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Alla typsnitt som används här är resultat av kvinnors arbete.
Imogen Ayres formgav Zetkin inför internationella kvinnodagen 2016. 

Genom att blanda attribut från olika slags typsnitt och omfamna det unika 
och bristfälliga, ville hon förkasta idén om att det finns kvinnliga och manliga 
designstilar (eller att en bör låta bli att formge på ett visst sätt för att undvika 
att skapa något alltför feminint). Typsnittet namngavs efter Clara Zetkin som 
organiserade den första internationella kvinnodagen.

För att hedra en av de bortglömda kvinnorna i typografins historia, döpte  
Zuzana Licko 1996 sin nytolkning av typsnittet Baskerville, till Mrs Eaves. 
Namnet refererar till Sarah Eaves som färdigställde sin make John Baskervilles 
oavslutade arbete efter hans död 1775.

Till min mamma.
Jag förstår nu hur mycket du kämpade.



I embrace the label of bad feminist because I am human. 
I am messy. I’m not trying to be an example. I am not 

trying to be perfect. I am not trying to say I have all the 
answers. I am not trying to say I’m right. I am just trying 
— trying to support what I believe in, trying to do some 

good in this world, trying to make some noise with my  
writing while also being myself.

( Roxane Gay, 2014, sid. 11 )



Sammanfattning

Intresset för normkritiska perspektiv ökar i samhället, vi kan se 
detta inom allt från akademi och offentlig sektor till kultur- och 
näringsliv. Med detta följer ett behov av att utveckla metoder för att 
omsätta ett normkritiskt perspektiv till praktisk handling. 

Avhandlingen diskuterar hur design bidrar till och upprätt-
håller normer och visar hur design som normkritisk praktik har en 
stor potential som verktyg för att överbrygga klyftan mellan teori 
och praktik i normkritiskt arbete. Potentialen ligger i att använda 
design som ett pedagogiskt formspråk som kan konkretisera och 
tillgängliggöra det som annars uppfattas som komplicerat, otydligt 
eller avlägset. I avhandlingen uppmärksammas särskilt artefakternas 
roll i att skapa berättelser om världen. Det diskursiva designtinget 
introduceras som verktyg för att synliggöra normer och skapa dis-
kussion. Det tredimensionella, fysiska tinget har potential att ge en 
mer mångfasetterad upplevelse av normer än när de bara upplevs i 
ord eller bild. 

Det empiriska arbetet i avhandlingen härrör från fem forsknings-
projekt som sett olika ut och haft olika förutsättningar. Projekten 
har tagit sig an olika problematiker och maktförhållanden. Tillsam-
mans tecknar de en komplex bild av hur normer uppstår, överlappar 
och hela tiden förändras över tid, plats och rum och hur design kan 
användas för att stödja eller störa denna process.

Genom att återbesöka projekten blir det också tydligt hur fors-
karens position och handlingar (eller icke-handlingar) formar 
denna process. Det resulterar i en insikt om att meningsskapande 
inte kan konstrueras från ett utifrånperspektiv, utan är en stän-
dig tillblivelse som uppstår i ett trassel av relationer mellan olika 
kroppar, både mänskliga och icke-mänskliga. Eftersom ett norm-
kritiskt perspektiv innebär att sätta fokus på makt, förutsätter det 
även ett maktkritiskt förhållningssätt till själva meningsskapandet 
som utvinns ur det normkritiska arbetet och att vi, som forskare och 
designers, tar ansvar för vårt tolkningsföreträde genom att synlig-
göra våra egna kroppar och blickar. I avhandlingen föreslås därför 
diffraktion som förhållningssätt till meningsskapandet i normkri-
tiska designprocesser. Ett diffraktivt förhållningssätt möjliggör en 

förståelse för hur meningsskapandet uppstår i olika samman- 
träffanden men också för hur vårt eget ingripande i detta formar 
berättelsen. Det öppnar upp för insikten om att parallella berättelser 
är möjliga och blir därigenom ett verktyg för att bryta sig loss från 
linjära förståelseramar och underlättar på så vis ett utforskande av 
alternativa sätt att förstå världen. Ett diffraktivt förhållningssätt 
till meningsskapandet blir således även ett verktyg för att främja 
kreativa idéer.

