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”Och till kvinnan sade han: jag skall låta dig utstå mycket vedermöda, när du bliver havande; med 
smärta ska du föda dina barn. Men till din man ska din åtrå varda, och han skall råda över dig” 
BIBELN2 
 
” Känner du någon mänsklig verksamhet, där ej det manliga släktet har alla dessa egenskaper i 
högre grad än det kvinnliga?” 
Platon, 427-347 f.kr 
 
”Det manliga är mer komplett och mer dominant än det kvinnliga, närmare besläktat med verklig 
handling, ty det kvinnliga är ofärdigt och i underordning och tillhör den passiva kategorin snarare 
än den aktiva. Så är också fallet med de två ingredienser som konstituerar vår livsprincip- det 
rationella och det irrationella. Det rationella som tillhör själen och förståndet är maskulint, det 
irrationella, känslans område är feminint. Själen tillhör ett överlägsnare släkte än känslan, liksom 
mannen gentemot kvinnan.” 
Philus från Alexandria ca 100 e.kr 
 
”Jag vill se en framtid där mannen har råd att köpa en ny cykel till lillgrabben och en ny kappa till 
frun" 
Statsminister Göran Persson, 2005 
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1 Projektbeskrivning 
 
Detta arbete började som ett samarbete mellan mig, Karin Ehrnberger, och Camilla Andersson, 
student på  Arkitekthögskolan. 
 
 
1.1 Bakgrund till samarbete  
Vårt samarbete grundar sig i ett gemensamt behov av att ifrågasätta de osynliga men mäktiga 
gränser som samhällets normer utgör eftersom de skapas, ändras, institutionaliseras och 
överförs till nästa generation. Vi ser att våra yrkesroller som arkitekt och designer innebär ett 
ansvar att se till att det finns tillräckligt med utrymme för att uttrycka alla variationer av mänskliga 
behov.  
 
 
1.2 Beskrivning av problemområdet  
Överallt, hela tiden, möts vi av information som speglar samhällets uppfattningar om och regler 
kring vad som är accepterat och vad som inte är accepterat. Informationen är ibland uppenbart 
upplysande, förklarande eller påtvingande som t ex i reklam, på skyltar eller informations- och 
varningstexter. Den kan också mer subtil i form av ”koder”, förmedlade genom design på 
produkter, stadens och byggnadernas utformning och tillgänglighet, klädsel eller kroppsspråk. 
Dessa koder är något vi tidigt lär oss att tolka, de formar vårt sätt att se på oss själva, andra och 
på vår omgivning. De utgör tillsammans normen för hur vi förväntas leva som människor. 
 
Hur vi tolkar koderna i vår omgivning är en fråga om erfarenhet utifrån individens klass (inkomst, 
utbildning, ålder, psykisk/fysisk förmåga osv), etnicitet (kultur, historia, religion, ideologi osv) och 
kön (man/kvinna, sexualitet). Det är samtidigt en fråga om plats (geografi), rum (sammanhanget) 
och tid (samtid).  
Dagligen sker rubbningar i informationsflödet, då koder misstolkas eller inte når fram just på 
grund av individens erfarenhet av den verklighet hon möter. Exempel på detta kan vara när den 
äldre möter ny teknik, när barnet tror att eluttaget är en glad gubbe, eller när den religiöse tolkar 
symboler. Koden kan även frammanas utan att förmedlas genom någonting, utan snarare genom 
brist på någonting. Exempel på detta kan vara då den rullstolsbundne vill ta sig ned ett 
våningsplan i ett hus utan hiss. Tolkningen blir då att personen missgynnas platsen på grund av 
dennes handikapp. Det kan naturligtvis också vara så att koder når fram till individen men att 
individen väljer att ignorera den och då bryter mot de outtalade reglerna, t ex när en man klär sig i 
kvinnokläder (enligt samhällets definition). Det valet ses dock av samhället som ett ”avvikande 
beteende”, eftersom det strider mot normen. 
 
Vi fostras av vår omgivning, tingen i den och av varandra. Vardagens miljöer, dess form och 
funktion är resultatet av någons medvetna intention. De styr oss och våra liv genom att vara den 
fysiska inramningen till våra handlingar. De speglar värderingar och ger uttryck för en vilja. 
Således kan man tala om den ”gemensamma” verkligheten som en social konstruktion där 
normen tjänar som det rättesnöre vi förväntas leva efter. Ju längre ifrån normen man lever, desto 
större problem stöter man på i vardagen.  
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1.2.1 Identifiering av problemet 
Genusproblematiken i samhället är den viktigaste eftersom ingen individ går fri från den 
diskriminering den för med sig. Genusdiskussionen och litteratur i ämnet är väl utvecklad inom t 
ex konst, film, psykologi, teknik och antropologi. Debatten förs ständigt och för utvecklingen 
framåt. De flesta områden har i alla år dominerats av manliga perspektiv och då kvinnor fått bidra 
med sina perspektiv och erfarenheter, har ”verkligheten”, dvs etablerade ”sanningar”, 
omvärderats. Inom arkitektur har diskussionen precis kommit igång, rumsligheten, planlösningar 
och stadsplaneringar ifrågasätts och nya utmaningar prövas så smått. Men inom design finns 
nästan ingenting skrivet. Detta kan bero på att så länge båda yrkesgrupperna funnits har de 
också varit mansdominerade. Konstruktionen inom arkitektur såväl som tekniken inom 
industridesign har uppfattats som typiskt manliga färdigheter. Det har alltså varit män som 
konstruerat tillvaron, utifrån värderingar utvunna ur ett patriarkat. Design och arkitektur har 
präglats av både filosofiska och ideologiska budskap där könsrollerna varit centrala, både 
symboliskt och som politiska styrmedel. Detta har satt spår i utvecklandet av det arkitektoniska 
och designmässiga tankesättet och det påverkar oss ännu idag. I arbetsprocessen använder man 
sig fortfarande av ett uråldrigt, genuskodat formspråk där ”kvinnligt”, ”feminint” och ”manligt”, 
”maskulint” har polariserande definitioner och man skiljer på mäns och kvinnors behov. Huruvida 
detta är ett problem eller inte, är i mångt och mycket en fråga om ideologi. En del anser att 
uppdelningen är naturlig och rentav nödvändig, medan andra påstår att kön är socialt betingat 
och att könsrollerna begränsar mäns och kvinnors liv.  
Oavsett ideologi, anser vi att det finns en problematik i det traditionella tankesättet kring genus 
inom arkitektur och design. För egen del, i vår yrkesroll, tror vi att det begränsar kreativiteten, 
skapandeprocessen och bromsar utvecklingen av alternativa lösningar och uttrycksformer. Vidare 
fungerar de ting vi skapar som agenter för att upprätthålla definitionen av vad som är manligt och 
kvinnligt, ofta på ett oskyldigt sätt. Detta förstärks genom olika massmedier, teknologier och 
processer. Uppdelningen blir en vedertagen sanning och att beträda gränserna innebär 
konsekvenser för individen då personlighet, intelligens och sexualitet kan ifrågasättas.  
 
 
1.3 Val av projekt 
Vi har valt att som examensarbete kritiskt studera arkitektur och industridesign ur ett 
genusperspektiv för att därigenom hitta frågeställningar som skapar nya tolkningsprocesser och 
tankesätt i skapandet av byggnader och produkter. 
 
1.3.2 Metod  
Eftersom ordet ”kvinnligt” bara bekräftas genom att det även finns något ”manligt” (och tvärtom), 
måste vi ställa dessa begrepp med tillhörande innebörd mot varandra för att se strukturen i 
motsatsförhållandena. Motsatsförhållandet man/kvinna är även intressant utifrån ytterligare en 
aspekt, nämligen att de tillsammans bildar en enhet, ett par. Förväntningarna på detta par är 
reproducering som resulterar i familjen mamma, pappa, barn. Trots att många familjer idag består 
av andra kombinationer än denna (eller ingen kombination alls), framställs den och den livsstil 
den representerar, som norm, kallad heteronormen. Heteronormen är just norm för att det är det 
vi minst uppmärksammar, det vi mest tar för givet. Den är föga föränderlig och därför svår att 
genomskåda, varför den också utövar den starkaste präglingen på vårt medvetande. Av den 
orsaken, ser vi som mest effektiv arbetsmetod att dyka rakt ned i och granska det sammanhang 
där genusskillnaderna grundläggs:  
i kärnfamiljens sköte, hemmet.  
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1.3.3 Komplexitet/Avgränsning 
Genusdiskussionen förs utifrån två ideologier. Den ena, essentialismen, menar att samhället 
förtrycker naturen hos varje individ och att det är anledningen bakom samhällets strukturer. Den 
andra, konstruktivismen, menar att det som anses naturligt (manligt/kvinnligt) är resultatet av en 
socialisation. Vårt arbete kommer att behandla genusfrågan utifrån konstruktivismens ideologi.  
Vi är medvetna om att det faktum att vår identitet, vårt hem och vårt samhälle är uppbyggt kring 
skilda könsidentiteter, gör ifrågasättandet av genus till ett komplext och känsligt ämne, både på 
ett personligt och politiskt plan. Vi ser att det huvudsakliga arbetet kommer att ligga på en 
utforskande och filosofisk nivå. Det främsta syftet med tillvägagångssättet är att få frihet att höja 
oss över invanda tankesätt för att hitta inspiration och ett större spelrum för våra idéer.  
Essensen i arbetet ligger i processen, sökandet och utforskandet, varför vi inte kommer att ta 
större hänsyn till begränsande aspekter som ekonomi, tillverkningsmetoder, funktionsduglighet 
eller verklighetsförankring.  
 
1.3.4 Målbeskrivning 
Att visuellt kommentera det heteronormativa sättet att förhålla sig till rumsligheten, tingen och 
sysslorna i hemmet som har sin grund i det socialt konstruerade könet, genus. Förhoppningen är 
att vi genom frukten av vårt arbete kan stimulera till en diskussion kring synsätt på genus. 
Vi vill även exemplifiera hur man genom arkitektur och design kan bidra till förändring och nya 
tankesätt. 
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2 Inledning 
 
2.1 Begreppsbeskrivning 
 
2.1.1 Konstruktivismens ideologi 
Konstruktivismen ifrågasätter inte verklighetens existens men den intresserar sig för hur den 
UPPFATTAS. Konstruktivisten säger att verkligheten uppfattas olika av alla människor. Att vi 
ändå är påfallande överens om det mesta vi upplever beror på att vi KONSTRUERAT en 
gemensam bild genom att kommunicera med varandra. Den gemensamma verklighetsbild vi 
svenskar till exempel har beror på en outtalad överenskommelse mellan alla människor i Sverige 
(och, icke att förglömma,  historikens ) om hur vi uppfattar världen. Vi fostras in i denna bild i vår 
uppväxt, därför kommer den att bli lite olika beroende på vilken samhällsgrupp vi kommer att 
födas i och vilken generation vi föds i. 
 
Detta arbete utgår ifrån konstruktivismens grundperspektiv. 
 
2.1.2 Vad är genus? 
 
genus, begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och 
teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och 
handlingar som sammantagna formar människors sociala kön.    
Källa: Nationalencyklopedin 
 
Den stund vi föds är vi biologiska varelser av maskulint eller feminint kön. Men redan i samma 
stund börjar vi formas till sociala varelser. Vi får ett socialt kön, genus. Det sker utifrån de kriterier 
som samhället sätter upp för vad som bestämmer manligt respektive kvinnligt. Inom feministisk 
forskning är genussystemet ett sätt att beskriva hur och på vilka grunder olika samhällen formar 
sin könsuppfattning. 
 
