom. 

Genom sin bakgrund uppmärksammar personer olika företeelser på ett specifikt sätt beroende 

på den sociala bakgrunden som personen har. Enligt Bourdieu är habitus den länk som gör att 

bestämda positioner i det sociala rummet är bunden till bestämda smaker. 8 

 

Beroende på vilket habitus en människa har så är de olika kapitalen intressanta för henne. För 

en konstnär är det kulturella kapitalet viktigt och därför är konstnären mån om att vara 

medveten om vad som sker i konstvärlden nu. Medan för en person med att starkt ekonomiskt 

kapital, så är det ekonomiska kapitalet viktigt och därför investerar personen i exklusiva 

märkesplagg som gör att personen behåller sin biljett till den grupp av människor som hon vill 

tillhöra. För en ung person kan det sociala kapitalet vara det viktigaste för identiteten. Att 

skaffa många vänner och att lära känna många personer kan vara viktigt för självförtroendet. 

Det sociala kapitalet kan också handla om att lära känna ”rätt” personer. Det kan vara 

personer som kommer ifrån samma habitus och värdesätter samma sorts ”kapital”.  

2.2 Semiotiska teorier 
Semiotiken handlar om att alla kulturella företeelser är kommunikationsprocesser som kan 

tolkas och analyseras. ”En förutsättning för kommunikationen är även koden dvs. regler för 

hur meddelandet skall framställas och tolkas.”9Kommunikationsmodellen beskriver den väg 

som meddelandet uttrycker sig igenom. En sändare har ett meddelande. Det är utformat i en 

kod, som genom olika kanaler kommunicerar meddelandet till mottagaren. De kanaler som 

sändaren använder sig av kan i vardagslag vara rösten, kroppsspråket, gester och mimik. När 

kommunikationen handlar om hur en konstnär genom sitt verk uttrycker sig så är det 

konstverket som skall tolkas. Mottagaren för verket är den publik som nås utav konstverket. 

När man talar om kommunikation så skiljer man på enkelriktad och växelverkande 

kommunikation. I den första varianten handlar det om hur en sändare sänder ut sitt 

                                                
7 Bourdieu ,1986, s 244 . 
8 Ibid, s 300. 
9 Cornell, Peter m.fl.(red), Bildanalys, Gidlunds bokförlag, 1992,s 199. 
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meddelande till mottagaren. I det andra, växelverkande kommunikation handlar det om hur 

två eller flera parter växelvis utbyter information.10 

 

För att använda den semiotiska modellen på Mats Jonasson och Bertil Vallien så handlar det 

om att som mottagare tolka det meddelande (konstverk) som de har skapat för att mottagare 

ska kunna uppleva det. Det ”svar” som vi mottagare ger till verket kan vara antingen som 

kommentarer till verket eller att vi helt enkelt konsumerar det. Möjligheten för mottagaren att 

ta emot meddelandet handlar som första steg om att befinna sig på den plats där meddelandet 

finns utsänt (t.ex. glasbruk eller en glasbutik). För att sedan kunna tolka meddelandet handlar 

det om att som mottagare kunna läsa den kod som sändaren har använt. När det handlar om 

konstföremål betyder mottagarens kunskaper inom det konstvetenskapliga fältet mycket för 

läsningen av verket (koden). Ju mer kunskaper inom fältet som mottagaren har desto mer kan 

personen läsa ut av verket. Att en mottagare har kunnat läsa ut viss information ur verket kan i 

sin tur leda till att personen uppskattar det och beslutar sig för att köpa ett exemplar av det. 

Att inte kunna läsa verket (förstå) kan leda till avståndstagande ifrån det och att personen 

ifråga inte väljer att köpa det. En vanlig kommentar som fälls på konstutställningar är. ”Jag 

förstår inte det här.” Då kan det var fråga om att personen inte äger de konstvetenskapliga 

verktyg som krävs för att ta del av verket. Personen som säger sig inte förstå vet inte hur den 

ska ta till sig informationen som den får.   

2.3 Jan-Gunnar Sjölins metod för att tolka bilder 
Jan-Gunnar Sjölin är konstvetare och knuten till Lunds universitet. Han har vidareutvecklat en 

semiotisk analysmetod. Tolkningsmodellen handlar om att se på konstverket genom olika 

glasögon för att i slutänden kunna göra en sammanfattande analys av verket. Det handlar om 

att se på verket på olika nivåer och se både manifesta och latenta tecken. 11 

 

Den första nivån är att se till bildens materiella betydelse. Det handlar om att tolka de 

materiella aspekterna av verket, teknik och material. Om det handlar om tolkning av en 

oljemålning studerar man hur konstnären har använt färgen, är den tunn och laserande eller är 

den pastost tjock? Vad för struktur finns i färgen, syns duken igenom? Om det handlar om att 

analysera glas så ser man till hur materialet är använt i verket. Är glasmassan genomskinlig? 

Är ytan matt, blank, eller skrovlig? 

                                                
10 Ibid, s 198. 
11 Sjölin, Jan-Gunnar, red, Att tolka bilder, Studentlitteratur, 1993, s 62-100. 
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Den andra nivån handlar om bildens plastiska betydelse. Det synliggör till exempel 

bildens tredimensionalitet. Hur tar sig bilden rumsliga uttryck? Vilka linjer och partier ter sig 

ligga längre fram än andra? På den här nivån studerar man även färg, form och komposition.  

 

Den fjärde nivån beskriver bildens ikoniska betydelser. Det handlar om vad bilden 

innehåller för element som vi kan känna igen ifrån vår yttre värld. Det kan vara att vi ser olika 

ting eller kroppar i bilden. Skillnaden mellan plastisk nivå och ikonisk nivå är att i den 

plastiska nivån kan vi se olika rumsliga former medan vi i den ikoniska nivån kan identifiera 

dessa former till verkliga objekt som existerar i vår kultur.  

 

Den femte nivån handlar om bildens verbala betydelse. Det verbala i en bild kan vara text 

och bokstäver i bilden. Det kan också handla om verkets titel och motivering av den. Texten 

kan förändra en framväxande tolkning.  

 

Formgivarens/konstnärens egna intentioner med verket. I den här delen av analysen så ser 

man till vad konstnären/ formgivaren haft för intentioner med verket. 

 

Betraktarens perception. Nu får betraktarens egna upplevelser av verket komma fram. 