Summary

The increasing awareness of norm-critical perspectives (in society, 
academia and industry) brings with it the need to develop methods 
to ensure they can be implemented in practice. 

This thesis discusses how the role of design contributes to and 
maintains norms, and shows how design as a norm critical practice 
has great potential to bridge the gap between theory and practice in 
norm-critical work. This potential lies in using design as a peda-
gogic tool that can concretize and make understandable what would 
otherwise be perceived as complex, unclear or remote. The thesis 
pays special attention to the role of artefacts in the creation of the 
stories of the world. The discursive design thing is introduced as a 
tool to visualize norms and to create discussion. The three-dimen-
sional, physical thing exposes us to a more diverse experience of 
norms than when we just address them in words or pictures.

The empirical work in this thesis stems from five research pro-
jects that differ from each other and were carried out under varied 
conditions. The projects have tackled a range of problems and power 
relationships. However, together they draw a complex picture of how 
norms arise, overlap and constantly change over time, place and space 
 – and how design can be used to support or disrupt this process.

By revisiting the projects, it becomes clear how the researcher’s 
position and actions (or non-actions) shape the norm development 
process. This results in an insight that meaning can not be construc-
ted from an outside perspective, but is a constant ”becoming” that 



occurs in an entanglement of relationships arising between different 
bodies, both human and non-human. As a norm critical perspec-
tive implies paying attention to power relationships, it also assumes a 
power critical approach to the production of meaning extracted from 
the norm-critical work, and that we – as researchers and designers – 
take responsibility for our prevail by highlighting our own bodies 
and gaze.

The thesis therefore proposes the concept of diffraction as an 
approach to the production of meaning in norm critical design 
practices. A diffractive approach enables an understanding of how 
the production of meaning occurs in various coincidences, but 
also how our own interventions shape the story. It opens up to the 
realization that parallel narratives are possible and thus becomes 
a tool to break away from the linear understanding framework and 
offer an exploration of alternative thought patterns. A diffractive 
approach to the production of meaning is thus also a tool to pro-
mote increased creativity.
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1

Kappans  
mönsterkonstruktion

 
En doktorsavhandling är slutprodukten av en forskarutbildning 
och består vanligtvis av en bok. Denna kan i Sverige göras på två 
sätt, antingen som en monografi eller som en sammanläggningsavhandling. 
En monografi är en enda sammanhängande framställning medan en 
sammanläggningsavhandling består av ett antal tidigare publicerade 
vetenskapliga artiklar samt en sammanbindande text, även kallad 
kappa, som klargör det vetenskapliga bidraget. 

Det du håller i din hand är enligt ovanstående definition en 
sammanläggningsavhandling, eftersom den består av fyra artiklar 
och en kappa. Kappa, förresten, varför heter det så? Jag är nog inte 
ensam om att associera till klädesplagget kappa och jag funderar på 
om den akademiska betydelsen kommer därifrån? En kappa fungerar 
ju som ett slags omslag, en yttre paketering av kroppen och de un-
derliggande kläderna. En inramning. Det kan säkert ligga något i 
att ordet kommer utifrån den liknelsen, jag har försökt ta reda på 
det men inte lyckats.

Däremot är det intressant att läsa på om ordets etymologi. Vet du 
inte vad etymologi är? Det är okej, det gjorde inte jag heller för tre 
månader sedan. Etymologi är helt enkelt ett ords historiska bety-
delse. Ordet kappa kommer från latinets caput (huvud) och användes 
först för att beskriva en mantel med huva. När huvan sedan skildes 
från manteln, fick ordet istället beskriva enbart manteln. Det är 
ju lite märkligt, det hade varit mer logiskt om huvan hade fått heta 
kappa. Men världen är inte logisk. Däremot vet jag att kappa på fran-
ska heter manteau och hatt heter chapeau. Jag vet också att en kappa 
som just ytterplagg (finns ju andra kappor, till exempel prästkappa 
och militärkappa) traditionellt sett är ett feminint kodat plagg. 
Män, de bär rockar. 