Synonymer kring genus som vi kan komma att använda oss utav i detta arbete kan vara 
könsroller, köndidentitet, det socialiserande könet etc. 
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2.1.3 Vad är en norm? 
Betydelserna av ordet »norm« kan grupperas i två huvudtyper. För det första syftar normen på 
det mot vilket allt kan jämföras; det genomsnittliga, referenspunkten – det vanliga.  
Normen är en standard, en schablon, en kliché.  
För det andra har en norm moraliska innebörder. Den är också en föreställning om hur det bör 
vara. Normen är ett rättesnöre mot vilket inte bara det avvikande, utan också det oönskade kan 
mätas. Att normalisera – till exempel människor – betyder att enhetliggöra, standardisera, att 
uniformera – till det önskvärda. Det innebär att det är efter den roll man förutsätts spela som 
värderingar byggs, som bra och dåligt definieras.  
 

 

 
 
 
2.1.4 Genus som norm 
Genussystemet är en maktstruktur (norm) som organiserar förhållandet mellan könen. 
Genusforskaren Yvonne Hirdman menar att genussystemet har två bärande principer eller 
logiker. Den första är isärhållandets logik, som polariserar könen och tillskriver dem motsatta 
egenskaper och verksamhetsområden (dvs genus). Den andra är hierarkiseringens logik, som 
gör mannen till norm för det mänskliga och värderar det han är och gör högre än det kvinnan är 
och gör. (Exempel: Män är mer lämpade för att sköta världspolitiken medan kvinnor är mer 
lämpade att ta hand om barn. Det ger högre status att sköta världspolitiken än att ta hand om 
barn.) 
 
Synonymer till hierarkiseringens logik som vi kan komma att använda oss utav i detta arbete kan 
vara könsmaktordning. 
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2.1.5 Heteronormen  
Genusnormen innebär i förlängningen en heteronorm- alltså normen om sexualiteten som direkt 
kopplad till könet. Det är heteronormen som styr vilket kön och vilket genus det ska vara på den 
person vi älskar, och älskar med. Enligt den ska en man se ut och uppföra sig som en man och 
älska en kvinna som ser ut och uppför sig som en kvinna och tvärtom. 
Heteronormen kommer även att benämnas kärnfamiljen i detta arbete. 
 
2.1.6 Vad upprätthåller normen? 
Konstruktivismen i sitt extremläge säger att individen skapar sin egen verklighet genom ett 
sökande efter den verklighetsuppfattning som har den största användbarheten i den nödvändiga 
interaktionen med omgivningen. Detta gör att det skapas en viss samstämning i 
verklighetsuppfattningen inom olika grupper. En konstruktion som har en ungefärlig 
samstämmighet i en stor grupp individer blir därför deras sanning. 
Normen upprätthålls via det faktum att ett ifrågasättande av den innebär ett utanförskap för 
individen, som förflyttas till kategorin ”de andra”, ” de som avviker”.  
Ett tydligt exempel som bidrar till ett upprättande av genusnormen är då flickor får Barbies och 
pojkar Actionman som leksaker. Inträffar det motsatta, kallas flickan för pojkflicka och pojken blir 
kallad bög.  
Exempel som bidrar till att könsmaktsordningen upprätthålls är t ex genom lönediskriminering och 
könsarbetsfördelning. 
Makter som upprätthållit normen har genom historien varit kyrkan, staten och på senare tid 
marknaden. 
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3 Hemmet- en social och politisk konstruktion 
 
3.1 Historisk bakgrund 
 
3.1.2 Vår samtid- en konsekvens av historien 
För att förstå hur världen ser ut idag, är det en grundläggande nödvändighet att titta på hur 
historien sett ut. Eftersom genus är en direkt konsekvens av dikotomin (motsatsförhållandet) 
manligt/kvinnligt har vi studerat kärnfamiljens och hemmets historia ur ett genusperspektiv. Vi har 
sökt förstå sambandet mellan kärnfamiljen och genus som en social konstruktion och hur detta 
har legat till grund för och påverkat utformandet av könsrollerna fram till idag.  
 
 
3.1.3 Huset som kropp 
Redan i antikens Grekland fastställs relationen mellan arkitektur och den kvinnliga kroppen. Det 
är i myten om Pandora, den första kvinnan, denna relation skapas. ”there in the unbreakable 
halls hope alone was remaining inside under the lips of the jar, and did not fly out of the door.”1 
Pandora är en keramisk behållare, en kropp och ett hus skapad av Hephaistos, hantverkets 
manliga gud. Denna länk mellan kropp och hus finns inbyggd i själva det grekiska språket, ordet 
för ”egen” (oikeios) är en adjektivform av orden för ”hus” (oikos). Dina ”egna” saker är husets 
saker och ditt hus är ditt jag självt. Kvinnan är modellerad som en behållare, skapad av mannen, 
underordnad huset som höljer henne, och som skapar henne till sin avbild - en keramisk 
behållare. 
I en annan myt ser vi skapandet av kvinnans arkitektoniska kraft födas, vad grekerna kallar Mêtis. 
Det är transformationens magi. Gudinnan Metis äktas av Zeus, som sväljer henne när hon blir 
havande. Han föder sedan ur sitt huvud deras barn, gudinnan Athena, som lär kvinnor 
transformationens konst – väva, baka bröd, frambringa barn. Det är denna kraft som kallas Mêtis. 
I äktenskapet kommer huset. För att fylla huset med det som krävs för överlevnad måste mannen 
gå ut och arbeta. Kvinnans plats är i hemmet där hon har kraften att  
transformera det mannen kommer hem med, Sperma blir barn, säden blir bröd, ullen spinns till 
tråd som vävs till kläder. Hustruns uppgift blir att genom sin arkitektoniska kraft visualisera 
mannens design. 
 
 

        
 
Den doriska pelaren symboliserar mannen, den joniska kvinnan 
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Kritik mot hemmet och hemmets innebörd för de respektive könen har i alla tider mötts av mer 
eller mindre högljudd kritik. Den grekiske komediförfattaren Aristofanes skriver i ett av sina verk 
Ecclesiazusae hur hjältinnan Praxagora förändrar stadens utformning när hon kommer till 
makten. Den politiska makten inverteras och övergår till kvinnorna medan männen stannar 
hemma. Men nu skapas det som kvinnorna tidigare utförde hemma, producerandet av kläder och 
mat i samhället utanför hemmet. 
Den ekonomiska makten förändras. Marken ägs av alla gemensamt och allt som produceras 
doneras till en gemensam butik, vilket suddar ut gränsen mellan ”eget” oikeios och andras. Även 
män, kvinnor och barn blir allas egendom, vilket raderar betydelsen av legitim och bastard. Vid en 
viss ålder blir alla män fäder och alla kvinnor mödrar. 
Oikos har transformerats till polis – staden har blivit ett enda stort hushåll för alla. 
Kvinnlig urban form vänder upp och ner på begreppen. Inomhus versus utomhus, egen versus 
andra, legitim versus bastard. Hierarkierna upplöses; manlig över kvinnlig, ung över gammal, 
skönhet över fulhet – alla dessa dikotomier på 
vilka de klassiska värdena bygger. ”Female urban form means the death of architecture as phallic 
differentiation.”2 
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3.1.4 Jordbrukssamhället- Ur hemmet skapas äktenskapet 
I och med den agrikulturella revolutionen blev människan bofast. Jordbruket innebar en tyngre 
arbetsbörda; jorden skulle bearbetas, sås, vattnas och skörden skördas. Man började värna om 
”sin jord/sitt resursområde”, ”sitt hus” och ”sina ägodelar” på ett sätt som man inte gjort tidigare 
och det fanns ett behov av att skydda och försvara det som var ens eget. Kvinnan slapp att bära 
barnen, men blev samtidigt hårt knuten till hemmet, där barnen föddes och uppfostrades. De 
kvinnliga sysslorna begränsades således till bostadens sfär, medan mannens arbetsområde var 
utanför.  Med kvinnan bunden till hemmet, fick mannen större kontroll över kvinnan och därmed 
säkrades även mannens avkomma. 
När kristendomen kom och den första kyrkan byggdes, bildades socknen. Socknen var den 
minsta territoriella enheten inom kyrkan och utgjordes av de bofasta hushåll som tillhörde kyrkan. 
 
Bofastheten medför också ett ökat behov av materiella ägodelar och andra bekvämligheter; hus 
för permanent boende, inredning, keramik till förvaring av det som producerats m m. 
Husbehovsslöjden, dvs tillverkning av hemmets föremål, var uppdelad mellan mannen och 
kvinnan. Mannens område var, förutom jordbruksverktygen, snickeriet och kvinnan stod för den 
textila tillverkningen. Det var nödvändigt för familjen att kvinnan i hemmet kunde sticka, sy, 
spinna och väva.  
 
 
3.1.5 Rumslighetens genus 
Rummen och byggnaderna deltar i produktion av manlighet och kvinnlighet. I Albertis 1400-
talsskrift Tio böcker om arkitektur diskuteras bl.a. det privata husets formgivning. Den rumsliga 
ordning som förs fram är en kontrollens ordning. En ordning för att kontrollera sexualiteten och då 
främst den kvinnliga. Huset i sig upprätthåller konstruktionen av könsuppdelningen. 
Kvinnorna ska befinna sig i det innersta av huset så långt från ytterdörren som möjligt medan 
männen gärna får visa sig utomhus. Mannens rumsliga rörlighet är skapad av kvinnans rumsliga 
begränsning. Att överskrida gränsen hotar. En kvinna utanför hemmet är sexuellt rörlig, 
sexualiteten har fallit ur husets kontroll. 
Äktenskapet som institution är rumslig. Man kan inte vara gift utan att bo under samma tak. Huset 
skyddar mot elementen, vind och regn. Klimatskydd för barnen. Samtidigt tar det till vara faderns 
krav på äkta barn genom att isolera kvinnan från andra män. Reproduktionen är under faderns 
kontroll 
Bandet mellan synen på kroppen som en byggnad och försöket att privatisera kroppen med hjälp 
av byggnaden kan följas genom privatlivets historia. Den dygdiga kvinnan blir liktydigt med en 
kvinna i huset. Dygden går inte att separera från det fysiska rummet. (stå i köket, gå på gatan, 
hemmafru, gatflicka) 
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3.1.6 Skråväsendet- den offentliga mannen, den privata kvinnan 
På medeltiden flyttades en del av produktionen från hemmet, då skråväsendet blev populärt hos 
överklassen. Skråväsendet var en ekonomisk och social sammanslutning inom hantverket och 
innebar att mannen försvann från hemmet. Med detta följde att hemmet utvecklades mer och mer 
mot en privat sfär. Tidigare bestod hemmet av ägaren och hans familj och släkt, eventuellt 
anställda, lärlingar, tjänare, och frekventa gäster. I dessa hus underströks det publika, det 
offentliga, av att i stort sett alla aktiviteter skedde i öppna rum. Man levde, åt och sov i samma 
rum som man förändrade med hjälp av möbleringen.1 
Kvinnan blev i och med skråväsendet än mer bunden till hemmet, hon kopplades till ”det privata”, 
med huvuduppgift att ta hand om barnen.  
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3.1.7 Industrialismen- hemmet som symbol för individen/familjen 
1846 avskaffades skråväsendet och efterträds så småningom av industrialismen. Familjerna 
flyttade in till städerna, där mannen fick lönearbeta. Storfamiljer splittrades, kvar blev 
kärnfamiljen. Far - make, mor – maka, och barn. Borta är idén som familjen sammanlänkad 
genom blodsband, giftermål, och andra omständigheter.  
Synen på huset som symbol för familjen fick en mycket stark politisk dimension. Det 
representerade den framväxande individualismen. Paradoxalt nog blev det på samma gång ett 
slagfält där kriget om samhällelig ordning och moraliska värden utkämpades. Man använde sig 
från politiskt och religiöst håll av hemmet som den sammanhållande faktorn, där kvinnans roll var 
att skapa ett hem där lugn och fördragsamhet rådde och där man levde i enlighet med de 
rådande moraliska värderingarna. 
 