Genom att ha studerat verket nivå, för nivå, växer sedan verket fram som ett pussel som lagts 

ut med alla bitar för betraktaren. Nu först går det att skapa sig en helhetsupplevelse av 

konstverket. Och därmed har en kommunikationsprocess startat mellan konstverket och 

betraktaren. Konstnären som skapat verket är sändaren av meddelandet. Betraktaren av 

konstverket är mottagaren av meddelandet. Betraktaren tolkar meddelandet som konstnären 

skapat. Och hos betraktaren har nu en process startat då betraktaren skapar sin förståelse av 

konstverket utifrån det som hon ser/upplever i konstverket.  
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3. Konstnärsbeskrivning och analys av ett verk av 
Mats Jonasson 
3.1 Mats Jonassons väg till att bli glasformgivare 
Mats Jonasson är född och uppvuxen i glasbruksorten Målerås i sydöstra Småland. Mats 

Jonasson har bott i Målerås hela sitt liv. Hans intresse för att teckna och måla har funnits 

sedan han var barn. I skolan var han en duktig elev på teckningslektionerna och fick högsta 

betyg. ”Stort A i betyg! Talangen hade han börjat odla redan i treårsåldern. Katter, bilar hästar 

och indianer var favoritmotiv.” 12 

 

När han var 14 år anmälde han sig till en NKI- kurs och tog teckningslektioner per 

korrespondens. I den lilla orten Målerås fanns det inget levande kursutbud av konstkurser så  

för att kunna utveckla sina kunskaper i teckning så tog han vid sidan av den vanliga skolan 

teckningslektioner per korrespondens.  

 

Mats Jonassom kom tidigt i kontakt med arbetet på glasbruket i Målerås. Som 14-åring 1959, 

började han arbeta som gravör elev till den dåvarande formgivaren på Målerås glasbruk som 

var Folke Walving. Folke Walving hade i sin tur graverat åt stora formgivare på Orrefors 

glasbruk som Simon Gate och Edvard Hald. Under slutet av 1950-talet övergick 

bruksledningen på Målerås att titulera Folke Walving från konstnär till designer.  

 

Bruket var under den perioden som Jonasson kom dit, i början av 1960-talet, känt för sina 

remmare. I den massproduktion som fanns av remmare lärde sig Mats Jonasson att gravera på 

glas. Det var stora upplagor om 700 glas som skulle graveras med samma gravyr. Mats 

Jonasson kommenterar produktionen av remmare:” Naturligtvis var det en lärorik tid. Jag 

lärde mig ju inte bara att gravera utan prövade också övrig efterbearbetning och förädling av 

glas”13.  

 

Mats Jonasson har inte gått någon konstutbildning utan är lärd genom den erfarenhet som han 

skaffat sig genom det konstnärliga arbete som han har gjort på Målerås glasbruk. Angående 

utbildning säger han: ”Jag har ingen utbildning på Konstfack eller annan konstskola. Det jag 

kan har jag fått lära mig själv. Förresten lär vi oss alla genom misstagen och därmed utvecklas 

                                                
12 Lundmark, Hans-Olof, Kristallen och friheten, Mängen produktion, 1996, s 36. 
13 Ibid. 
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vi vidare.”14 Han menar att de erfarenheter han fått har gjort att han utvecklats i sitt arbete och 

lärt sig mer. Även de negativa erfarenheter som han fått har varit lärorika erfarenheter för 

honom. 

 

Mats Jonasson påpekar formgivningens betydelse för försäljningen med: ”Formgiveriet är 

väldigt viktigt så att folk blir intresserade av att köpa. Samtidigt kan vi tillverka sådant glas 

som de kan skriva om i kulturtidskrifter. Men man ska ha klart för sig att det är produkter som 

vi säljer i tusental som gör att industrin lever kvar.”15 Mats Jonasson är insatt i brukets 

ekonomi och på Målerås glasbruk är det som på andra glasbruk att vissa produkter drar in 

inkomster som gör att det är möjligt att vid sidan skapa produkter som är mer personliga och 

mindre publikfriande. 

3.2 Mats Jonasson djurreliefer 
Mats Jonasson har gjort Målerås glasbruk känt genom sina djurreliefer. De reliefer som han 

skapar är detaljerade bilder av djur som ligger i glasblock. Bilderna skapar han oftast i gips 

som han graverar i. Den gipsformen gjuts sedan av till en järnform så att det går att 

massproducera glaspjäsen. Under åren som Mats Jonasson har arbetat på Målerås glasbruk så 

har han gjort ett stort antal av djurreliefer. Det är nästan svårt att komma på något djur som 

han inte har gjort en gravyr av. Han har gjort djurreliefer av nordiska djur, exotiska djur som 

lejon, elefanter och ormar. Han har även gjort serier med djur som lever i vatten som 

sköldpaddor, delfiner och valar. I princip alla reliefer är det en detaljerad teckning utav djuret. 

Det är få andra detaljer runt omkring. Endast några detaljer som beskriver i vilken miljö som 

djuret lever i finns. Som i relieferna på de djur som lever i vatten så finns vattendroppar eller 

vågor tecknade som beskriver miljön som djuret befinner sig i. När man ser bilderna som 

finns i gravyren är det lätt att se att det är ett fotografi som Jonasson tecknat av. Djuren är ofta 

fångade i en ögonblicksbild. (Som den isbjörn som min analys senare handlar om.) Det är 

begripligt också att det krävs fotografier av de djur som han tecknar av till sina reliefer. Det 

skulle vara mycket svårt att göra den här typen av detaljerade djurstudier utan att använda sig 

av förlagor till sina skisser.  

 

Mats Jonassons djurbilder är nästan uteslutande i klarglas. Väldigt sällan använder han färg 

till sina djurreliefer. Jag tror att det beror på att han utgår ifrån fotografier och gör detaljerade 

                                                
14 Ica kuriren, 1986, 12/2. 
15 Land,1988, nr 11/26. 
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skisser utav fotografierna. Det skulle vara väldigt svårt att använda färg i glas på ett så 

detaljerat sätt som bilderna är skapade i. Dessutom tror jag att Jonassons intention med sina 

djurreliefer är att ge detaljerade ögonblicksbilder. Skulle det finnas färg i bilderna skulle 

färgen ta för mycket av uppmärksamheten ifrån betraktaren. 

 

Mats Jonassons främsta inspirationskälla är naturen. Han är dagligen ute i naturen utanför 

Målerås. Ofta har han kamera och skissblock med sig för att ta tillvara på de idéer som dyker 

upp när han är ute. Hittills så har Mats Jonassons konstnärskap byggt på naturalistiska bilder 

av djur och natur. I sitt sätt att teckna är han väldigt noggrann och arbetar med att återge 

motiv på ett nästan fotorealistiskt sätt. Men han har också uttryckt en längtan efter att lämna 

det realistiska avbildandet:  

 

Förmågan att avbilda och göra något personligt av vad ögonen ser är av stor betydelse för alla 

som skapar bilder. Ibland får man lust att göra sig fri ifrån verklighetens synintryck. Trotsa 

realismen, strunta i regler, skaka av sig fördomar, vara opåverkad och fri. Låta sig enbart 

inspireras av den vita ytan på akvarellpappret, öppna färglådan, fatta penseln och måla…16 

 

Mats Jonassons djurreliefer har blivit samlingsprodukter som människor över hela världen 

köper och samlar på. WWF, Världsnaturfonden har köpt in glasobjekt som är speciellt 

framtagna för fonden så att deras medlemmar kan köpa dem. Djuren har blivit samlingsobjekt 

som både unga och gamla människor samlar på. Mats Jonasson kommenterar 

massproduktionen av sina produkter så här: ”Vi måste inse att vi lever i en tid med teknisk 

utveckling. Då måste formgivare, hantverkare och arbetare behärska hjälpmedlen, ja, jag vill 

inte säga maskiner utan just hjälpmedlen.”17 Jonasson har inget problem med att hans verk 

inte alltid tillverkas manuellt utan ser det som en naturlig utveckling att han skapar en bild 

som sedan maskinellt massproduceras. Den tekniska utvecklingen har effektiviserat 

tillverkningen av produkter men man behöver inte för den sakens skull tro att produkterna har 

försämrats i kvalité för att de är massproducerade och inte handgjorda.   