För att kunna sy en kappa måste man först ha tyg. Ur tyget klipps 
sedan ett mönster, tygdelar i olika former som sys ihop och till-
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sammans utgör kappans unika design. På samma sätt har jag klippt 
ett mönster ur allt mitt forskningsmaterial för att skapa min kappas 
unika form. Min ambition med kappan har varit att skriva en till-
gänglig och dynamisk text som drar mer mot det populärvetenskap-
liga än det akademiska. Detta har inneburit att jag ibland behövt 
avgränsa beskrivningen av vissa metoder och teorier som återfinns 
mer utförligt i artiklarna, jag har även uteslutit en del referenser 
och en del diskussioner som finns där. 

För att upptäcka ytterligare lager i den här avhandlingen, vill 
jag därför verkligen uppmana dig att även utforska artiklarna. 
Jag vet att det kan kännas motigt för en del, de är stöpta i en strikt 
akademisk form och språket kan kännas svårt och distanserande. 
Men lyckas du ta dig igenom det motståndet, kommer du upptäcka 
att de har betydelse för helheten. I kappan kommer du se att jag 
ibland refererar till någon av artiklarna för ytterligare förklaring 
eller fördjupning. Av upphovsrättsliga skäl har jag dessutom refere-
rat till vissa bilder i artiklarna, då jag inte haft möjlighet att ansöka 
om tillstånd för att trycka dem i kappan. Du kommer också upp-
täcka att jag hämtat flera av mina citat från artiklarna. Kappan och 
artiklarna hänger ihop, de kompletterar varandra. Samtidigt som 
tygdelarna tillsammans utgör kappan, utgör kappan alla tygdelarna.

Ett tal från hjärtat

Människan upprättar oavbrutet relationer till sin omgivning, såväl 
till människor som till materialiteter. Enligt kvantfysikern Karen 
Barad kan aktörer inte ha en inneboende mening utan meningen 
uppstår först i mötet mellan dem (Barad, 2003). Hon kritiserar 
därför begreppet interaktion då det förutsätter att aktörer är fyllda 
med mening redan innan de inleder relationer till varandra. Istället 
föreslår Barad begreppet intra-aktion, vilket betonar meningsska-
pandet som ett görande inom en specifik relation.

Under min doktorandresa har många intra-aktioner blivit till. 
Både gamla och nya relationer har formats och omformats, vävts in 
och ut ur mitt liv. För varje relation, har jag blivit till på nytt. Jag 
har lärt mig så fantastiskt mycket på vägen, kunskap som aldrig kan 
tas ifrån mig. Det är den finaste gåvan man kan få.

Ni är många som jag vill tacka för detta, från djupet av mitt hjärta  ❤.

Jag vill börja med att tacka dig, Sara Ilstedt. Du har visserligen 
varit min huvudhandledare men att bara uppmärksamma det, vore 
att förminska dig. Ända sedan vi träffades har du varit en ledsagare 
och en förebild för mig och det kommer du alltid att vara. Tack vare 
dig hittade jag modet och styrkan att genomföra mitt examens- 
arbete på Konstfack, som varit så viktigt för mig och som har tagit 
mig till sammanhang jag aldrig annars hade hamnat i. Utan dig 
hade jag förmodligen inte heller förstått att det var i forskningen 
jag hörde hemma. Vi har aldrig dragit några gränser mellan arbetet 
och det privata, tvärtom har vi uppmärksammat hur de samverkar 
och genom detta har vi hittat verktyg för att hantera förändringar 
och svårigheter som dykt upp på vägen. Våra samtal har lärt mig 
mycket, om design, om forskning, om livet. Även om vi stundtals 
haft olika syn på saker och ting har du alltid varit lyhörd för mitt 
behov av frihet och jag har alltid känt att du haft tillit till mina be-
slut. Genom detta har jag utvecklats som forskare och människa. 
Du har trott på mig och för det är jag dig evigt tacksam. 

Minna Räsänen. Bihandledare på pappret men för mig en 
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fantastisk mentor och vän. Du har lärt mig det akademiska skri-
vandet på det mest inkännande och ödmjuka sätt. Trots att du inte 
har designbakgrund, har du alltid ansträngt dig för att verkligen 
på djupet förstå vad jag har velat säga. Ofta har jag bara beskrivit 
en känsla, som du sedan kunnat formulera till en mening. Nästan 
som magi. Du har aldrig någonsin varit kritisk eller dömande, utan 
istället genuint nyfiken på hur jag tänker, uppmuntrande och tål-
modig. Detta har gjort att jag velat kämpa vidare, velat lära mig och 
velat utvecklas, även stunder då det har varit väldigt tufft. Du har 
alltid funnits där för mig. Alltid ställt upp. På mail, på telefon, på 
sms. På vardagar, på kvällar, på helger. Det har varit en ynnest som 
jag inte tagit för givet men som jag är så oändligt tacksam för. Tack 
för du fick mig att bli så bra, Minna. 