Den första hemmafrun 
Den ena hushållsuppgiften efter den andra glider ur händerna på kvinnan och blir föremål för 
industriell spekulation. Familjen som produktionsenhet försvinner i och med mannens och 
kvinnans skilda uppgifter och mannen blir utsedd till familjens försörjare.  
 
 
3.1.8 Nationalromantiken- kvinnan och den goda smaken 
Som en motreaktion till industrialismen och internationaliseringen kommer nationalromantiken. I 
sin helhet var denna rörelse ett internationellt fenomen, en reaktion på industrialismen, stadens 
osunda liv och den nya arbetarklassens hemska levnadsförhållanden.   
Svenska slöjdföreningen bildas med syfte att värna om den svenska hantverkstraditionen. Greger 
Paulsson, VD för Svenska Slöjdföreningen, menar att hantverket måste förenas med tekniken för 
att kunna nå fler människor. ”Stil och funktion för alla” löd parollen. Demokratisering genom 
massproduktion. Lösningen skulle vara standardisering, typisering, organisation och 
kollektivisering. Massproduktion med andra ord. Debatten om form gällde först naturligtvis mest 
de föremål som människan har närmast sig i hemmet. Matbordets alla föremål, inrednings- och 
prydnadssaker.1 
Kärnfamiljen idealiseras med Carl Larssons Sundborn som förebild. Karin Larsson är förebilden 
för ”den goda modern och hustrun”. Barnen sätts i fokus, familjen står för stabilitet och trygghet. 
Karin Larssons inredningsstil blir symbol för det ursvenska, med broderier och vävkonst. Den 
samtida Ellen Key menade att skönhet och ändamålsenlighet skulle prägla hemmet, både 
materiellt och ideellt. Den atmosfär av trivsamhet, harmoni och skötsamhet som ett gott hem 
förmedlade skulle manifesteras i allt från gardiner och mattor till stolar och skåp. Förutsättningen 
för detta var att kvinnan tog tillvara och utvecklade sitt smaksinne. Kvinnans smak var på så sätt 
av avgörande betydelse för familjens välbefinnande och moraliska utveckling. Denna tanke 
baserades på att män och kvinnor var i grunden olika, men med komplementära egenskaper. 
Kvinnan, menade Key, var naturligt mer lämpad att ägna sig åt estetiska frågor och 
uppbyggandet av ett gott hem. Men det var egenskaper som också borde användas i 
konstruerandet av ett framtida bättre samhälle, inte minst ut estetisk synvinkel. Att båda könen 
därmed ansågs lika viktiga i samhällsbygget ledde till att hemmet – även om det även 
fortsättningsvis kom att uppfattas som ett kvinnligt område – blev en fråga viktig nog att lyfta upp i 
den allmänna debatten. 
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3.1.9 Funktionalismens födelse 
Trångboddheten och bostadsbristen var enorm. Kvaliteten på bostäderna var låg och ingen 
hänsyn hade tagits till familjernas behov. Men på 20-talet blir bostadens utformning en politisk 
fråga. Regeringen tillsätter en kommitté som utarbetar “bostadssociala minimifordringar för med 
allmänt understöd tillkommande smålägenheter”. Det är början på principen om en normering för 
bostäder.  
Man skissade upp hemmets nya funktioner, rum för rum. Trångboddheten var ett problem man 
fokuserade mycket på. Man retade sig på den envisa vanan att trots att man bara hade ett rum 
och kök, gjorde ett rum till finrum. Detta innebar ju att hela familjen och alla aktiviteter var 
hänvisade till köket. Om man kunde få folk att använda rummet som vardagsrum i stället för 
finrum skulle man kunna bryta “husmoderns isolering under arbetet i köket (...) och familjens 
vardagliga hemliv kunde samlas inom en vidare och mer tilltalande ram än den som 
köket ensamt erbjuder”. Vardagsrummet skulle vara just ett var dags rum, utan statusmöbler. 
Köket, trodde man skulle elimineras eftersom apparater ersatte mathållningen, därför indelades 
köket i arbetskök och matplats.  
 

 

 
 
 
I och med förbättringar inom bostaden blir hemarbetet mindre krävande och minskar i betydelse. 
Med det försvinner de sista resterna av familjens produktiva funktioner. Hemmafrurollen är ett 
ideal, en nationell gemenskap och något man strävar efter även inom arbetarklassen om man har 
möjlighet.  
Familjehemmet moderniseras, och familjen med den. Uttrycket form follows funktion myntades, 
det dekorativa ansågs onödigt och dyrt att producera. Alla möbler och prylar i hemmet var 
funktionella och anpassades efter behovet av utrymme. Stolarna blev stapelbara, sovplatserna 
blev soffor, bord blev både mat- och soffbord, skålar, kastruller, glas blev stapelbara. 
Underlättadet av massproduktion gjorde att både fattiga och rika kunde köpa industritillverkade 
varor. Exempel på produkter som en fattig familj kunde köpa var emaljerade grytor, zinkbaljor, 
eller lite dyrare aluminiumföremål, köksredskap som köttkvarn och mandelkvarn. En servis var en 
mycket stor utgift för en familj och ofta hade man blandade tallrikar köpta efterhand som det blev 
råd. Här finns många moderna nya föremål som radio, gasspis och symaskin. Radion var viktig 
för en familj som ville vara modern och den symboliserar fritid. Prylarna i hemmet förespråkar 
ideal som alla kan känna igen: att man har råd, är arbetsam, håller på vissa värden. 
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3.1.10 Folkhemmet - den goda husmodern 
Efter kriget växer en optimistisk tro fram på det goda samhället. Allt ska bli bättre- bostaden, 
maten, fritiden. Men för att kunna förändra måste man först konstatera vad som är fel. Hemmets 
forskningsinstitut skapas där man studerar statistik och gör vetenskapliga studier över 
rörelsemönster i hemmen. Man studerade kvinnornas rörelsemönster i hemmet, men man 
ifrågasatte inte om det var kvinnorna som skulle ta hela ansvaret för hushållet. 
Byggstandardiseringen tog upp mått- och kvalitetsnormer för köks- och förvaringsinredning. 
Underlag för arbetet fick man från den stora fältstudie av bostadsvanor som startades av 
Svenska arkitekters riksförbund, SAR, och Svenska slöjdföreningen, SSF. I och med att staten 
gick in med lån var man tvungen att upprätta en slags kvalitetssäkring. Man upprättade både 
normer som skulle säkra boendekvaliteten i lägenheterna, men även för kvaliteten på själva 
byggandet. De nya bostäderna måste ha en sådan kvalitet att de inte med åren förlorade i värde 
som säkerhet för statens och kreditinstitutens lån. Normeringsuppdraget gick till Sigurd 
Westholm.1942 utkom resultatet, en skrift som kom att kallas ”Westholms bibel”.  
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Bilden av kärnfamiljen var självklar och grunden i den var modern/husmodern som var hemma. 
Industriarbetarlönen hade nu nått den nivå att drömmen om hemmafrun kunde bli verklighet. 
Fortsatta bostadsvanestudier visade att finrumstraditionen satt hårt fast. Ett rum, det största, 
skulle stå orört, stängt för barn och vardagsliv. I de små lägenheterna blev köket platsen för alla 
vardagssysslor och för barnens lek och läxor. Slöjdföreningen, KF, ABF, och tidningarna 
diskuterade livligt barnens plats i 
hemmet. Den bild av nöd och armod som låg bakom bostadspolitikens ansträngningar att häva 
trångboddheten förändrades snabbt under femtiotalet. Hushållens köpkraft ökades, 
bostadsbyggandet hann inte ikapp efterfrågan och gav på så sätt utrymme för konsumtionen av 
hemmets kapitalvaror. Mottot var ”Att klara sig själv” och hushållen stimulerades att köpa 
tvättmaskin, bil, fritidshus och inte minst en TV. Det blev faktiskt TV:n som kom att bryta de 
ingrodda bostadsvanorna och göra finrummet till ett kvällsrum för hela familjen. 
 

 
Husmodersidealet förstärks, i och med mannens alltmer etablerade arbete, och därmed också 
hemmet som representativ sfär.  
Samtidigt som fler kvinnor rent teoretiskt kan välja att gå ut i arbetslivet, förskönas och 
reproduceras bilden av ”den moderna husmodern” i det offentliga samtalet. Detta förstärks via 
reklam, husmodersprogram i radio, TV och tidningar riktade direkt till husmodern. Man riktade in 
sig på hemmafruarna som de nya konsumenterna. Reklamindustrin omsatte enorma belopp på 
aggressiv marknadsföring av produkter riktade till ”Mrs Consumer”. Tanken var kanske inte 
primärt idealistiskt omtänksam, här fanns givetvis en av marknadens (via sina mäns inkomst) 
mest köpstarka kunder. Det gällde alltså att vinna hennes uppmärksamhet och goda vilja genom 
att locka med arbetsbesparande produkter. Kvinnans arbete i hemmet skulle rationaliseras så att 
mängden av dubbelarbete kunde minimeras. Man saluförde nya produkter som skulle rädda 
hemmafruarna från det tråkiga hushållsarbetet. De arbetsbesparande prylarna gav nu kvinnorna 
fritid. Begreppet ”tid är pengar” fick en ny innebörd då man satsade på att få hemmafruarna att 
shoppa på sin fritid.  
De produkter som marknadsfördes var naturligtvis alla elektriska hushållsprodukter, men också 
glas och porslinstillverkning. Formgivare som Hertha Bengtsson på Rörstrand och Stig Lindberg 
på Gustavsberg experimenterade med nya material och funktioner. Man kunde till slut presentera 
den revolutionerande servisen Terma, som kunde förflyttas från den heta spisplattan och ugnen 
direkt till bordet och sedan till förvaring i kylskåp, vilket sparade avsevärd disk.  
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3.1.11 Miljonprogrammen 
Trots de satsningar som gjorts på bostadsbyggandet låg man hela tiden efter. I många kommuner 
var väntetiden i bostadsköerna över tio år. Det var bakgrunden till den enorma satsning som 
inleddes i början av 60-talet. Även om lägenheterna i sig höll en god kvalitet innebar 
massproduktionen och den stora skalan att man förlorade den mänskliga aspekten.  
 

 

 
 
 
Kärnfamiljen splittras 
60-talet är konsumenternas decennium. Med ökad välfärd och större boendeytor blev intresset för 
heminredning allt större. En flora av nya tidskrifter och broschyrer gav goda råd till de unga 
köparna. Folk vallfärdade till det nyöppnade IKEA i Kungens kurva. Man köpte inte längre ett helt 
möblemang, som skulle hålla livet ut, utan var öppen för att byta ut och förnya. Möblerna skulle 
framför allt fungera i vardagslivet och vara bekväma, funktionella och kunna kombineras på olika 
sätt. TV:n förde in världen i vardagsrummen och påverkade möblering och inredning - den förde 
också med sig nya produkter - TV-kanna mm. Den färgglada plasten dök upp i allt från teknik till 
bruksföremål. 
Möbleringen speglade den rörelse och förändring som höll på att ske inom väggarna. Under 60-
talet behövde industrin och den växande offentliga sektorn arbetskraft och allt fler kvinnor kom ut 
på arbetsmarknaden. En rad reformer som gynnade jämställdheten infördes, bland annat 
ersattes sambeskattningen med särbeskattning 1971. Det vill säga, varje löneinkomst 
beskattades för sig och det gjorde att det lönade sig bättre för kvinnor att arbeta utanför hemmet. 
Samtidigt som skilsmässorna ökade minskade antalet äktenskap. Det berodde främst på att man 
började flytta ihop utan att gifta sig. 
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3.1.12 Barnens decennium 
70-talet präglades av en vision att livet skulle vara behagligt. Karriärslivet var inte det enda sättet 
att leva längre för mannen och kvinnornas entré ut i arbetslivet präglades inte heller av några 
karriärsdrömmar. Hemmet var det som var viktigt, även om kärnfamiljen splittrats. När inte man 
och kvinna utgör en enhet längre, sätts barnen i fokus. Barn till 40-talisterna gör upp med sina 
föräldrars sätt att leva, inreda och fostra barn. Nyttigt blev viktigare än vackert. Spånskivor, 
skumplast och glasfiberväv var praktiskt. Gör-det-själv-anda. Spika och måla själv praktiska 
möbler. Vardagsrummet görs om till barnlekrum, med låga, mjuka möbler och färgglad inredning. 
KF gjorde basmöbler och gav ut Blåvitt-serien.  
 