                                                
16 Lundmark, Hans-olof, Kristallen och friheten, mängen produktion, 1996, s30. 
17 Land, 1988; nr 6, 11/26. 
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3.3 Mats Jonassons kristallrelief ”Isbjörn”  
 

Verket som analyseras är ”isbjörn” i kristallglasmassa ifrån 1996.  

 

Materiell nivå 

Glaspjäsen är gjord av kristallglasmassa. Den är genomskinlig och ofärgad. I kanterna är 

glasbiten skrovlig och en aning suddig. Glaspjäsens framsida är blank och rundad mot 

kortsidorna. Baksida har hålighet, en utgröpning. 

Glas som material påminner med sin genomskinlighet om vatten. Antingen som i fruset 

tillstånd, is, eller som vatten i stillhet eller rörelse. 

 

        Plastisk nivå 

Glaspjäsen är stående och platt i basen. Den har en lite trekantig form med sidor som först går 

lodrätt uppåt för att sedan skapa en trekantig spets i den övre delen. Glaspjäsen är 4-5 

centimeter djup och ca 15 cm hög. Djupkänslan i reliefen skapas dels genom att man ser 

glasets sidoväggar så att man ser hur djup glaspjäsen är. Och dels genom den relief som finns 

i glaspjäsen som ligger i olika djup i glaset. Glasskulpturen är i klarglas och teckningen i är 

blästrad, vit och matt. Baksida har hålighet, en urgröpning. 

Glaskroppens form följer den form som reliefen har. På så vis förstärker konstnären uttrycket 

i reliefen. Glaskroppen påminner om ett isblock i färg och form.  

 

   Verbal nivå 

Verkets titel ”isbjörn” förklara för oss vad bilden föreställer för djur. Genom att inte berätta 

mer för betraktaren än bara vad det är för djur som är avbildat så lämnas större delen av 

tolkningen utav verket åt betraktaren. Betraktaren får ta ställning till vad verket berättar.  

 

Ikonisk nivå 

I glaspjäsen finns en bild utav ett djur, som vi känner igen som en isbjörn. Bilden av björnen 

är i profil. Björnen är placerad i mitten utav glaset. Den ena tassen är en aning uppdragen. 

Björnens bakben är delvis dolda av volymer som tolkas som snö. Bilden av björnen är 

detaljerat tecknad, pälsen är noggrant avbildad där vi ser stråna i pälsen och att det ligger snö 

på den. På sidorna av glaspjäsen syns volymer som ser ut som snö och is. I högra kanten 

ovanför björnen syns en rad av istappar som pekar ner mot björnens rygg. Glaspjäsens ytter 
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form följer formen av björnens rygg, som liksom glaspjäsen i kompositionen har en form utav 

en trekant. 

Vi ser en björn i en ögonblicksbild. Ena tassen är uppdragen, som om att den är på väg sticka 

ner den i vattnet för att fånga en fisk. Eller så ser den ett annat djur framför sig som den 

avvaktar om den ska klösa emot eller hälsa på. Istapparna signalerar att den är en kall 

vintermiljö som scenen utspelas i. Snön och isen vid sidorna av björnen är en aning suddigt 

tecknade men man kan föreställa sig hur snö landskapet runt omkring björnen ser ut. Inget 

annat djur än björnen syns i bilden vilket ger en känsla av ensamhet. Isbjörnen är porträtterad 

i sin naturliga miljö där naturen är av stor betydelse.  

 

Formgivarens/konstnärens egna intentioner med verket 

Mats Jonasson har när han skapade verket ”isbjörn” haft som intention att skapa en glaspjäs 

som går att sälja i stora upplagor. Produkten är riktad mot en publik som uppskattar realistiskt 

framställda naturbilder. Formgivaren har valt att skapa en naturalistisk bild utav en isbjörn i 

den miljö som isbjörnen lever i. Mats Jonasson har nog velat, att vi genom hans glaspjäs ska 

få en av naturens skönhetsupplevelser i en vardags situation för en isbjörn 

  

Betraktarens perception 

 Det som Mats Jonasson gjort med sitt verk av isbjörnen är en stämningsbild av ett djur, som 

lever i de kyligaste miljöerna på jorden. Han har valt att bara skildra en solitär björn, vilket 

gör att bilden får ett meditativt lugn. Det enda som syns i glaset är isbjörnen och lite av den is 

och snö som finns runt omkring. Det går att fantisera om hur landskapet som omger björnen 

ser ut. Och varför drar björnen upp tassen? Är den på väg att fånga en fisk eller har den fått 

syn på något? Försöker den att få kontakt med en annan isbjörn eller vill den spegla sig i 

vattenytan? Bildens naturtrogna uttryckssätt förstärker känslan av att det är ett isblock som vi 

har framför oss, och inte ett stycke glas. Björnen är skildrad i början av en rörelse, som vi inte 

vet hur den kommer att avslutas. Mats Jonasson har gett oss en första bild och det är sedan 

upp till betraktaren att fantisera om vad det är som kommer att ske i nästa ögonblick.  
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4. Konstnärsbeskrivning och analys av ”Cargo seed 
2” av Bertil Vallien 
4.1 Bertil Valliens väg till att bli glasformgivare 
Bertil Vallien är född och uppvuxen i Stockholm. Bertil Vallien fick en strängt religiös 

uppfostran. Hans far var aktiv inom pingströrelsen och många av mötena hölls i Valliens hem.  

Att de bibelberättelser som han fick höra i sitt barndomshem skulle ha påverkat honom i hans 

konstnärliga skapande håller han öppet. Han kommenterar religion med: ”Religion handlar 

om liv och död och livet efter detta! Det handlar om de stora frågorna. Och om kärlek mellan 

människor.”18  

Bertil Valliens far ägde en målerifirma som Bertil ett tag arbetade för. Under den tiden fick 

han idén till att han ville utveckla sitt eget intresse för konstnärligt skapande, då främst måleri. 