Under arbetet med mitt examensarbete på Konstfack tipsade 
Sara mig om att läsa en avhandling som hette ”Rum för handling”. 
(Gislén, 2003) Det var en av de mest intressanta texter jag läst och 
jag hittade mycket inspiration i den. Avhandlingen var skriven av 
Ylva Gislén och tio år senare blir hon min tredje handledare. Ylva, 
du har varit en fantastisk samtalspartner genom denna resa. Din oer-
hört gedigna kunskap inom design och feministisk vetenskapsteori 
har inspirerat och hjälpt mig mycket i mitt arbete. Din förmåga att 
synliggöra, problematisera och utmana akademiska traditioner och 
ramverk har gjort att jag vågat ta steget fullt ut. Hur upprorisk och 
utsvävande jag än har varit, har du alltid tagit mina funderingar och 
idéer på största allvar genom att både bemöta och utmana dem. 
Tack vare dig vågade jag stanna ”with the trouble”, mitt i trasslet. 
Det var ju där jag trivdes bäst.

Jag vill tacka Johanna Rosenqvist som var opponent på mitt 
slutseminarium för insiktsfulla kommentarer, värdefull kritik och 
för att du påminde mig om mina rötter som formgivare.

Ett varmt tack även till Charlotte Holgersson för att du under 
julstress och förkylningar tog dig tid att granska mitt manus och 
komma med konstruktiva tips!

Vicky Derbyshire, I am deeply grateful for your help with the 
translation of the articles and the dissertation abstract. Always with 
a positive attitude.

Mona Livholts, tack för orden och för Det tänkandeskrivande 

subjektet.
 
När mitt manus började bli klart skickade jag det till tre av mina 
vänner, alla med olika spetskompetenser, för att få den läst utifrån 
olika perspektiv. Det var fruktansvärt utelämnande och jag gjorde 
det inte lätt för dem heller genom att uttrycka den oerhörda ångest 
jag kände inför deras läsning. De började bli oroliga och vi hade 
samtal om att förutsättningen för att de skulle kunna göra ett bra 
jobb, var att jag kunde ta deras kritik. Om jag inte kände mig stark 
nog att göra det, fick det vara. Vi bestämde oss för att köra på och jag 
är så innerligt tacksam för det. 

Jennie K Larsson, tack för att du såg att det hände något med 
flytet i texten. En elefant i rummet som jag var tvungen att göra 
upp med. 

Frida Nilsson, tack för att du påminde mig om att inte tappa bort 
prismat och för att du poängterade vikten av att inte tappa kontakt 
med läsaren.

Jenny Claesson, tack för ditt sinne för detaljerna. Din kritik 
mot ett visst ordval, gjorde ibland att jag var tvungen att formulera 
om hela meningar. I det arbetet hittade jag till kärnan i det jag ville 
få fram.

Tack för ert totala engagemang, er brutala ärlighet och för era 
grymma tips. Tack för systerskapet, för kärlek❤.

Moa Sundkvist, tack för att du åtog dig arbetet med den grafiska 
formgivningen av avhandlingen. Från första stund vi inledde vårt 
samarbete har du förstått exakt vad jag vill kommunicera och du 
har hittat kreativa lösningar på allt. Du är en grym formgivare och 
jag är så otroligt nöjd med resultatet! TACK❣

•

Allt började med mitt examensarbete på Konstfack. Från den tiden 
vill jag först och främst tacka Teo Enlund (dåvarande professor för 
Industridesign). Tack, Teo, för att du såg att jag hade något viktigt 
att säga och för att du inte gav upp med att försöka förstå vad det var. 
Det betydde oerhört mycket för mig. Jag vill också tacka min fina, 
färgstarka lärare Birgitta Östling som alltid fanns där och fort-
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farande alltid finns där : ). Tack även till Cheryl Akner-Koler för 
att du öppnade upp dörrarna till en formvärld bortom ”den goda 
formen”.