 

     
 
 
 
3.1.13 Karriärskvinnan 
Mot slutet av 70 talet kom en revolt mot velourpappor och mjukismän. HIV/AIDS ändrar villkoren 
för ”fri kärlek”, kärnfamiljen och äktenskapet glorifieras igen som en reaktion mot 
samboförhållandena under 70 talet. Förväntningarna på män i hushållet är stora sedan 70 talet 
men karriären blir viktigare, ekonomin står på topp. Tanken präglas av individualism. Kvinnan på 
väg ut i arbetslivet siktar även hon på toppen. Detta märks på alla nya produkter i hemmet. Under 
80 talet lanserades en mängd tekniska prylar för köket, däribland bakmaskinen, mixern och 
mikrovågsugnen. Statistik visar dock att kvinnan ändå inte lyckas slå sig fri från det övergripande 
ansvaret för hushållet. 70 talets velourpappa var bara på besök. 
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3.1.14 Bostäder för marknaden 
En anpassning till kunder med stor betalningsförmåga har gett upphov till nya hustyper och 
lägenhetsplaner. Av både ekonomiska och politiska skäl släppte Boverket helt kraven på 
bostädernas rymlighet, utrustning och planlösning. Men uppmärksammade utställningar som 
Bo01 i Malmö visade inte prov på någon ny erfarenhet och kunskap om människors vardagsliv  
Oprövade experiment med kombinationer av kök och vardagsrum, så kallade öppna 
planlösningar, ökade i 90-talets bostadsproduktion.  
Studier av bostadskvaliteterna visar på en försämring av bostädernas bruksvärden och 
mångsidiga användbarhet. Genom förändringar i plan- och bygglagen och i Boverkets 
nybyggnadsregler har under nittiotalet nästan hela regelsystemet vad gäller bostäders kvaliteter 
upphört att gälla. Under 90-talet avskaffade man de sista resterna av statligt produktionsstöd till 
bostäder. Åren 1940-1996 var alltså den tid som staten aktivt stödde och delvis styrde 
bostadsproduktionen i Sverige.  
 

      
         
 
Omdefiniering av kärnfamiljen 
Under 90-talet föds allt färre barn medan man såg början på de första homosexuella familjerna i 
Sverige. Fler och fler skiljer sig och bildar nya familjer. Kärnfamiljen består nu av fler än mamma, 
pappa, barn. De behov som finns för boendet är många: stort-litet, öppet-slutet, flexibla väggar, 
gemensamma kök-rum, sovkabysser, loft, glasade utrymmen. Man finner sig inte tillrätta i den 
”nyfunktionalistiska andan” som nybygget erbjuder. Det är snyggt men inte så praktiskt för en 
flexibel familj. Samtidigt ökar singelhushållen. 
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3.1.15 Idag: Hemmet som varumärke 
Hemmet har blivit på mode. Det pysslas, renoveras, byggs om och inreds som aldrig förr. 
Människor viker ut sina hem i tidningarnas inredningsreportage och i TV program. Företag söker 
nya sätt att föra ut sina budskap via hemmiljöer i reklamen. Inte sedan folkhemmets tillkomst har 
det varit sådan propaganda för hemmet. 
I dessa oroliga tider verkar hemmets trygga sfär bli alltmer central. Man söker upp gamla ideal 
som står för stabilitet och trygghet. I inredningsreportage ser vi hur kärnfamiljen samlas kring 
middagsbordet eller den öppna spisen. Man visar upp perfekta, lyckade familjer, med perfekta, 
rena ytor. Ofta är det samma stilar som representeras: den romantiska, lantliga stilen eller den 
nyfunktionalistiska med alla tillhörande designklassiker. 
Familjen upprätthålls genom mannen och kvinnan, fasta i traditionella könsroller. Nedan några 
exempel tagna ur inredningstidningar. 
 

   
 
Verkliga verkligheten 
Idag utgör kärnfamiljerna mindre än en femtedel av landets drygt fyra miljoner bostadshushåll.  
 
Familjehushåll efter hushållstyp 2002 
Antal i 1 000-tal och procentuell fördelning    
Barn i åldern 0–17 år 
 
Hushållstyp    Antal                 Procent 
Sammanboende utan barn   1 301   28 
Sammanboende med barn      692   19 
Ensamstående kvinna med barn                  198     4 
Ensamstående man med barn      66     1 
Ensamstående kvinna utan barn                  811   18 
Ensamstående man utan barn                     774   17 
Övriga familjehushåll 
(t ex sammanboende med helgbarn)           552                      12 
 
Totalt  4 594 100 
 
Källa: Undersökning av levnadsförhållanden, SCB 
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Idag är det alltså vanligare att leva utanför kärnfamiljens ramar än innanför. Man och kvinna som 
enhet är inte längre en förutsättning för familjelivet. Ändå lever den romantiserade bilden av 
kärnfamiljen som hemmets trygga punkt kvar som norm. Könsrollerna är i allra högsta grad 
befästa i detta: kvinnan är den husliga, pysslande modern med övergripande ansvar för barnen, 
mannen är den stabila, trygga familjefadern som tillbakalutad betraktar sitt hem och familj. 
Statistik kring kärnfamiljen talar även den sitt tydliga språk: 
 
Sett över veckans alla dagar arbetar kvinnor och män lika mycket, ca 8 timmar per dag. Kvinnor 
arbetar lika mycket betalt som obetalt medan män arbetar dubbelt så mycket betalt som obetalt. 
Jämfört med 1990/91 förvärvsarbetar kvinnor lika mycket idag. Män däremot har minskat sin tid i 
förvärvsarbete med 3 timmar per vecka.  Under en vecka utför kvinnor drygt 28 timmar och män 
nästan 20 timmar obetalt arbete.  
 
Källa: Undersökning av levnadsförhållanden, SCB 
 
En del har förändrats men mycket återstår. Vi ser kvinnan och mannens traditionella roller 
reproduceras överallt omkring oss och allra tydligast i framställandet av hemmet.  
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3.2 Sammanfattning 
 
Historiebeskrivningen visar tydligt hur uppfattningen om kvinnan som det privata och mannen 
som offentlig har följt med ända från Antikens dagar till idag (om än i varierande omfattning). 
Kvinnans plats har varit i hemmet med främsta uppgiften att ta hand om hus och barn, medan 
mannen fritt kunnat röra sig i offentlighetens ljus.  
Inställningen till kärnfamiljen med dess könsroller som ideal har genom tiderna format våra hem 
både som bostad, från planlösning till bruksföremål, och som socialt begrepp.   
Sambandet genus, politik, boende och design har genom historien haft ett klart samband.  
När Ellen Key förespråkade luftig inredningsstil byggde handlade detta främst om en stark 
grundsyn på kvinnan som hemmets vårdare. Elbolagens konkurrenssituation i början av 1900- 
talet resulterade i en explosionsartad elektrifiering av hemmet med allehanda köksapparater 
riktade mot kvinnan i köket. 50- talets propaganda för den goda husmodern använde design som 
främsta maktvapen. TV:n omvandlade finrummet till vardagsrum vilket innebar nya synsätt på 
familjelivet och kvinnans isolering i köket upplöstes. Slit- och släng plasten på 60- talet 
symboliserade något som var utbytbart, förnyelse. Detta i takt med att skilsmässorna ökade. ”Gör 
det själv” produkterna på 70- talet välkomnade ett helt nytt sätt att umgås över rumsgränserna.  
Synen på kvinnan är den som har varit avgörande, eftersom det är hon som hållit ihop familj och 
hem, trygghetens bas. De stora förändringarna har också skett när kvinnan fått möjlighet att bli 
mer självständig genom t ex utbildning, arbete, dagisplats för barnen, särbeskattning, fri abort 
osv. Men historien beskriver också en verklighet där kvinnor och män rent teoretiskt och lagligt 
anses ha samma möjligheter men där normen i samhället sagt något annat.  
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4 Könskoderna i vår omgivning 
 
Efter researchen bestämde jag och Camilla oss för att jobba vidare individuellt. Vi hittade ingen 
bra plats att mötas på eftersom vi hade lite olika krav från våra skolor samt olika arbetsmetoder. 
Mitt arbete inriktades mer mot design och genus medan Camilla arbetade vidare med arkitektur 
och heteronormativitet. 
Vi ser dock samarbetet som en stor erfarenhet och tillgång i projektet.  
 
I mitt vidare arbete har jag fokuserat på den tolkningsprocess som vi som individer går igenom 
när vi läser av vår omgivning. Eftersom design är lika mycket en process som produkt, har jag 
velat problematisera min roll som industridesigner och se de produkter vi skapar som sociala 
aktörer.  
Jag har under arbetets gång funnit att vårt språk är en otroligt viktig komponent i denna 
tolkningsprocess. Vi kommunicerar genom språket och använder ord för att beskriva något. Vad 
vi inte tänker på är vad betydelsen av ordet egentligen innebär, eller associationerna till ordet 
innebär. Ibland kan det till och med vara så att språket i sig med sin kraft kan bidra med en 
konservering av könsrollsmönstret. I följande text kommer detta att framgå mycket tydligt. 
 
 
 
4.1 Den privata kvinnan och den offentliga mannen 
 
Idag anses Sverige vara ett av världens mest jämlika länder. Löneklyftan mellan män och kvinnor 
är bland de lägsta, vi har flest kvinnor representerade i politiska beslutsorgan, kvinnor har samma 
möjligheter som män att utbilda sig. Vi är en förebild för många länder. Ändå återstår mycket.  
SCB (statens statistiska centralbyrå) gjorde år 2004 på uppdrag av TCO en undersökning  kring 
arbetsfördelningen mellan kvinnor och män i hemmet. ”Mannen i garaget och kvinnan i köket” 
är namnet på undersökningen som visar de traditionella könsrollerna är som starkast inom 
kärnfamiljen. Hur starkt detta yttrar sig är dels en fråga om klass, dels en fråga om ålder. SCB:s 
undersökning visar att ju mindre löneskillnad, desto mindre traditionell könsfördelning. Störst 
skillnad är det hos par över 50 år. Ändå är det fortfarande stor skillnad.  
Kvinnan är den som spenderar mest tid innanför hemmets väggar och har störst ansvar för barn 
och hushåll. Mannen är den som tar störst ansvar för underhåll utanför huset såsom snöskottning 
och bilreparationer. Att här dra parallellerna garage= offentligt och huset= privat kan kanske 
tyckas märklig eftersom båda områdena utgör hemmet och hemmet som helhet är ju privat. Här 
finns dels en geografisk skillnad, mäns arbete sker oftare utomhus(offentligt), eller i garaget (en 
passage från inomhus till utomhus) och kvinnors arbete sker mer inomhus (privat, intimt). 
Kvinnors arbete sker alltså i den del av hemmet där det vardagliga familjelivet utspelas och 
arbetet är cykliskt. När mannen ska utföra sina sysslor försvinner han från denna sfär, för att 
sedan återförenas med familjelivet.  
Men det är också viktigt att se till det symboliska värdet i dessa sysslor. Att ta hand om barn, laga 
mat, städa och tvätta är starkt förknippat med det mest personliga och intima (privata) medan 
snöskottning eller bilmek anses vara mer allmänna, offentliga sysslor. 
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4.2 Spelar det någon roll? 
Hur mycket tid mannen respektive kvinnan har tillbringat i hemmet, vilka rum de rört sig i och vilka 
sysslor de utfört, har varit och är fortfarande avgörande för hur genus konstruerats och 
reproducerats. Det är inte en slump att det idag återfinns flest kvinnor inom yrken som vård av 
barn och äldre, sysslor som traditionellt varit starkt förknippade till hemmet. Det är heller ingen 
slump att fler män än kvinnor söker till tekniska utbildningar. Detta förklarar också varför man hos 
byggvaruhus som Jula eller Rusta inte finner en enda sko, arbetsbyxa eller handske i små 
storlekar.   
Denna norm är något som inte längre syns eller reflekteras över eftersom det är så vår verklighet 
är uppbyggd. Det blir något av karaktären ”så har det alltid varit”. Detta förstärks givetvis via olika 
massmedier. 
Våra hem är vår första verklighet, hur hemmet och familjen som vi uppfostras i är uppbyggd 
formar oss som individer.  Denna verklighetsuppfattning är något vi som individer tar med oss ut i 
samhället. Det privata blir därmed politiskt. 
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4.3 Designens genus 
 