Han sökte och kom in på en förberedande konstskola som han gick på i två år. Efter det sökte 

han vidare till Konstfack och blev där antagen till institutionen för keramik som han sökt. 

Idag heter den institutionen för Keramik och Glas. På Konstfack hade han Stig Lindberg som 

huvudlärare. Stig Lindberg har betytt mycket för det keramiska fältet i Sverige. Under 

Konstfackstiden var Bertil Vallien inspirerad av Stig Lindbergs uttrycksfulla sätt att arbeta 

med keramik på. Bertil var en tid assistent åt glasformgivaren Erik Höglund på Boda 

glasbruk. År 1963 blev han till en början erbjuden en halvårstjänstgöring på Åfors glasbruk, 

där han idag är fast anställd.   

4.2 Bertil Valliens sandgjutna båtar 
De verk som Bertil Vallien blivit mest känd för är de sandgjutna båtarna. Under 1980-talet 

började han utveckla idéerna om båtarna och den tekniska lösningen till gjutningen av dem 

började fungera. För att stora glasobjekt ska kunna svalna utan att det blidas sprickor krävs att 

de kyls långsamt efter en uträknad kylkurva för det specifika objektet. Inspirationen till att 

arbeta med båttemat fick han under en resa utanför Irlands västkust. Där såg han hur 

urbefolkningen använde sig av båtar och blev fascinerad av båtens både praktiska egenskaper 

och dess symbolvärde.  

 

En föregångare till Bertil Vallien som använt sig av sandgjutningstekniken inom keramik är 

Anders B Liljefors och ungraren Imre Schrammel. Deras sätt att gjuta skulpturer har inspirerat 

Bertil Vallien i sitt konstnärskap. Anders B Liljefors gjorde på 1950-talet skulpturer som han 

                                                
18 Önnerhag, Björn, www.bertilvallien.se 



  14   

lät gjuta i handgjorda formar urgröpta ur sand. Bertil Vallien lärde sig av den här tekniken och 

under 1960-talet så gjorde Bertil sina första glasskulpturer i sand. 19 

 

Bertil Vallien har skapat ett stort antal båtvarianter. Det började med keramiska båtar som 

sedan utvecklades till massiva båtar gjutna i glas. Båtformen använder han som en grund i 

vilken han lägger i olika figurer. De figurer Bertil Vallien lägger i sina båtar fungerar senare 

som symboler för olika saker och företeelser. Vanligt förekommande symboler är människor, 

ansikten, nycklar, stegar, trappor och pilar. Bertil kommenterar sitt skapande av båtar så här: 

”Det blev så intressant att jobba med denna form eftersom alla tycktes ha en relation till båten. 

Formen verkar ha något med trygghet att göra, även om den inte helt skulle stämma överens 

om den klassiska båt formen. Båten blev en behållare för alla tänkbara budskap, den hade 

allvaret, den vackra formen och den skyddade sitt innehåll.”20   

 

Bertil Vallien upplever en stark gemenskap i sitt uttryckssätt med den spanske surrealisten 

Joan Miró. Miró beskriver sitt arbete med att han varje dag går ner på stranden för att plocka 

upp stenar, snäckor och saker som havet spolat upp.” Där ligger ting och väntar på att någon 

ska upptäcka deras personlighet”21. Han förvarar föremålen i sin ateljé. Efter att tag upptäcker 

han föremålens personlighet och använder dem i sina målningar. Det här sättet att använda sig 

av slumpen är ett sätt som Jean Miró och Bertil Vallien delar.22  

 

Bertil Valllien använder sig av en rad olika symboler och figurer i sina sandgjutna båtar. Han 

förklarar det som att symbolerna han väljer kan liknas vid olika ord, som när det slumpvis 

hamnar i olika relationer till varandra skapar nya ord och meningar som han inte skulle kunnat 

tänka ut själv. Symbolerna ”pratar vidare” och gör verken öppna för många olika tolkningar.  

 

Bertil Vallien tillhör en grupp konstnärer som under 1970-talet tog avstånd ifrån den enbart 

dekorativa utsmyckningen av glas. Istället började glasformgivarna uttrycka sig friare och 

personligare och berättandet blev viktigare än att skapa estetiska dekorationer. ”De klev in i 

en bild och symbolvärld som var både privat och kollektiv. Därmed fördjupade de glasets 

möjligheter som konstnärligt medium.”23   

                                                
19 Lindqvist, Gunnar, Bertil Vallien glas äter ljus, Carlssons förlag, s 108-110. 
20 Ibid, s 130. 
21 Ibid, s 134. 
22 Ibid, s 134. 
23 Wickman, Kerstin, Svenskt glas, 1995, s 241. 
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4.3 Bertil Valliens ”Cargo seed 2”  
 

Materiell nivå 

Glasskulpturen är gjord i klar kristallglasmassa och är massiv. Glaskroppens överdel är slipad 

så att betraktaren kan se in i skulpturen. Glaskroppens sidor är matta och skrovliga av sand. 

Glasobjektet är sandgjutet. 

Glas som material påminner med sin genomskinlighet om vatten i fruset tillstånd, is och som 

vatten i stilla tillstånd.  Sanden på utsidan av skulpturen ger ett keramiskt intryck.  

 

Plastisk nivå 

Skulpturen är avlång och spetsig i bägge ändarna. Skulpturen är kupad undertill och den övre 

ytan har två väggar som lutar mot mitten. Skulpturen hänger i en ställning utav järn. 

Ställningen består av en kvadratisk bas av fyra tunna järnstänger, ur dem går det upp en stång  

i varje hörn. Från stängerna går det två stycken järntrådar som skulpturen vilar på en bit 

ovanför underlaget. Järntrådarna är fästa en bit utanför pinnen som går lodrätt uppåt. Båten är 

färgad i botten. I ena änden av båten så är det en roströd ton, mot mitten blir den ljust grön för 

att i mitten bli koboltblå och sedan ockra färgad och till andra änden roströd igen.  Rostrött 

eller brunt symboliserar enligt symbollexikon andlig död. Den gröna färgen står för liv, hopp 

ungdom och förgänglighet. I och med att grönt är en blandning av blått och gult anses färgen 

vara magisk då det är en förening av himmel och jord. Den blå färgen står för intellekt och 

visdom. Den mörkgula färgen symboliserar ärelystnad, svartsjuka och girighet. 24 Längs med 

hela skulpturen ligger i botten en rand av glasmassa som är blå - och vitrandig. Mot slutet så 

grenar randen ut med två stycken streck åt höger och åt vänster. Under en av gestalterna finns 

en grupp oregelbundna kopparfärgade former. 

Skulpturen är stor och tung i förhållande till de tunna trådar som den hänger i. Att skulpturen 

hänger gör att den går att betrakta från olika håll. Inte bara ovanifrån utan ifrån sida och 

underifrån också.  