Under min tid som anställd på Interactive Institute träffade jag 
många inspirerande människor som jag lärde mig mycket av. Jag 
vill särskilt tacka Christina Öhman, Sara Backlund och Carin 
Torstensson för att jag fick möjlighet att arbeta i en sådan kreativ 
miljö. Jag var involverad i f lera kollaborativa projekt som var en 
fantastisk förberedelse inför min forskarutbildning. Jag vill tacka 
Sara Ilstedt, Loove Broms, Jin Moen, Erika Lundell, Cecilia 
Katzeff, Magnus Bång, Johan Redström, Anton Gustafsson, 
Jonas Lorander, Anna Vallgårda, Jenny Bergström, Basar Önal 
och Therese Balksjö. Ni bidrog alla till att berika min kunskaps-
produktion. 

 Ramia Mazé, I am very fortunate to have met you and to 
have had the opportunity to work with you. Thank you for valuable 
advices and encouragement along the way. 

 Under min doktorandtid på kth har jag haft förmånen att 
arbeta med flera fantastiska människor. Jag vill tacka Leif Grön-
vall, Stefan Ståhlgren och Martin Sjöman för att ni varit så fina 
och snälla mot mig. Tack Stefan för att du kramade om mig när det 
brast. Det var väldigt roligt att få undervisa tillsammans med er!  
Vi hade många givande diskussioner om en industridesignutbild-
ning under förändring där vi möttes i funderingar kring våra egna 
roller i det. Diskussioner som jag tror kommer bli allt viktigare för 
utbildningen i framtiden. 

Jag har även varit en del av forskningsmiljön Green Leap på 
kth och därigenom fått lära känna helt underbara människor 
som alla bidragit till att jag funnit lust och drivkraft i min process. 
Förutom intiativtagarna Sara Ilstedt och Teo Enlund, vill jag också 
tacka Josefin Wangel, Elina Eriksson, Anna Holmquist, Karin 
Haberman, Loove Broms och Mia Hesselgren. 

Finaste Josefin, tack för att du alltid varit positiv och aldrig ryggat 
för att konfrontera det obekväma eller komplexa. Våra diskussioner 
har gett mig mycket, både motstånd men också nya öppningar som 
tagit mig framåt. Jag vill också tacka dig för glada hejarop på vägen, 
din totala övertygelse från dag ett om att jag klarar detta. Även när 

jag varit på djupaste botten. Och se, du hade rätt – jag klarade det 
till sist!

Elina, tack för att du delar med dig. Sluta aldrig prata.  
Jag pratar om trassel och vävar men du gör dem. Sluta aldrig sticka.

Anna, tack för alla samtal om… allt, livet. Ibland önskar jag att 
vi hade haft den insikt och de erfarenheter vi har nu, även då. Men 
då hade vi ju aldrig varit de vi är nu, utan några andra. Jag är så 
tacksam för att våra vägar korsades igen och även om jag nu tar en 
annan avfart är jag fortfarande med på resan.

Karin, det har varit fint att lära känna dig på nytt, på ny mark. 
Du är så grymt bra på det du gör!

Mia, tack för grymma kommentarer på mitt slutseminarium!  
Nu ska jag hämta mina lådor i vårt rum ; )

Under min forskningsutbildning har jag varit inskriven i den 
nationella forskarskolan i design som initierats av Designfakulteten. 
Genom forskarskolan har jag fått möjlighet att bredda och fördjupa 
bilden av vad designforskning kan vara och skulle kunna vara. Jag 
vill tacka de som gjorde detta möjligt; Peter Ullmark, Pelle Ehn, 
Sara Ilstedt, Karin Blombergsson, Susanne Helgesson och Bo 
Westerlund. 

Genom forskarskolan fick jag förmånen att lära känna andra 
forskare och doktorander inom området. Jag vill speciellt tacka 
Marcus Jahnke, Åsa Wikberg Nilsson, Åsa Ståhl, Kristina 
Lindström, Zeenath Hassan, Jenny Schaeffer, Martin Avila, 
Kersti Sandin Bülow, Helena Tobiasson och Fredrik Sandberg 
för intressanta diskussioner och inspirerande arbete.  