4.3.1 Isärhållandets logik 
Så långt tillbaka man kan se i historien har mannen dominerat det offentliga livet: politiskt, socialt, 
ekonomiskt och ideologiskt. Mannen har stått för kulturen: han är aktiv, stadig, logisk, subjekt -
hjärnan. Kvinnan, vars främsta uppgift har varit att föda och fostra barn, har stått för det motsatta: 
naturen. En natur som beskrivis som passiv, känslig, ologisk, objekt- kropp.  
Dessa metaforer lever kvar än idag. I ”Stora synonymordboken” hittar man dessa synonymer om 
man slår på ”kvinnlig”: feminin; damig; mjuk; moderlig; huslig; vek; öm; veklig; förvekligad; 
omanlig; feminiserad. Som kontrast står det under ordet ”manlig”: viril; manbar; karlaktig; 
karlavulen; dristig; modig; tapper; oförfärad…  
 
Dessa ord kan översättas till former. Här råder isärhållandets logik: funktion eller dekor. Kvinnor 
förväntas gilla vissa färger, former och attribut medan män förväntas föredra det motsatta. Detta 
märks tydligt i uttryckligen könsspecifika produkter som t ex hygienartiklar, cyklar, kläder osv. 
 

 
 
Produkter riktade mot män ska uttrycka funktionalitet, produkter riktade mot kvinnor ska vara 
dekorativa.  
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4.3.2 Hierarkiseringens logik 
Tittar man närmare på synonymerna för kvinnlighet respektive manlighet ser man att de manliga 
synonymerna som viril, modig, tapper, oförfärad etc, är överordnade de kvinnliga som vek, 
förvekligad, öm. Nämnvärt är också att ordet ”kvinnlig” har synonymen ”omanlig” men ordet 
”manlig” har inte synonymen ”okvinnlig”. Detta indikerar mannen som norm, det första könet. 
Kvinnan är ”det andra”, det utöver.  
Denna hierarkiska ordning återfinns även hos produkterna. Där isärhållandets logik slutar, tar 
hierarkiseringens logik vid. En produkt som erbjuder fler tekniska funktioner och som har högre 
prestanda, antar automatiskt ett mer ”maskulint” formspråk. Även traditionellt och kulturellt 
kvinnliga produkter följer denna logik för att få kallas ”professionella” eller ”intelligenta”. Billigare 
varianter inom samma produktkategori äger ofta en organisk (läs kvinnlig) form, är ljusa till färgen 
och gjorda i billigare material. 
 
 

 
 
Billig…                Dyrare…                  Dyrast! 

 
 

           
 
Även traditionellt kvinnliga produkter måste anta ett mer maskulint uttryck för att få kallas ”professionella” och 
”exklusiva”     
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4.3.3 ”Alla vill ha en bra, funktionell produkt” 
En produkt som uttrycker funktion anses trovärdig. Alla vill ha en produkt som fungerar. 
Men eftersom ordet funktion står i relation till manlighet och motsatsordet dekor står för 
kvinnlighet, är det intressant att undersöka vad vi egentligen menar när vi säger ”en bra, 
funktionell produkt”.  
  
 
funktion, utmärks av att en enhet har en viktig eller nödvändig konsekvens för 
en annan enhets tillstånd eller egenskaper. 

 
dekor konstnärlig utsmyckning av föremål och byggnader, särskilt prydnad av 
konsthantverks- och konstindustriella produkter 
 
Källa: Nationalencyklopedin 

 
4.3.4 Funktionens hierarki 
Kort och gott kan man alltså säga att funktion, när man pratar om produkter, är de konsekvenser 
en produkt får för individen och samhället. Alltså borde strykjärnet till vänster och strykjärnet till 
höger äga lika mycket funktion, fast på olika sätt. Men järnet till vänster värderas högre eftersom 
den främst uttrycker prestanda och den ser ut att bättre uppfylla kraven på strykta kläder . 
Produkter som denna beskrivs med adjektiv som ”intelligent”, ”tuff” och ”effektiv”. Designen får ett 
tydligare formspråk som är kantigt med framhävda detaljer och mörkare färgskala.  
Strykjärnet till höger äger andra funktioner av mer underlättande karaktär som t ex dropstop 
system, mjukt handtag, extra stort påfyllningshål, extra lång sladd och extra lättläst 
vattennivåindikator. Inte lika ”tuffa” och ”intelligenta” funktioner, än dock oumbärliga för vissa. 
Billigare och lägre värderad, blir designen mer lekfull och mindre exklusiv…mer ”kvinnlig”. 
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4.3.5 Dekorens hierarki 
Dekor förknippas oftast med något kvinnligt, något vars funktion är att försköna. Därför anses 
också dekor förvilla och försvaga, eftersom den tillför ett värde till produkten som inte har med 
den högst värderade funktionen (prestandan) att göra. Men dekor är inte bara blommor och blad. 
Dekor är även den extra skruven, fartränderna, den imiterade kromen och de extra fläkthålen. 
Med andra ord, dekor, vars främsta funktion är att förstärka uttrycket av prestanda, ökar 
trovärdigheten på ”en bra funktionell produkt”. Dekor, vars funktion är att försköna och tillföra 
ytterligare värde på produkten, drar däremot ned trovärdigheten.  

 

 
 
 
4.3.6 Språkets förstärkande kraft 
Formlagarna för vad som är feminint respektive maskulint verkar svåröverskridliga. Som om inte 
det skulle räcka, förstärks helhetsintrycket av produkterna med passande, värdeladdande namn 
grundade på hierarkins regler. Inom hygienindustrin är detta väldigt tydligt. Till och med 
användningsområdet omdefinieras beroende på vilket kön man riktar sig mot. Då det för män rätt 
och slätt kallas ”rakning”, kallas det för kvinnor ”skönhetsvård”. Produkter riktade mot kvinnor får 
ofta mjuka, intima namn som: Satinelle, Moi (jag på franska), Satin Ice, Silk-épil ever soft 
Deluxe… 
Männens kollektioner får namn som tydligt associeras med framgång, precision, styrka och 
intellekt: Smart Touch, Speed, Super reflect, Cool Ice, Exact Power, Match3 Turbo 
Även inom produktkategorier som inte uttryckligen är könsspecifika förstärks formen med flick- 
och pojknamn. Porslin med blomdekor döps till Anna, Lovisa eller Sara. Porslin med en enkel 
rand som dekor får heta Carl eller Fredrik. IKEA väljer flicknamn på traditionellt kvinnliga varor. 
Här heter mjuka varor som tyger, plädar, gardiner och kuddfodral, Lydia, Inez, Britt, Ritva, Lill, 
Felicia osv. Snickerier som bokhyllor och stolar får namn som Ivar och Billy.  Philips döper sin 
svarta handdammsugare till Jack, medan den vita och aprikosa får heta Cucina (betyder eg. ”kök” 
på italienska men i kontrast till namnet Jack kan det uppfattas som ett flicknamn). 
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       Fredrik                                                                                    Lovisa 

 
 
 
 
 
 

 
                      Oddvar                                                                                                 Inez 
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4.4 Design som könsstruktur 
 
När vi möts av denna tydliga könsmärkning av produkter i vår miljö och påverkas av hur dessa 
värderas är det inte svårt att ta tolkningsprocessen ett steg längre. Här hjälper även 
marknadsföringen till att förstärka intrycket av vilket kön produkten riktar sig mot. En man som 
vuxit upp med ”Action Man”, som i tonåren åkt mopeden ”Fighter 4-takt Batman” och gjort lumpen 
attraheras nog lättare av borren ”Fire Storm” än en kvinna som vuxit upp med ”Barbie” och som 
lockats av skönhetsprodukter med namn som ”Magic”. 
 

 
 

 
Produkterna har liknande attribut och färger, de återfinns i liknande miljöer och de frambringar 
likartade konnotationer.  
Ända från födseln, är det såhär vi lär oss tolka produkterna omkring oss. Pojkar får blå kläder, 
flickor rosa. Pojkar får avancerade byggsatser, flickor Barbie. Vi konstruerar alltså könstillhörighet 
med hjälp av prylar.  
Denna tolkningsprocess lär oss att välja vissa saker framför andra och genom våra val för vi 
vidare den tradition som säger att rosa är för kvinnor och metallic är för män, att organiska former 
är ”feminina” och geometriska former är ”manliga”. Att män är tuffa, hårda och presterande och 
kvinnor är mjuka, vackra och vårdande. 
Formen förkroppsligar, speglar och reproducerar könsrollerna och maktordningen i vårt samhälle. 
Därför blir form ett maktvapen.  
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4.5 Ett samhälle byggt på dikotomier 
 
Vad är det egentligen som gör kapmaskinen ovan ”manlig”? Är det bildens upplägg, alltså att det 
är en man som håller i den? Kanske skulle vi inte associera kapmaskinen med manlighet, om vi 
inte kände igen uttrycket från de könsspecifika, manliga produkterna? Eller tolkar vi den som 
manlig därför att det helt enkelt är en kapmaskin, ett verktyg som traditionellt använts och 
används mest av män? 
 
Bilden vi får av vår omgivning är givetvis en kombination av alla medverkande krafter men det är 
mer komplicerat än så. Det är viktigt att förstå att vi har en historia och ett arv som lever kvar hos 
oss i vår kultur. Bilden av maskulinitet och femininet reproduceras i vårt vardagliga tal, i filmen, i 
religionen, i litteraturen, i politiken, i sporten, i myten…Vårt samhälle grundar sig  på dikotomierna 
manligt/kvinnligt och med dem följer en fortsatt indelning av motsatsförhållanden som bygger på 
könstillhörighet. Allt, från platser, egenskaper, sysslor och saker blir fyllda med ”genus-
essenser”(9) Därför ser vi köket och smedjan, byxorna och klänningen, whiskyn och de färgglada 
drinkarna, bilmotorn och symaskinen, mjölkning och vedhuggning, fnittrighet och ordkarghet osv. 