 

Ikonisk nivå 

Skulpturen har en form som vi känner igen som en form utav en båt. I skulpturen finns olika 

deltecken. I mitten av båten finns en röd figur som ser ut som en silhuett av en människa som 

                                                
24 Cooper, JCC; Symboler en uppslagsbok, Forum, 1989, s 57.  
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sträcker armarna uppåt. Gestalten är placerad så att den sträcker armarna in mot båtens mitt. 

En bit längre fram i båten finns ett silverfärgat ansikte. Det är runt i formen. Ögonen är slutna 

och ansiktet har inga mer detaljer än ögon, näsa mun och ögonbryn.  

Bakom människogestalten finns en liten form som svävar i glaset. Formen är ljusblå. Den 

består utav fyra streck som sitter ihop i mitten. Formen påminner om en enkel blomma.  

 

Ställningen som båten hänger i ger konnotationer till den typ av ställningar som båtar hänger i 

då de repareras. På det viset ställer järnformen en rad frågor. Är båten på väg att ge sig ut på 

havet? Eller har den gjort sin sista resa och har tagits iland av arkeologer som vill undersöka 

fartyget? Eller är den bara upptagen för en besiktning för att senare ge sig ut på ännu en färd? 

Båten hänger i tunna järntrådar. Trådarna ser sköra och tunna ut i förhållande till båtens vikt 

och volym. Båten hänger som i en vagga, det ger intryck av både trygghet och otrygghet på 

samma gång. Otryggheten i att trådarna är så sköra och att det inte finns något vatten för båten 

att vila i. Tryggheten består av att båten vilar i en ställning som håller den stilla och inte låter 

den sjunka. De oregelbundna kopparfärgade formerna som finns i mitten utav båten kan 

tolkas som maskineriet på båten. Det kan ses som ett maskineri som börjat rosta och bitvis 

blivit uppätet av havet.  

 

Människogestalten som finns i mitten av båten ser ut att söka trygghet i båtens mitt. Kanske 

var den på väg att trilla ut ur båten och kastar sig därför inåt. Kroppen är grovt skuren och 

konnoteras närmast till en manskropp. Den röda färgen som kroppen har kan konnoteras till 

blod och eld.  

Ansiktet i silver har ett uttryck av lugn. Det är lätt att dra liknelser till mumifierade kroppar i 

gamla Egypten. Ansiktet har i och med sin silverfärg ett slags gudomligt uttryck. I och med 

att det ligger på det ockragula fältet är det också lätt att tänka på solgudar när man ser 

ansiktet.  

Den blåvitrandiga linjen som löper genom hela båten grenar ut sig under det silverfärgade 

ansiktet. Linjerna bildar ett kors och det blir på så vis även möjligt att tänka på ansiktet som 

ett Kristusansikte.  

De olika färger som finns i båten kan symbolisera resandet. Att båten rör sig genom olika fält 

eller att olika områden som båten besökt har ”färgat” av sig i båten. Det kan handla om olika 

upplevelser som gett intryck på fartyget.  

Fartygets uppslipade kanter gör att betraktaren i vissa lägen ser in i båten, i vissa lägen syns 

bara spegelbilden av det som omger båten, och ibland syns detta på samma gång.   
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Verbal nivå 

Det engelska ordet ”Cargo” översätts till svenska som skepp, flyg och last. Ordet ”seed” 

översätts till frö eller kärna. Konstnären har alltså valt att kalla sitt verk för en ”Kärna av ett 

skepp” eller ett ”Skeppsfrö”. 

 

Titeln på verket pekar på att konstnären ser sitt verk som ett frö till något större. Skeppet är en 

tät sammansättning som har potential att växa och utvecklas. Titeln på verkat kan även 

upplysa om att det är en av de mindre båtarna som Bertil Vallien gjort, de större kanske inte 

skulle döpas till samma titel.  

 

  Formgivarens/ konstnärens intentioner 

Berti Vallien har använt sig av en båtform när han skapat sitt konstverk ”Cargo seed 2”. I och 

med att han använt sig av en båtform som han har fyllt med olika symboler så är det lätt att 

tolka hans verk som att han vill berätta om en resa. Den resa som han vill berätta om kan vara 

av fysisk form eller som en berättelse om en psykisk, andlig resa. Symbolerna som han fört 

dit är vid en första anblick osammanhängande. De har ingen synlig koppling utan ter sug vara 

ditförda utav en slump. Konstnären använder sig av en drömlogik där olika figurer kan dyka 

upp utan att behöva ett före eller efter eller en speciell kontext som förklarar dess syfte. 

Konstnären har skapat och valt ut de olika symbolerna i skulpturen. Men det är sedan ett 

individuellt arbete att tolka dessa symboler. De olika symbolerna kan berätta olika historier 

för oss beroende på våra personliga erfarenheter och vad vi laddar dem med.  

 

Betraktarens perception 

Båten är utav glas vilket som material påminner om vatten med sin genomskinlighet. Det blir 

en slags motsägelse att båten liknar det material som den befinner sig i. På så vis är båten 

både en bild utav vad den är och vad som finns utanför den. 

Jag upplever att skulpturen handlar om en slags inre resa. De olika proportioner som finns på 

de olika symbolerna påminner också om en slags drömlogik. Ansiktet som ligger i fören är 

stort i jämförelse med den människogestalt som finns i mitten utav båten. Det silverfärgade 

ansiktet går på grund av sin färg och sin storlek att härleda till ett gudomligt ansikte. 

Människans litenhet i förhållande till omvärlden och Gud tycker jag mig kunna utläsa utav 

verket. De olika färgerna som finns i botten av båten går att läsa som olika ”faser” eller 

etapper som man färdas igenom. Båten har samma färg i början och i slutet. Så om man tolkar 
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båten som en symbol för resan genom livet så går det att se som att livet börja och slutar med 

”samma färg”. Vilket kan handla om att början och slutet på livet är samma plats.  

Järnställningen som båten hänger i gör att den befinner sig i ett luftrum. Vi vet inte om båten 

är nyskapad och på väg att sjösättas eller om den är gammal och har dragits upp ur havet för 

att restaureras. Den kan ha blivit funnen av arkeologer, som hängt upp det för att undersöka 

det.  

Eller är det inte en båt som vi ser. Är det kanske ett fartyg som använts på andra planeter? En 

typ av fartyg som vi aldrig sett eller använt här på jorden. Kanske är det en rymdfärja som 

varelser ifrån andra planeter skapat för att ta med sig symboler ifrån vår värld.  
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5. Jämförande analys  
Bägge verken är i glas. Mats Jonassons verk är gjutet i glas och Bertil Valliens verk är gjutet i 

en sandform. Mats Jonassons verk av isbjörnen i glas har en fotorealistisk reliefbild av en 

isbjörn i glaskroppen. Verket är ett tydligt påstående och det är enkelt för betraktaren att ta 

emot meddelandet. Formgivaren är tydlig med vad han vill säga med verket och gör det med 

en detaljrik teckning av isbjörnen.  