Två av projekten som skildras i den här avhandlingen, Androstolen 
och Origo, har kommit till tack vare finansiering från VINNOVA. 
Jag vill främst tacka dig, Sophia Ivarsson, för att du alltid stöttat och 
uppmuntrat på vägen. Ditt driv i arbetet med utlysningen Mång-
faldslabbet för normkritiska och normkreativa innovationsprocesser 
är så viktigt och betyder så mycket för så många. Jag vill också tacka 
dig för att du gav mig förtroendet att driva Genuslabbet tillsammans 
med Marcus Jahnke, Mariana Alves och Åsa Wikberg Nilsson.

Jag vill även tacka Klara Adolphson. Det finns en kraft i dig 
som jag inspireras av. Du ursäktar dig aldrig, du lyfter alltid fram 
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andra kvinnor och du vågar satsa. Men du vågar också visa sårbar-
het vilket jag ser som en styrka. Ps! det finns ingen som bär upp ett 
rött läppstift som du! 

Tack även till Jan Sandred, Susanne Andersson, Ann-Christin 
Nyberg och Max Parknäs. 

Genom projekten har jag fått privilegiet att arbeta med och lära 
känna några av de smartaste och finaste människor som finns på 
jorden. Idag är några av dem även mina närmaste vänner.

Emma Börjesson, du vet att jag är så oändligt tacksam över att 
du finns i mitt liv. Vi är så väldigt olika egentligen, ändå känner 
jag så stark samhörighet och trygghet med dig. Kanske för att du 
kompletterar mig så bra. Du ser saker som jag inte ser, du sätter ord 
på sådant jag inte hittar ord för och du ser pusslet när jag bara ser 
pusselbitarna. Alltid med en stor portion ödmjukhet inför våra 
olikheter och med nyfikenhet på hur jag upplever världen. I förhål-
lande till de få år som vi känt varandra har vi ändå upplevt mycket 
tillsammans, det har inte alltid varit helt lätt men på vägen har vi 
fått nya insikter och blivit både starkare och smartare. Jag är så stolt 
över att få arbeta med dig, Emma, och jag ser så mycket fram emot 
att få fortsätta med det!

Camilla Andersson, äntligen är vi tillsammans igen! Det är en 
sådan ynnest att få arbeta med dig, inte bara för att du har en av de 
bästa hjärnorna utan också för att jag får vara en del av ditt liv och 
du av mitt. Jag upplever att våra samtal om livets alla skeenden är, 
och alltid varit, grundläggande för vår kreativitet. Vi kan prata om 
hur man bäst får pelargoner att övervintra och genom det plötsligt 
få en idé kring hur man förebygger falsklarm på brandvarnare.  
Du är också den enda som tar mig på allvar och förstår till 100% när 
jag säger att jag inte borde ha barn för att jag tagit livet av min sur-
deg. Livet blir lite finare med dig i det, Camilla.

Jag vill även passa på och tacka dig för att du satte Nina Björks 
”Under det rosa täcket” i händerna på mig när jag gick hemma och 
inte fattade hur fantastiskt uttråkad jag var över att vara föräldrale-
dig. Där och då började allt.

Anna Isaksson, du har lärt mig mycket. Trots dina omfattande 
erfarenheter av och kunskaper om normkritiskt förändringsar-

bete har du alltid ett ödmjukt förhållningssätt till den individuella 
expertisen i gruppen, i mitt fall som designer och designforskare. 
Du är alltid lyhörd och öppen för diskussion och omförhandling, 
vilket är en förutsättning för att ett tvärdisciplinärt forskningsar-
bete ska lyckas. På samma sätt hyser jag en stor respekt för dig och 
din sakkunskap, du både inspirerar och imponerar. Vi har ibland 
pratat om att jag vill vara mer som du och du vill vara mer som jag 
men kanske vi istället borde uppmärksamma mer vad som händer i 
intra-aktionen emellan oss? 

Jag är så glad att jag fått lära känna dig, Anna. Du är en väldigt 
fin människa.

Maja Gunn, du coola och smarta människa! Tänk att jag får 
fortsätta arbeta med dig i två projekt nu, typ nästan på heltid! Jag är 
på allvar barnsligt glad över det. Ända sedan Konstfackstiden har 
jag beundrat ditt arbete och jag tycker du bidrar med ett konstnärligt 
perspektiv som jag känner att jag behövt hålla tillbaka i min egen 
forskning. Dessutom har du erfarenhet av det kroppsupplevda men-
ingsskapandet, något som jag ser fram emot att lära mig mer om och 
utforska djupare tillsammans med dig. 