 
 

  
 
 
Som man kan se i t ex namngivningen av produkter är det alltså inte bara de uttryckligen 
könsspecifika produkterna som upprätthåller uppfattningen om vad som är feminint och 
maskulint. Dessa går varje fall att genomskåda eftersom de står på hyllor för ”män” respektive 
”kvinnor”.  
Det intressanta ligger just i det vi minst genomskådar. Därför måste man djupare ifrågasätta 
synen på män och kvinnor, det maskulina och det feminina. Ifrågasätta tingens betydelse inom 
ett visst sammanhang. 
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5 Design och genus- visualisering  
 
5.1 Vad vill jag uppnå med mitt arbete? 
 
I inledningen av denna rapport lyder min målbeskrivning: 
”Att visuellt kommentera det heteronormativa sättet att förhålla sig till rumsligheten, tingen och 
sysslorna i hemmet som har sin grund i det socialt konstruerade könet, genus.” Trots olika vändor 
i projektet tycker jag målbeskrivningen fortfarande stämmer ganska bra. Med anledning av mitt 
och Camillas avslutade samarbete har jag valt att inte uttalat inrikta mitt arbete mot hemmet, utan 
istället fokusera på genus och design i allmänhet. Jag vill dock understryka att det är omöjligt att 
diskutera hur vi socialiserar könsroller utan att visa på sambandet mellan synen på kärnfamiljen 
och hemmet, vilket bevisats flera gånger om under arbetets gång. 
 
Min nya målbeskrivning lyder: 
 
Jag vill bryta invanda tankesätt kring produkter och produkternas användningsområden baserade 
på sociala och invanda mönster. Min arbetsmetod är att se produkterna omkring oss som 
sociala aktörer snarare än förutbestämda fysiska ting. 
 
Jag vill genom resultatet av mitt arbete kommentera hur vi tänker kring manligt och kvinnligt och 
visa på ett alternativt synsätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Design och genus- hur vi formger produkter och hur de formar oss 
Karin Ehrnberger MAX vt- 06 

  
        37 

5.2 Första konceptidéerna- en lek med dikotomier 
 
Efter att ha studerat genus och tagit del av delar av den genusforskning som gjorts inom olika 
områden, blev det uppenbart för mig att synen på manligt och kvinnligt grundar sig på ett 
samhälle uppbyggt kring motsatsförhållanden (dikotomier). Dessa dikotomier har skapats för att 
vi lättare ska förstå hur saker och ting hänger samman. De upprätthåller varandra, fint blir bara 
fint om något också kan vara fult, mörker bestäms utifrån ljusets styrka, styrka definieras utifrån 
svaghet osv. De är också fyllda med mer eller mindre uppenbara ”genus-essenser”.  
 
Min första tanke var att utgå ifrån dessa och jobba på ett mer filosofiskt plan, föra fram design 
som en explorativ tankeprocess och därigenom få tillfälle att tänja lite extra på gränserna.  
Jag tog ut olika problemställningar att jobba utifrån och byggde upp fem koncept kring dem som 
jag tyckte kunde vara intressanta att jobba med. 
 
 
5.2.1 Dold vs Synlig 
Handverktygen på marknaden är mannens förlängda arm. Deras formspråk 
är inte bara menade att attrahera mannen, utan för att även förstärka hans  
manlighet.  
De så kallade punktinsatserna i hemmet, d v s de tillfällen då något ska lagas, 
fixas eller sättas upp, utförs till övervägande del av mannen (källa: SCB, Tid för vardag). Då åker 
snickarbrallorna på, mannen försvinner in i garaget eller upp på vinden för att hämta 
verktygslådan för att sedan koncentrera sig på sin uppgift. 
Detta blir till något av en ”ritual” med ”manlig” essens.  
 
En av de mest testosteronsprutande verktygen är borren. Den liknar till 
utseendet en pistol och dess funktion är liknande: att göra hål. Borren är  
tung, komplex i sitt uttryck, bökig och den låter högt. Alla attribut skvallrar om att  
det är en logisk och ändamålsenlig produkt, som lika fort som den tagits fram 
direkt åker tillbaka till verktygslådan när den utfört sitt jobb. Verktygslådan 
stuvas i sin tur tillbaka in i garaget.  
Eftersom det är mannen som utför dessa arbeten får/ tar kvinnan aldrig chansen  
att ”bekanta” sig med borren. Förhållandet till den förblir distanserad, med risk att 
överdramatiseras.  
Man kan jämföra med köksapparater (traditionellt ”kvinnliga” verktyg) som får stå framme och bli 
en synlig del av vardagen, trots att de används lika lite som borren. Enligt Tomas Fürth, 
forskningsledare på omvärldsanalysföretaget Kairos Future, börjar köksmaskinernas funktion 
reduceras till dekoration. Vi köper dem, har dem framme som statusprylar, för att sedan äta 
junkfood framför TV:n.  
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Konceptidé och visualiseringsförslag: 
Att synliggöra borren och låta den bli en syn i vardagen och därigenom avdramatisera 
föreställningarna kring den.  
Genom att använda motsatsförhållandet dold och synlig, sudda ut könskoderna relaterade till 
objektet. 
 
Jag vill ersätta borrväskan, som ju erbjuder förflyttning av borren, med ett skräddarsytt fodral i 
tyg. På så sätt utmanas också gränserna för rummets könskodning, dvs garaget (traditionellt sett 
mannens rum, maskinernas rum) vs finrum (traditionellt sett kvinnans rum, tygernas rum) och 
beteendet kring borren.  
 
 
5.2.2 Funktion vs Dekor 
Nordea gjorde 2003 en undersökning kring konsumtionsvanor inom familjen. Enligt den är det 
mannen som övervägande står för inköp av all elektronik i hemmet, det är också han som 
installerar den.  
På senare år har man satsat på design av eluttagen. Dess diskreta uttryck har på ett självklart 
sätt fått klä på sig den manliga kostymen (de allra första eluttagen var av porslin och dekorerade). 
Formen är en fyrkant (eller så används metaforer som muttrar eller bildäck). Materialen är 
borstad stål, svart backelit, eller på de exklusivare: mörkt trä. 
 
 

 

              
 

 
 
Koncept och visualiseringförslag:  
Min idé är att göra en ”make over” av dessa uttag. Konstruera en evolution av dem och se vad 
som händer när man bit efter bit applicerar ”kvinnliga” attribut: färg, struktur, tyg, sömmar… 
Om eluttaget får anta formen av muttrar, var går då gränsen för ett ”kvinnligt” uttryck? 
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5.2.3 ”Manlig” teknik vs ”kvinnlig” teknik 
(fortsättning/förlängning av konceptidé 2) 
Koncept och visualiseringsförslag: Sladdarna, som står för ett flöde, framåtanda och för teknik, vill 
jag förena i ett traditionellt hantverk som korgflätning och göra skulpturer av dem. Mest 
symboliskt, för att utmana insorterandet av ”manliga” och ”kvinnliga” material och göranden. Men 
också för att visa på att inspirationen ibland kan komma från det som glömts bort. Handarbetet, 
hemslöjden, konkurrerades under industrialismen ut av tekniken, förkastades som kvinnogöra 
och förlorade sin respekt. 
 

 
 
Skulpturerna kan heta Strömlinjeformer, som en ironisk krock mellan det industritillverkade och 
hantverket. 
 
 
5.2.4 Förnuft vs känsla 
Genus är det sociala könet och kroppen är det fysiska könet. Men det sociala könet styr även 
våra kroppar, vare sig vi vill eller inte. Vi lär oss tidigt hur vi ska röra på oss, var vår blick ska falla, 
hur vi ska skratta och hur vi ska prata beroende på vilket fysiskt kön vi har. Det är mer accepterat 
att en man kliar sig i skrevet, det är mer accepterat att en kvinna pillar med sitt hår. 
Detta beteende är starkt förknippat med vår identitet och vår sexualitet.  
 
Koncept och visualiseringsförslag: 
Skapa möbler som genom sin begränsning erbjuder frihet. Sittmöbler som i form och material 
spelar på ytterligheterna manlighet och kvinnlighet men vars ergonomi utmanar det könskodade 
kroppsspråket. 
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5.2.5 Offentligt vs privat 
80 % av all föräldraförsäkring tas idag ut av mamman. Det som sägs vara den främsta orsaken till 
detta är ekonomin, pappan har en karriär att tänka på. Men det finns också en bild av att 
mamman är det bästa för barnet. När en kvinna blir gravid blir hon helig. När hon blivit mamma, 
gett liv, har hennes roll som kvinna fullbordats. Fler kvinnor än män får frågan om de vill ha barn, 
fler kvinnor än män blir ifrågasatta om de väljer bort att skaffa barn. I reklam riktade mot föräldrar 
är det övervägande kvinnan som syns med barnet. 
De vårdande, ”moderliga” egenskaper som en kvinna naturligt anses besitta, kan mannen aldrig 
ersätta. Att diskutera delad föräldraförsäkring är en sak men att som mamma överlåta ansvar för 
barnet till pappan och för pappan att tränga in i den heliga moder/barn världen kompliceras av 
hur normen för detta framställs i vårt samhälle. 
 
Om man granskar barnindustrin med genusglasögon finner man (förutom de könsspecifika 
tillhörigheterna för barnen) att formspråk som används för att tilltala barn stämmer överens med 
attribut från det kvinnliga formspråket. Det är bulligt, gulligt, pastelligt, mjukt, lekfullt. Det manliga 
formspråket finner vi i de mest funktionella produkterna: 
vagnen (bilen?), bilbarnstolen osv. Hur tolkar barnet dessa former och färger? Att det stillsamma, 
pyssliga är kvinnligt och det bullriga, rörliga är manligt?  
 
 

 
 
 
 
Koncept och visualiseringförslag: 
Jag vill använda mig utav slipsen, som symboliserar makt och karriär, till att konstruera ett 
lapptäcke. Lapptäcken har traditionellt sett sytts av kvinnor under graviditeten till deras första 
barn. Jag vill utnyttja slipsens form och därigenom utveckla nya mönster och ny teknik inom 
”lappandet”. Lapptäcket ska manifestera mannens tillträde till barnet (det privata) och 
avdramatisera slipsens symbolik. 
 
 
Även om jag i dessa koncept utgått ifrån verkliga problem med könsrollerna, är inte huvudsyftet 
att genomföra en förändring, utan endast rucka på det bestämda. Att borren får sin plats i 
finrummet kanske inte gör att kvinnan borrar mer, men det ger oss en chans att reflektera kring 
och omvärdera sammanhanget kring borren. Är det möjligt att förändra myten kring den? 
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5.3 Utvärdering av idéer 
 
Efter skisspresentationen märkte jag att jag nog arbetat lite för fort och för otydligt. Poängen med 
idéerna verkade svår att förstå för någon som inte tagit del av genusforskningens resonemang. 
Även om jag själv kände en säkerhet i mina idéer, har jag oroat mig för hur arbetet ska uppfattas 
av andra. Jag märkte en skillnad i hur arbetet uppfattades av dem som är insatta i problematiken 
och dem som inte är det. Jag märkte också en skillnad mellan hur det mottogs av män och hur 
det mottogs av kvinnor… 
 
Min ambition har naturligtvis varit att nå fram med ett budskap, oavsett förkunskaper hos 
betraktaren. Eftersom arbetet dessutom ska presenteras på en utställning där besökarna snabbt 
vill få en uppfattning om helheten, var jag tvungen att konkretisera och smalna av. Börja om lite 
från början… 
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6 Konkretisering- slutgiltig visualisering 
 
 
Efter skisspresentationen gick jag igenom allt arbetsmaterial igen. Jag läste fler böcker och 
pratade med verksamma inom genusforskning för att få en mer strukturerad och pedagogisk bild 
av vad jag ville komma åt. På ett sätt kändes det ledsamt att behöva lämna det lekfulla i mina 
koncept men samtidigt var det också skönt och lärorikt att få gräva ner djupare i problematiken. 
Eftersom det inte finns så mycket arbeten om design och genus, var mitt största dilemma från 
början att komma på hur jag skulle överföra forskning från ett närliggande område till design. Ju 
fler forskningsområden jag studerade, ju oftare återkom jag till samma resonemang och samma 
teser. Det som utmärker genusforskning är en strävan att tänka bortom konventioner, att se på 
världen ur nya perspektiv. Det blev klart för mig att allt hänger ihop och jag hoppas jag funnit tre 
bra sätt att förmedla detta på.  
 