 

Bertil Valliens båt ”Cargo seed 2” äger former och tecken som vi känner igen. Det är formen 

av en människa och en form som vi kan härleda till en blomma. Båtformen är grunden i 

glasobjektet. Även tecken som en människogestalt och ett ansikte kan vi tydligt utläsa ur hans 

verk. De andra formerna som finns i båten är mer svårlästa och vi kan inte så lätt härleda dem 

till något som vi känner igen ifrån vår yttre värld. Jag beskrev i analysen att det i mitten av 

båten finns något som ser ut som ett maskineri och bakom det något som liknar en enkel 

blomma. Anledningen till att jag tolkar formen som ett maskineri är kopparfärgen som är 

vanlig på maskindelar. Även formerna i ”maskineriet” är kantiga och går lätt att tolka som 

delar i et maskineri. Detta är min tolkning av föremålen. De här sista föremålen är mer 

mångtydiga i sitt språk. Vilket gör att vi inte så lätt kan identifiera dem till något som vi 

känner igen ifrån vår materiella värld. Bertil Valliens verk blir i större grad betraktarens 

tolkning. Det är upp till betraktaren att läsa ihop de deltecken som han har givit oss. 

Betraktaren får ett större utrymme för personlig tolkning i Bertil Valliens verk än i Mats 

Jonassons verk. Mats Jonassons verk är en tydlig teckning av en isbjörn och det går snabbt att 

se vad bilden föreställer. Ett visst utrymme ges för personliga tolkningar av hans verk. Det går 

att fundera på vad isbjörnen gör för ögonblicket, hur miljön runtomkring ser ut, och ifall det 

finns fler isbjörnar på platsen.  

 

Medan Bertil Vallien lägger ut som enstaka pusselbitar ifrån ett pussel till oss att tolka, så 

lämnar Mats Jonasson en tydlig och hel bild som vi i samma ögonblick som vi ser den 

”förstår” den. Bertil Vallien ställer med sitt verk högre krav på betraktaren och hans roll att 

tolka och förstå verket. Att Bertil Vallien är utbildad på konstskola och Konstfack kan ha 

gjort att han är van att se på konst. Han är van vid en konstkanon där konstnären berättar på 

ett personligt sätt och där betraktarens roll för läsningen av verket är viktigt.  
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Mats Jonasson är förutom grundskolan och teckningskurser per korrespondens självlärd. Han 

har tecknad i hela sitt liv och utvecklat en form av naturalistisk teckning. Verket av isbjörn 

som han har gjort är en typisk teckning eller gravyr av honom. Mats Jonassons teckningar är 

utförda med skicklighet och detaljrikedom. Hans teckning av isbjörnen är tydlig och lämnar 

inte så stort utrymme för betraktarens egen tolkning. Det behövs inga konstvetenskapliga 

kunskaper för att få ut något av verket. Det finns inte så många olika sorters tolkningar att 

skapa av Mats Jonassons relief som det går att skapa tolkningar av Bertil Valliens båt.  

 

De olika habitus som formgivarna Mats Jonasson och Bertil Vallien har spelar en väsentlig 

roll för vad de väljer att skapa. Bertil Vallien har vuxit upp i en storstad och har under hela 

uppväxten haft tillgång till det konst - och kulturliv som finns i Stockholm. Medan Mats 

Jonasson som är uppväxt i Målerås, där det inte finns så stor möjlighet att se på konst. Mats 

Jonasson påpekar själv att han inte tycker om att resa utan tillbingar helst sin tid i hemorten 

Målerås. 25 

 

En studie av Bertil Valliens verk med hjälp av en kommunikationsmodell visar att mottagaren 

av meddelandet ges ett stort utrymme i tolkningen.  

 

Bertil Vallien ger i sitt verk ett komprimerat meddelande då hans verk består av olika tecken 

och koder. Betraktarens roll blir viktig då det ges ett stort utrymme för henne att läsa ihop de 

tecken och koder som Bertil Vallien använt sig av i sitt verk. Bertil Vallien har givit oss ett 

komprimerat meddelande och det är upp till mottagaren att skapa förståelsen av verket.  På 

det sätt som Bertil Vallien arbetar på ger han ett stort utrymme åt betraktaren att skapa sig en 

egen tolkning av verket. Ser man Bertil Valliens verk genom kommunikationsprocessen så är 

det tydligt att betraktarens roll blir viktig då det inte finns några färdiga ”svar” i hans verk 

utan att de oftast består av ett antal olika symboler och tecken som betraktaren får läsa ihop.  

 

För att se till Mats Jonassons roll i kommunikationsprocessen är det tydligt att han litar 

mycket på det meddelandet som han sänder ut. Han litar på mottagarens förmåga att läsa hans 

verk. Han litar även till sin egen tydlighet att kommunicera på ett begripligt sätt. Han 

använder sig av ett sätt att teckna på som gör hans bild lätt att ”läsa” och begriplig för en stor 

mängd människor. Hade han förhållit sig lite friare till de förlagor som han använder sig av så 

                                                
25 Lundmark, Hans-Olof, Kristallen och friheten, Mängen produktion, 1996, s 137. 
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hade nivån av analysförmåga hos betraktaren varit tvungen att höjas. Om han hade valt att 

göra ett mera personligt porträtt av isbjörnen så hade kraven på mottagaren varit tvungna att 

höjas. 

 

För att se till Bourdieus teorier om habitus och de olika kapitalen så tror jag att det är främst 

personer med ett stort kulturellt kapital som uppskattar Bertil Valliens konst. Det kan vara att 

personer är väl insatta konstvärlden, har läst konsthistoria och är intresserade av konst och att 

tolka konst och bilder. Bertil Valliens verk attraherar en publik som inte vill se ”lättlästa” 

bilder utan vill vara aktiva och få en lite forskande roll. Man blir tvungen att undersöka vad 

det är man ser.  

 

Isbjörnen är lätt att se och att ”förstå”. Isbjörnen i glas går att köpa i glasbutiker runt om i 

Sverige och världen. Den säljs bland annat i butiker på flygplatser som specialiserat sig på 

souvenirer ifrån Sverige. Medan Bertil Valliens verk ”Cargo seed 2” istället för att finnas i 

glasbutiker ställs ut på gallerier och etablerade konstscener. Mats Jonassons verk attraherar en 

publik som vill känna sig trygga i att de förstår vad det är de ser när de betraktar konst och 

konsthantverk. Mats Jonassons publik vill inte själva i så hög grad vara aktiva och läsa ihop 

olika delar för att förstå eller uppleva ett konstverk. De imponeras av teckningar som är lika 

naturalistiskt framställda som ett fotografi. Att kunna teckna fotorealistiskt avbildande har 

hög status hos den här publiken.  