Det har varit fint att få dela erfarenheten av att skriva en av-
handling tillsammans med dig (på var sitt håll). Ditt stöd och dina 
råd har varit värdefulla för mig. Tack.

Cristine Sundbom, jag vill tacka dig för alla intressanta och 
lärorika samtal och diskussioner genom åren om allt från design 
och feminism till katter, hundar och veganism. Jag glad att jag fick 
förmånen att ta del av din kunskap, dina erfarenheter och din 
skärpa som du bidrog med i Androstolsprojektet. Under alla år har 
du alltid peppat och erbjudit ditt stöd. Stort tack för det, Cristine. 
Jag vill också uttrycka min tacksamhet över att du stöttade mig i min 
kamp mot skolväsendet och mitt barns rätt att få blomstra som in-
divid. Du var en av få som verkligen förstod och att du delade min 
kritik mot hur skolan hanterade saken betydde mycket där och då.

Ann-Christine Hertz, det var väldigt roligt att få arbeta till-
sammans med dig i Androstolsprojektet! Jag lärde känna dig som 
en mycket positiv och driven person, vilket lätt smittar av sig på 
andra. Vi har inte setts så ofta sedan projektets avslut men när vi 
väl setts har du alltid frågat hur det går med min forskning och all-
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tid lämnat ett uppmuntrande ord på vägen.
Marcus Jahnke, du vet att ditt arbete har varit en stor inspira-

tionskälla för mig. Jag är oerhört tacksam över att först fått möjlig-
heten att följa din forskning genom forskarskolan och att sedan få 
arbeta tillsammans med dig i Genuslabbet. Stort tack också för att 
du ställde upp i panelen på Androstolsseminariet och bidrog med 
både dina personliga och professionella erfarenheter och perspektiv. 
Du behövs.

Mariana Alves, jag minns när jag läste din fantastiska text 
”Mjölk förlänger livet” i Tidskrift för Genusvetenskap (Alves, 2010). 
Den texten gick rakt in i hjärtat och jag var tvungen att skriva till 
dig och berätta vad den gjorde med mig. Sedan dess har dina erfaren-
heter och din kunskap öppnat upp ögonen för mig flertalet gånger, 
inte minst nu senast under samarbetet i Genuslabbet och genom ditt 
arbete med nova. Tack.

Åsa Wikberg Nilsson, du är briljant! Den kunskap kring meto-
der som du bidrog med i Genuslabbet var otroligt lärorikt för mig. 
Jag är så imponerad av dig; din förmåga att leverera på stående fot, 
ditt lugn och ditt tålamod. Du har all min respekt, Wonderwoman!

Carl-Olof Berg, min lilla kerub. Tack för att du berättade din 
berättelse om Androstolen. Jag blir varm i hjärtat när jag tänker på 
att den finns. Tack för att du bidrog till att göra Androstolen kom-
plett, kropp mot kropp. 

Jag vill tacka alla samarbetspartners, informanter, vänner och kolle-
gor som ställt upp och bidragit till projekten. Utan er hade ingenting 
varit möjligt.

Ett särskilt varmt tack till Kerstin Hanson, August Sörensen, 
Emma Wistrand, Hanna Wistrand, Helena Nash, Ann Petrén, 
Liv Heike, AnnaTeresia Berg, Greta Edelstam, Malin Lind-
berg, Renita Sörensdotter, David Molander, Robert Mood, Ka-
tarina Lindén, Viggo Lundberg och Tommy Magnusson, Maria 
Granath och Åsa Ankarcrona.

Tack Sofia Ritzén och Gunilla Hugosson på itm, kth för att ni 
alltid svarat på alla mina mail trots att de ibland varit röriga.  

Under detta år som jag suttit och skrivit på min avhandling har jag 

insett hur fantastiskt fina människor jag har omkring mig. Jag är 
djupt rörd över allt stöd och all uppmuntran som jag fått från alla 
håll. Det finns så mycket kärlek. Jag vill särskilt lyfta fram alla de 
starka kvinnor som finns i mitt liv och som gör det så vackert.