 
6.1 Teknikens hierarki 
 
En vän till mig, som nyligen brutit upp från ett förhållande och flyttat till egen lägenhet, 
införskaffade då sin första egen ägda borr. Trots detta, ringde hon sin svåger och bad honom 
komma och borra. Ursäkten var att hon var ”rädd” för borren. När jag frågade varför, beskrev hon 
den som: den låter högt, den är tung, den blir smutsig och ser farlig ut. Ändå har hon en mixer i 
köket som hon använder då och då som ser betydligt farligare ut med sina vassa knivar, den låter 
också högt och blir smutsig efter användning. När hon ska rengöra den, måste hon ta isär den 
och komma nära de vassa knivbladen med risk för att skära sig.  
Vad är det som egentligen utgör skillnaden mellan mixern och borren? 
 
Definitionen av ordet teknik är enligt Nationalencyklopedin: 
 
teknik, sammanfattande benämning på alla människans metoder att 
tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål 
 
Alltså är teknik allt från handstickning, sport, matlagning till snickeri och bilmek. Ändå tenderar 
teknikens definition att få manliga förtecken, de flesta associerar ordet med traditionellt sett 
manliga sysslor. Teknik, eller teknologi, får sin mening i genusrelationer. 
 
När man ska förstå vad som åsyftas med teknik som manlig kultur kan 
man tänka sig ett antal olika angreppssätt. Man kan se till andelen män respektive kvinnor när 
det gäller konstruktörer, tillverkare, användare, men också vilka som har makt över tillgänglig 
teknik eller makt över införskaffandet av teknik. Andra angreppssätt är att undersöka hur teknik 
värderas och vad i tekniken som värderas högt, vilka föreställningar som finns om teknik och 
teknikens relation till kön och till sist hur människor faktiskt beter sig i förhållande till teknik.  
 
Om vi reflekterar över vår teknikvärld kommer vi snart att upptäcka hur den till form och innehåll 
präglas av våra uppfattningar om genus och könsroller. Det finns ett klart samband mellan hur vi 
konstituerar våra könsroller och hur vi producerar, använder och värderar teknik och teknologi. 
Tydliga exempel är hur vi formger våra tekniska artefakter beroende på om de riktar sig till män 
eller kvinnor. Som tidigare nämnts, är rakapparater för kvinnor pastellfärgade med mjuka former, 
nästan barnsliga, medan rakapparater för män är grå eller mörkblå och kantiga med fartränder. 
Men det finns också andra, mindre uppenbara exempel på detta. Det handlar om hur vi talar om 
och värderar teknik beroende på om den associeras till en traditionellt manlig eller traditionellt 
kvinnlig domän.  
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6.1.1 Domestisering 
Domesticering av ett föremål innebär, praktiskt såväl som emotionellt, ett tillägnande av tekniken. 
Det är en process som gör att ett objekt blir meningsfullt i en människas liv. Vardagslivet är viktigt 
att diskutera ur ett genus- och teknikperspektiv eftersom det associeras till hemmet och kvinnliga 
aktiviteter, medan teknik oftast relateras till den manliga sfären, motsatsen till hemmet. Christina 
Mörtberg, doktorand i genus och teknik vid Luleå Universitet, menar att teknik bara kan vara 
manligt utifrån kvinnans okunskap om den. 
Domesticeringsbegreppet innebär att samspelet mellan människa och teknik kan ses som en 
ömsesidigt förändrande process. Tekniken är inte bestämd en gång för alla utan omförhandlas 
mellan olika grupper i samhället.  
 
Domesticeringsprocessen delas upp i fyra analytiska delar: 
 

1. appropriation, tekniken blir fysisk tillgänglig i hemmet 
2. objektifiering, tekniken tillförs estetiska och kunskapsmässiga värden dvs. hur 

användaren uppfattar artefakten och var den placeras i hushållet 
3. inkorporation, hur artefakten införlivas i det dagliga livet 
4. omvandling, hur artefakten påverkar det sociala livet i hemmet och utanför 

 
 
Designens betydelse är här påtaglig, varför vi som designers bör se till hela 
domesticeringsprocessen och skapa frågeställningar kring hur produkten och dess placering 
kommer att påverka användaren och användarens relation till sin omgivning. Med en 
konstruktivistiskt inställning till kön, är det viktigt att tänka på könsmärkta handlingar och symboler 
som socialt och kulturellt betingat.  
 
Domesticeringsprocessen av en klassisk borrmaskin, med det uttryck den har idag, kan se ut så 
här: 
 

1. Mannen ser borren i reklamen, som framställer borren med en man och förstärkande 
adjektiv. Han ser borren i affären, tillsammans med andra verktyg riktade mot män. Han 
handlar borren och tar hem den till hemmet. 

 

 
 

2. Genom sitt utseende och konstruktion bekräftar och förhöjer den mannens maskulinitet 
och den ”manliga” aktivitet han ska utföra med hjälp av den. Borren placeras tillsammans 
med övriga produkter i hemmet som mannen på olika sätt tycker äger släktskap med 
borren. Det kan vara skruvdragaren, verktygslådan, hörselskydden, blåstället osv. 
Förmodligen är platsen undanskymd, eftersom dess estetiska uttryck inte platsar inom 
hemmets ramar: i en låda, garderoben, källaren, garaget… 
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3. Eftersom mannen är den som utför punktsysslorna i hemmet är det också han som 
kommer att komma i kontakt med borren och lära känna den. 

 
4. Eftersom mannen inte någonstans i denna process har varit tvungen att ifrågasätta sin 

identitet som man (snarare har den förstärkts), kommer han heller inte att behöva 
reflektera över de konsekvenser detta får. Allt känns ”naturligt”. Från reklamen för borren, 
som riktats direkt mot mannen, till att han borrat hålet, har den bekräftat det som beskrivs 
som ”manligt”. Denna process bidrar till att styrka den könsidentitet som han även tar 
med sig utanför hemmet (det är här Christina Mörtberg menar, att mannens speciella 
tekniska kunskaper endast bekräftas utifrån den tekniska kunskapsnivån de kvinnor han 
möter besitter). 

 
Vi ser här att både genus och teknik blir framförhandlade i domesticeringsprocessen. Mannens 
identitet bekräftas utifrån borren, borrens identitet bekräftas utifrån mannen.  
 
 
6.1.2 Teknisk kompetens- en fråga om muskelkraft? 
Köksutrustning har, i takt med att alltfler män kommit in i köksmiljön, gått mot ett mer ”manligt”, 
högklassigt formspråk. Det är idag vanligt med borstad stål, svart yta och kantiga former. 
Köksmaskiner ses dock fortfarande som teknik av underlättande karaktär. När köksmaskinerna 
började tillverkas, marknadsfördes de som ”assistenter”, något som skulle befria kvinnan från 
bördor. Ironiskt nog, har hushållsarbetet inte minskat, eftersom kraven på renhet ökat med tiden . 
Högblanka ytor och borstad aluminium i all ära, men de måste ständigt underhållas eftersom 
minsta lilla tumavtryck syns på dem och de förväntas stå framme.  
Att köksmaskiner uppfattas som teknik av underlättande karaktär är alltså direkt relaterat till 
värderingen av köksarbetet, inte tekniken i sig. Manlig teknik beskrivs som ”behärskande”. Det 
finns en stolthet i användningen av maskinen, som kräver fysisk styrka och mekaniskt handlag. 
Detta märks tydligt i det engelska ordet för denna teknik: ”power tools” (kraftverktyg). Manlighet 
skapas alltså utifrån ”tämjandet” av maskinen, kvinnlighet utifrån ”avlastningen”. Det engelska 
ordet för köksutrustning är ”kitchen appliance” (kökshjälpmedel).  
Men är inte köksutrustning av mer ”avlastande” karaktär då? En mixer t ex, som man kan sätta 
på, som gör sitt jobb, medan man kan göra annat?  
Här kan man dels ställa motfrågan: om köksmaskinen ska vara ”avlastande”, vad menas då med 
”att göra annat”? Att titta på? Att förbereda ingredienserna som ska mixas nästa runda ? Räknas 
rengörandet av maskinen som ”avlastande”? Kraften förs ju bara vidare till ett annat moment eller 
verktyg, det kan knappast kallas avlastande. Sedan kan man även ställa motfrågan: är inte t ex 
borren ett ”avlastande”, ett hjälpmedel? Det vore ju betydligt jobbigare att borra för hand. En borr 
kräver heller inte rengöring… Allt handlar om ett sätt att se på och värdera handlingen, dvs 
tekniken som utförs i relation till produkten.  
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6.1.3 Borren och stavmixern 
Designen återspeglar och reproducerar dessa värden. Köksutrustningen har tagit på sig en 
manlig kostym men det finns fortfarande uppenbara tecken på hur hushållstekniken och kulturen 
kring den ska uppfattas. Produkter som är intressanta att studera utifrån detta perspektiv är 
kulturellt manliga respektive kvinnliga handmaskiner: borren och stavmixern.  
 

                        
 
 
 
Borren är verkligen ”form follows funktion”. All teknik ska förstärkas genom designen  , det får inte 
råda några tvivel om att det är en högpresterande produkt. Ventilationshålen är många, för att ge 
intryck av en stark och långlivad motor. Formen utgörs av många upphöjda fält och av olika 
materialimitationer. Sammansättningarna av de olika delarna är tydliga, för att inte säga, 
framhävda. De mekaniska funktionerna är många, de manövreras med knappar och vred 
markerade med siffror, som en hemlig kod för den som inte använt den tidigare. Färgerna är 
klara, kombinerade med svart och metall. Greppen är grova och markerade med svart, det är 
svårt att undgå metaforen med en pistol. Borren ska bekräfta handkraften. 
 
Stavmixern däremot, är en enda enhetlig, organisk form. All teknik är dold, den roterande kniven 
är vackert inramad i en ”kjol”. Knapparna (en av och en på-knapp) är integrerade i formen, 
känslan när man använder den är som om man ”kramar” ur kraften från en droppe. Handmixern 
ska, till skillnad från borren, upplevas som att den kräver så lite handkraft som möjligt.  
Grafiken är består av symboler föreställande lök, blad, frukt, grädde osv förklarar mixerns 
användningsområde på ett klart och tydligt sätt. Styrkan kan regleras från en manöverknapp med 
symbolerna + och -. Färgerna är ljusa i vitt och pastell. 
 
 
6.1.4 Problemformulering 
Det räcker inte att förklara dessa handmaskiners totala åtskillnad i formgivningen med ”kökets” 
estetik eller ”handverktygens” estetik utan att reflektera över innebörden av det- att de är 
könskodade. Med könskodningen följer en hierarkisering av tekniken som avgör vad som är 
”behärskande” och vad som är ”understödjande”. Våra föreställningar kring dessa artefakter 
reproduceras i designen av dem. 
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6.1.5 Visualisering 
 

• Jag vill utnyttja de fasta föreställningar vi skapar utifrån respektive formspråk och sätta 
dessa i motsatsrelation till varandra. På så sätt kan det ogenomskådliga bli 
genomskådligt, eftersom förhållandet till själva artefakten förändras. 

 
För att göra detta har jag formgivit en mixerstav utifrån borrens estetik och formivit en borr utifrån 
mixerstavens estetik. Mitt syfte har alltså inte varit att formge nya handmaskiner, eller att göra en 
”manlig” mixerstav och en ”kvinnlig” borr.  
Syftet med bytet är att göra det ogenomskådliga genomskådligt och visa på hur starkt våra 
värderingar är kopplade till respektive formspråk och respektive artefakt.  
 