 

Mats Jonasson arbetar med ett formspråk inspirerat ifrån naturen och den yttre världen medan 

Bertil Vallien får sin inspiration ifrån sitt inre. Bertil Valliens båtar blir verk som symboliserar 

inre resor.   
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Analys av min egen gestaltning - Växjösjön 
Analys av gestaltningen ”Växjö-sjön” enligt Jan-Gunnar Sjölins metod ”att tolka bilder” 

Gestaltningen är ett glasobjekt som har formen av Växjö sjön. Objektet är sandgjutet och har 

därför sidor som är matta och sandiga med en röd ton. I glaskroppen finns tre kopparfigurer. 

De är röda och har en enkel form av en manskropp med en dräkt och huva över huvudet. 

Figurerna finns i glaset med ett visst avstånd ifrån varandra. 

 

 Den didaktiska delen av mitt arbete består av att jag gjort en tolkning av mitt eget verk 

”Växjösjön” genom Jan Gunnar Sjölins metod. En viktig del av bildundervisningen som ska 

finnas i grund och gymnasieskolan är bildanalys. Då ska eleverna få träna på att tolka och 

analysera bilder. Genom att använda sig av en analysmetod som har en tydlig struktur och 

ordning så får eleven möjlighet att på ett systematiskt sätt göra en bildanalys. I 

bildlärarutbildningen på Konstfack så ska ämnena innerhålla lika delar teori och gestaltning. 

Detta kan vara viktigt att ihågkomma när det är dags att börja arbeta som bildlärare. Att 

bildämnet ska innerhålla både teoretiska och gestaltande delar. Bildanalysen har en viktig 

funktion då den ger elever redskap att förstå och tolka konst och mediebilder. Genom att jag 

gjort en analys av min gestaltning så har jag skapat mig en helhetsbild av mitt arbete med 

både en gestaltande och en teoretisk del. När jag skrev analysen av min gestaltning såg jag 

saker i gestaltningen som jag inte hade fått syn på om jag inte hade haft en analysmodell som 

jag följde och skrev ifrån. Jag tror att detta är en viktig erfarenhet att bära med sig när man 

börjar arbeta som bildlärare. Att efter att gestaltningsarbetet är slutfört stanna upp och 

analysera vad det var man gjorde. Ofta kan man in efterhand se saker i sitt verk som man inte 

medvetet la in i det ifrån början.  

 

Materiell nivå 

Glasobjektet har en skrovlig, oregelbunden och matt yta på sidorna. Den plana sidan uppåt är 

blank och genomskinlig. På samma vis som den understa sidan är planslipad. Objektet är 

gjutet i klar glasmassa. 

 

Den matta ytan på sidorna gör att man blir nyfiken på vad som finns innanför och det gör att 

man vill titta in i glaskroppen, vilket går bra att göra ovanifrån.  
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Plastisk nivå  

Glasobjektet har en oregelbunden form. Dess övre yta är planslipad. Glasobjektet är 6-7 cm 

högt. Sidorna på glaskroppen lutar en aning inåt mot underlaget. Genom att det är en 

genomskinlig yta på glaskroppen är det lätt att få en tydlig helhetsbild av glaskroppen. Det går 

att uppleva både dess yttre sida och dess inre på samma gång. Fatet är i klar kristallglasmassa. 

I glaskroppen finns tre röda figurer som befinner på avstånd ifrån varandra.  

Glaskroppen har en oregelbunden form och kan genom dess form upplevas som dynamisk. I 

och med att sidorna på glaskroppen är matta, ser man i kontrast till den genomskinliga 

glasmassan tydligt kroppens form med höjd, bredd och djup. 

 

Ikonisk nivå 

Glaskroppen har en organisk form som för en van kart läsare går att identifiera som kartbilden 

av en sjö. Men för de flesta betraktare upplevs glaskroppen nog som en oregelbunden form. I 

glaset svävar tre stycken röda figurer. Figurerna har en siluett som går att identifiera som en 

människa. Konturlinjen beskriver en mansgestalt med en kåpa med luva över huvudet, och 

enkla linjer som beskriver kroppens form med armar som ligger längs kroppens sidor. 

De tre gestalterna ger ett intryck av att sväva på ett visst avstånd ifrån varandra och upplevs 

på det viset som ensamma. Att de äger samma grundform (med små variationer i kontur 

linjen) gör att de läses ihop som medlemmar av samma grupp. Det finns inga övriga detaljer i 

glaset utan all fokus hamnar på glaskroppens form och de tre gestalterna. Den röda färgen kan 

konnoteras till och eld, sol och energi.  

 

Formgivaren/konstnärens intentioner 

Tanken med att skapa verket med Växjö sjön var att jag hade som intention att skapa en 

produkt som berättar en anekdot ur Växjö stads historia. Jag ville berätta om en plats och även 

en händelse, som skett vid den speciella platsen. Sjön ligger centralt i Växjö. Historien om de 

tre missionärerna som kom till Växjö för att missioner men blev halshuggna och kastade i 

sjön, är intressant och en viktig del av historieskrivningen av Växjö. Jag har valt att plocka 

bort andra eventuella symboler som skulle kunna finnas i glaskroppen. Jag vill att budskapet i 

fatet ska vara tydligt och har därför koncentrerat berättelsen till att bara rymma de tre 

figurerna och inget annat. För att det ska vara tydligt att de tre hör ihop så har jag valt att göra 

dem med liknande form och samma färg. Figurerna har jag klippt ut ur tunn koppar plåt. 

Figurerna har i och med det att de är handgjorda ett individuellt utseende.  
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Jag valde att låta kanterna slutta lite inåt nertill för att jag ville att fatet skulle se lättare ut och 

tydligare ge intrycket av att det är en sjö. I och med att fatet är sandgjutet så är sidorna matta 

på utsidan. Jag tycker att det är en vacker kontrast till den klara glasmassan och den 

planslipade ytan. Den skrovliga utsidan gör att man blir nyfiken och vill titta in och se vad 

som finns inuti glaskroppen.  

 

 

 Betraktarens perception 

När jag ser verket av Växjö sjön så slås jag av hur taktilt verket är. Den skrovliga ytan av sand 

på utsidan gör att man vill känna på den. Den matta utsidan väcker nyfikenheten för vad som 

finns inuti fatet. De tre figurerna som ligger i fatet ligger en bit ifrån varandra och ger ett 

intryck av att vara isolerade samtidigt som de med sitt gemensamma utseende verkar höra 

ihop. Det går att fundera på vilka de är, var de kommer ifrån och varför de har hamnat i sjön. 

Siluetterna ger skuggor mot underlagets yta och det förstärker upplevelsen av gestalten. Det 

går även att filosofera över vad en människas skugga kan ha för betydelse. Finns det en undre 

del av gestalten, skuggan, som står för de sidor som gestalten inte släpper fram till vardags? 

Även fatets sidor ger ifrån sig skuggor på olika vis beroende på hur ljuset faller. Skuggorna av 

Växjöfatet förstärker fatets grafiska karaktär. Skuggorna förstärker även känslan utav djup i 

sjön. 

 

Det är en utmaning att skriva om sin gestaltning ur olika positioner, både som formgivare och 

som betraktare av verket. Men det är lärorikt att ta del av sitt verk ur olika positioner. Medan 

arbetet sker med formgivningen så är man formgivare. Men när verket är klart så kan man 

efter ett tag ta del av sitt verk som en betraktare. Då kan upplevelsen av verket vara 

annorlunda beroende på att man bytt position.  

 

Berättelsen om de tre missionärerna som blev halshuggna och kastade i sjön är en viktig del 

av verket och läsningen av verket. På så vis fungerar text och bild ihop. Med texten så får 

objektet en djupare innerbörd.  
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6. Sammanfattning 
Det som skiljer Mats Jonsson och Bertil Vallien ifrån varandra är att Mats Jonasson hämtar 

sin inspiration ifrån naturen och den yttre världen medan Bertil Vallien hämtar inspiration 

ifrån sitt inre, upplevelser och resor. Bertil Vallien använder sig av ett symbolspråk medan 

Mats Jonasson arbetar med detaljerade avbildande teckningar med hög teknisk kvalité. Bertil 

Vallien attraherar en publik med ett rikt kulturellt kapital. En publik som ofta ser på konst och 

är vana av att vara delaktiga i verket och tolka det. Mats Jonasson vänder sig till en publik 

som inte har så stort kulturellt kapital och inte har så stor vana av att se på konst. Hans publik 

vill kunna förstå och se vad verket föreställer och själva aktivt delta i tolkningen. Att Bertil 

Vallien är utbildad, och väl förtrogen med den västerländska konsthistorien gör att han kan 

hämta inspiration ifrån olika konstnärer och ismer. Även de minnen som Bertil Vallien har 

ifrån barndomshemmets bibelläsning kan han omvandla till bilder och bildberättelser. Mats 

Jonasson är autodidakt, självlärd och har på egen hand utvecklat sin konstnärliga förmåga. 

Han har genom lång träning arbetat upp sin tekniska skicklighet. Sin inspiration hämtar han 

ifrån naturen. Men han har också givit uttryck för att vilja ”trotsa realismen” och fritt skapa 

det som han i stundens ingivelse vill uttrycka.  

 

Vid en jämförelse av Mats Jonassons produkt och Bertil Valliens produkt, och hur vida det är 

konst, design eller konsthantverk så hamnar de i olika grupper. Mats Jonassons glasprodukt 

med isbjörnen är hantverksmässigt utförd och gjord manuellt i hyttan. Den skulle hamna inom 

gruppen av konsthantverk. Bertil Valliens produkt är också hantverksmässigt utförd i 

glashyttan. Den är gjuten av en grupp glasarbetare under Bertil Valliens direktiv. Men 

arbetstiden innan, när Bertil Vallien söker sig fram i den konstnärliga processen, liknar 

mycket det sätt på vilket konstnärer arbetar. Han är öppen för slumpen och förändringar och 

vet inte på förhand hur verket i sitt slutgiltiga skede kommer att gestalta sig. Han har en 

grundidé som han arbetar vidare på. Men sedan kan vägen till verkets slutgiltiga skede vara 

lång, och mycket av grundidén kan ha förändrats. Bertil Valliens verk är inte dekorativt som 

en utsmyckning utan är en berättelse i glas. Därför skulle hans verk hamna inom kategorin för 

konstglas.  

 

Ur ett didaktiskt perspektiv är Bourdieus teorier om habitus och kapital intressanta. Det går att 

bygga diskussioner och olika övningar kring hans teorier. Det kan även vara lärorikt för elever 

att fundera på vilken bakgrund och vilken konst som de själva vuxit upp med och hur det har 
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påverkat personens syn på smak och konst. Den analysmetod som Jan Gunnar Sjölin har 

utvecklat tycker jag är enkel att använda och skulle fungera bra för elever i grund och 

gymnasieskolan. Jag tror det kan vara positivt att använda konstvetenskapliga analysmetoder 

med en tydlig struktur och ordning. Eleverna utvecklar sin förmåga att tolka och analysera 

bilder. Och analysmodellen ger en hjälp att ge ordning på det tankar som kommer fram under 

analysen. Det kan även vara bra att använda konstvetenskapliga analysmetoder för att 

informera om ämnet konst och bildvetenskap och att väcka nyfikenhet inför ämnet. Genom att 

träna på att tolka och analysera bilder får eleverna även bra träning för att klara av analytiska 

uppgifter på högskolenivå. 

 

Genom att jag gjort en analys av min egen gestaltning ”Växjösjön” så har jag fått både en 

bredare och djupare kunskap om mitt arbete. Det är intressant ur ett didaktiskt perspektiv att 

förstå sitt eget verk ur olika positioner. Att först vara konstnär/formgivare och sedan se sitt 

verk på lite avstånd utifrån en betraktares position. Analysen av min gestaltning har gjort att 

jag varit tvungen att väldigt konkret förklara vad jag vill berätta med verket. Det var en 

intressant uppgift att ställa de frågor till sitt eget verk som Jan-Gunnar Sjölin använder i sin 

analysmetod. När jag började skriva ner mina svar på frågorna upptäckte jag att det fanns mer 

tankar bakom mitt projekt än vad jag till en början trodde. Det glasobjekt som jag skapat ur en 

intuitiv känsla fick genom analysen en konkret form och blev tydlig både för mig och för 

betraktaren.  

 

Genom att analysera konstverk så lär sig elever att strukturera de tankar och upplevelser som 

de får då de betraktar ett konstverk. Genom att själva skapa en konstvetenskaplig analys av ett 

verk så ökar förståelsen för konstverket och vad konstnären vill förmedla med det. Det kan 

även göra att intresset för konst och konstkritik ökar. Efter att ha gjort konstvetenskapliga 

analysövningar kan det blir enklare att förstå konstdiskussioner och konstkritik i media. 

Genom att lära sig att analysera konst så kan elever i grund och gymnasieskolan få större 

förståelse för det som sker i konstvärlden. Det blir roligare och intressantare att följa 

konstdebatter som pågår  om språket som används går att känna igen och att eleven själv 

erfarit hur det är att analysera ett konstverk.  
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Bilaga 1 

 
 Kristallrelief isbjörn, av Mats Jonasson. Foto: Per-Olof-Pettersson 

Bild från Hans-Olof Lundmark Kristallen och friheten. 
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Bilaga 2 

 
 ”Cargo seed 2”, 1986, Sandgjuten båt med slipade ytor. 

Bild ifrån Gunnar Lindqvist Bertil Vallien glas äter ljus. 
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Bilaga 3 

 
Glasfat gjutet på Målerås glasbruk. Fatet är sandgjutet med figurer av koppar i. Ovansidan 

och botten är planslipade. Design Maria Lonér. 

  