Hur värderas / uppfattas en borr vars formspråk döljer tekniken? Kvinnlig? Varför? 
Hur känns det att använda en borr med mjuka knappar? Blir mixerstaven ”tuffare” med display 
och mörkgrön färg? Blir användaren tuffare? Ser den mer effektiv ut? Det som är accepterat för 
den ena artefakten, utesluts för den andra. Varför är det så? Vad betyder det? 
 
Blir mixerstaven ”tuffare” med display och mörkgrön färg? Blir användaren tuffare? Ser den mer 
effektiv ut? Det som är accepterat för den ena artefakten, utesluts för den andra. Varför är det 
så? Vad betyder det? 
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6.1.6 Resultat 
 
”Dolphia” 
Borr med stavmixerns formspråk 

 
 

 
 

Borren har en organisk form, inspirerad av delfinens anatomi, och avslöjar inte något om tekniken inuti.         
Strömbrytaren är mjuk och, integrerad i formen…   

 

           
 
                  Tydliga symboler för att underlätta                   Diskreta men dekorativa ventilationshål 
                  användandet                               
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”Mega Hurricane Mixer” 
  Stavmixer med borrens formspråk 
 

         
 

      Formspråket skvallrar om en högpresterande, teknologisk produkt som kräver styrka av användaren 
      Formen påminner om en örn, symbol för makt och styrka. 

 

            
 
                                Displayen, som indikerar motorns            Strömbrytaren påminner om  
                                hastighet gör användningen till en            pistolens avtryckare. 
              mer ”sportig” aktivitet och                          
                                förstärker intrycket av prestanda 
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2. Objektifiering i system 
 
6.2.1 De osynliga systemen 
Uppfattningen om mannen som konstruktion och den grundläggande, logiska går igen i hur vår 
omgivning är konstruerad. Inom feministisk forskning talar man om en (manlig) värld uppbyggd 
kring ”representationer”, eller fasta system. Dessa system som utgörs av allt från politiska system 
till tekniska system som t.ex. växellåda i bil (axlar, kugghjul, växelförare), telefonsystem 
(telefoner, växlar, ledningar). Dessa är så integrerade i vår verklighet att vi tar dem för givet. 
De blir ”naturliga” och därmed osynliga och det finns ingen anledning för oss att sätta oss in i hur 
de fungerar och är uppbyggda. Först när det händer något i detta system, t ex att en del inte 
fungerar, lägger vi märke till att de finns och det fångar vårt intresse. Men oftast sätter vi oss inte 
in i problematiken ytterligare, utan vi vänder oss till någon som kan det bättre. 
 
Ett av dessa system, tillhörande de tekniska systemen, är elsystemet som sträcker sig från 
kraftverket till t ex lamphållaren. Alla representationer i systemet finns men vi väljer att inte se 
dem eftersom de ”bara” är ”konstruktion” eller ”funktion”. De gånger vi ser dem är då de stör vår 
estetiska tillvaro (ex proppskåp i gamla lägenheter, vägguttag) eller då de kommer för nära inpå ( 
tex vill ingen bo nära ett kraftverk eller ledningar). Vi gör allt för att dölja att de finns, vi gömmer 
dem bakom kåpor, under lister, de kamoufleras osv. De utgör tillsammans ett osynligt pulserande 
hjärta som gör att vår värld fungerar. 
 
system, samling element som hänger samman med varandra så att de bildar en 
ordnad helhet, en konstruktion.    
Källa: Nationalencyklopedin.  
 
elsystem, kraftverk, ledningar, ställverk, elmätare, vägguttag, lamphållare 
Källa: Nationalencyklopedin. 
 
 
6.2.2 Problemformulering 
Det finns två intressanta problem med detta, sett ur ett konstruktivistiskt perspektiv. Det ena är att 
systemet blir en hemlig värld, dominerad av mannen. Det är män som konstruerat det, det är till 
90 % män som utvecklar det och det är främst mannen som sköter reparationsarbeten inom 
elektronik. Elektronik blir förknippat med ”manlighet”, därför faller det sig ”naturligare” för en man 
att handskas med elektroniken, än för en kvinna. Hon förväntas bara (i bästa fall) intressera sig 
för och uppskatta resultatet av dem, den slutgiltiga produkten, formen, det som blir synligt i 
inredningen.  
Att betrakta människan som ett subjekt med känslor och upplevelser blir ofta avfärdat 
som antingen ovetenskapligt eller oviktigt i dessa sammanhang. Uppdelningen kring vad som är 
manlig respektive kvinnlig syssla upprätthålls på detta vis och design hjälper till att upprätthålla 
bilden av detta. 
 
Går man ännu längre i det konstruktivistiska tänkandet, kommer frågor upp kring hur systemet 
egentligen fungerar. De anses ”naturliga”, för att ”det alltid har varit så och det fungerar”. Detta får 
sin motpol i konstruktivismen som menar att systemen är resultat av sociala, politiska, 
ekonomiska och kulturella förhandlingar.  
 
Antal % kvinnliga studerande vid elektronikutbildningar i Sverige: 14 % 
Antal kvinnliga elektriker i Sverige: 100 st (av 26 000 totalt) 
Mannen står övervägande för reparationsarbeten i hemmet (elarbeten inräknat): 
Statistik: Högskoleverket, SCB ”Tid för vardagsliv” 
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6.2.3 Visualisering 
Resonemanget kring representationer och fasta system, som förs främst inom genusforskning 
inom elektronik och it, kan utnyttjas i en designprocess för att tänja på gränserna för vad som är 
”fult” och ”fint”, ”funktion” och ”dekor”, ”stilrent” eller ”kitsch”… 
 
Jag vill därför: 
 

• bredda begreppet produkt genom att synliggöra delar av elsystemet i hemmet som 
annars döljs eller tas för givet. 

• sudda ut gränserna för vad som anses manligt/kvinnligt, form/funktion samt erbjuda ett 
alternativ till annorlunda tänk i systemet 

• tänka bort upptäckt och tänka konversation 
 
 
6.2.4 Metod 
Steg 1: Att synliggöra det osynliga 
Subjektet och objektet sorteras ofta tydligt in eller ut i design av elektronik och teknik. Sorterandet 
är aktiva handlingar som vi designers gör när vi reducerar en komplex värld för att passa in i de 
modeller som finns. Processen kan ibland innebära ett sättande av gränser och denna blir också 
styrande för vad vi ser och inte ser.  
I hantverk, som t ex stickandet, är görandet synligt. Framställningen av tröjans konstruktion är 
gripbar och öppnar till att fånga intresse. Intresset kan i sin tur inspirera till tankar om utveckling 
av sticktekniker. En objektifiering skapar ett regelverk som får betydelse för vad som existerar 
och hur det fungerar. Berättelsen blir giltig utifrån det sammanhang det skapats inom och utifrån 
det som är synligt. 
Ett enkelt exempel på objektifiering var när mobiltelefonernas antenn försvann. Många tyckte det 
kändes skrämmande till en början eftersom känslan av kontroll eliminerades. Efter ett tag blev det 
norm och därmed inte lika ifrågasatt. 
 
Steg 2: Gränsöverskridande 
Inom genusutforskning kring kvinnor och teknik, pratar man om ”cyborgsmetaforen”.  Den 
introducerades 1983 av vetenskapsteoretikern Donna Haraway som en metafor för att utveckla 
nya alternativ, nya mål, nya visioner och drömmar samt bidra till att lösgöra oss från invanda 
mönster och därigenom göra märkbart det vi tar för givet. 
Haraway hävdade att vetenskap och teknologi skapar fasta system och i dessa relationer som 
upprätthålls av olika normer och värderingar (likt borrens och stavmixerns relation till genus). 
Reproduktionen av dessa sker därför på ett ofta omedvetet sätt. Haraway menade, att eftersom 
kategoriseringar inte bara fungerar som tillvägagångssätt att strukturera tillvaron, utan är 
gränssättande och påverkar vårt sätt att tänka, är det viktigt att tänka i andra kategorier än de 
dominerande. Målet med att skapa så kallade ”cyborgar” är att sudda ut gränser, upphöra 
uppdelningen mellan natur:kultur, vetenskap:samhälle, privat:offentligt, manligt:kvinnligt, 
naturligt:artificiellt, maskin:människa. Om vi tänker i andra kategorier, accepterar osäkerheter och 
hänger i klyftan mellan dem, kan vi närma oss gränser för det tillåtna, synliggöra rådande 
föreställningar samt också bidra i skapandet av andra.  
 
 
 
6.2.5 Resultat 
Jag har formgivit en produkt som representerar delar av elsystemet i hemmet, men uteslutit det vi 
är mest bekanta med, det elen strävar efter att ge liv åt.  
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”Strömlinjeformer” 
 en lek med objekt /subjekt, fint/fult, funktion/dekor 
 
 

         
 
Istället för att tänka” sladdar”, har jag tänkt ”trådar”. Genom att förena sladdarna i en skulptur, och därmed 
synliggöra dem, förändras uppfattningen om dem. 
 

 
 

Istället för att tänka ”vägguttag”, har jag tänkt 
”väggsmycke”. Den upphöjda placeringen på 
 väggen ”kröner”skulpturen och påkallar 
uppmärksamhet. 
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6.3 Begränsning som frihet 
Problemformulering 
Genus är det sociala könet och kroppen är det fysiska könet. Men det sociala könet styr även 
våra kroppar, vare sig vi vill eller inte. Vi lär oss tidigt hur vi ska röra på oss, var vår blick ska falla, 
hur vi ska skratta och hur vi ska prata beroende på vilket fysiskt kön vi har. Det är mer accepterat 
att en man kliar sig i skrevet, det är mer accepterat att en kvinna pillar med sitt hår. 
Detta beteende är starkt förknippat med vår identitet och vår sexualitet.  
 
Visualisering 
Sittmöbler som genom sin begränsning erbjuder frihet. I sin form och material spelar möblerna på 
ytterligheterna manlighet och kvinnlighet samtidigt som det utmanar det könskodade 
kroppsspråket. 
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6.3.3 Resultat 
 
”Transformers”  
 Ett möte mellan rörelsernas och formernas genus                
 
 

         
 

   Formens genus… 
 
 
 

      
 
Kroppsspråkets genus… 
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7 Utvärdering av arbete 
 
När jag och Camilla började arbetet, visste vi inte i vilken ända vi skulle dra i. Inte nog med att det 
var en utmaning att hitta en bra samarbetsmetod, vi skulle också hitta skärningspunkten där våra 
båda spetskunskaper kunde mötas.  
Att arbeta utifrån hemmet och kärnfamiljen visade sig vara rätt väg att gå. Bitarna började falla på 
plats och vi började se sammanhangen. Men ju mer vi grävde i problematiken och ju mer 
diskussioner vi förde, desto mer omfattande och desto mer komplex blev bilden. Det har varit 
både intressant och skrämmande att se på världen med andra ögon, att våga tänka bortom den 
trygga verkligheten. Arbetet har inneburit många blandade känslor: frustration, ilska, osäkerhet, 
glädje, mersmak… 
Stunder av uppgivenhet och förvirring har förbytts till insikt och ansvar. 
 
Ju mer arbetstiden lidit mot sitt slut, ju mer har arbetet växt. Mycket finns kvar att undersöka, 
många frågor att ställa. Detta arbete är bara en droppe men förhoppningsvis bidrar den till att 
skapa ringar på vattnet. 
 
 
 
7.1 Förhoppningar inför framtiden 
 
Jag hoppas att arbetet kan öppna upp för nya frågeställningar och ett nytt sätt att se på 
designarbetet. Jag levererar inga svar, utan egentligen frågor. 
I framtiden hoppas jag personligen få tillfälle att göra ytterligare efterforskningar inom samma 
område. 
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