Jenny Ney, min mami. Mitt bästa. Tack för att du alltid funnits 
där för mig, ovillkorligt. Du är familj. Du är trygghet. Jag älskar dig.

Tove Ahlström, tack för att du puttade mig över kanten och 
fortsätter med det. Tack för att du vågar ändra åsikt och stå för det.

Ida Forss, tack för din transparens, din förmåga att bryta tabun 
och driva med de normer som begränsar oss. Tack för din fantas-
tiska humor! Och tack Idas pattar ; )

Jennie K Larsson, tack för att du tagit dig tid att förklara för 
mig även när jag inte har fattat de enklaste saker. Tack för din upp-
riktighet, för dina smarta råd och för inspiration. Tack för att du 
hela tiden trott på mig och peppat mig. Det har betytt mycket för mig.

Frida Nilsson, var ska jag börja? Tack för dina texter, du vet 
hur mycket de hjälpt mig. Tack för att jag får dela erfarenheten av 
livets förändringar med dig. Tack för att du får mig att tänka. Tack 
för att du får mig att skratta och tack för att du får mig att känna 
mig så bra! Ser fram emot att flytta till Berlin med dig när vi går i 
pension.

Katarina Gröndahl, tack för Staffan och Proud Pussy. Tack 
också för din initiativförmåga som aldrig slutar förvåna mig och 
som omfattar allt från överraskningsfikor och pubkvällar till ovän-
tade samarbeten och stödinsamlingar. Utan dig, inget Klubbiz! 
Tack för alla fina, stärkande ord på vägen och tack för att du får mig 
att skratta!

Anna Ander, jag är så glad att vi fortfarande umgås trots att 
barnen vuxit ifrån varandra. Tack för att du vågar vara den dude 
du är. Tack för förtroliga samtal och tack för att du får mig att 
skratta så jag tappar andan. Och TACK för att du försörjt mig och 
mitt mellersta barn med kläder detta år. 

Jenny Claesson, tack för att du lär mig och bidrar till att bredda 
min blick. Tack för din ärlighet och för att du varit ett sådant fint 
stöd för mig under skrivprocessen. 

Karin Hoxter, du är en så jävla fin, smart och rolig människa.Var- 
je gång vi ses undrar jag varför vi inte ses oftare. Vi får fan skärpa oss. 
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Jag vill tacka dig för att jag har fått dela känslor och tankar med 
dig om Azheimers och vad den gör med en människa och hennes 
omgivning. Tack för att du förstått, delat med dig av dina erfaren-
heter och gett stöd.

Eva Lindeberg, tack för att du spred ryktet om att jag är professor 
på kth när jag precis börjat doktorera! Mitt självförtroende rusade 
i höjden och jag fick vissa fördelar genom det sattsäjja. Eva, tack för 
att du är du. Det är alltid så roligt att vara nära dig. Du är en grym 
mamma, formgivare och vän. Och en av de bästa supportrar jag haft!

Elin Adenfelt, tack för att du räddade mig i Umeå. Tack för att 
du höll min hand på Konstfack. Tack för att du inspirerar genom 
att gå din egen väg.

Tack till Marlene Strandberg, Marie-Louise Masreliez och 
Gabbi Kraeplien för att jag fick komma in och bli en del av ert lilla 
gäng. Tack för alla djupa samtal om allt mellan himmel och jord, 
tack för delad glädje och tack för allt stöd.

Övriga som jag vill passa på att tacka och som på ett eller annat 
sätt bidragit till att denna avhandling blivit möjlig är Jenny Nor-
mark, Andrea Johnson, Katja Pettersson, Ann Hallwig, Mattias 
Höjer, Daniel Parghman, Bastion: Brita Lindvall Leitmann 
och Alexandra Falagara, Maria Cheung, Anna Thies, Miriam 
Börjesson Rivera, Maja Fjaestad, Tinni Rappe, Masha Lindvall, 
Jonatan Järbel, Andrejs Ljunggren, Linnea Bodén, Jonas Run-
berger, Martin Brunn, Jesper Weithz, Calle Hagström (tack för 
all hjälp med mamma och pappa), Jeppe och Mia Ingerlund (tack 
för fint samarbete runt barnen).
 
Jag vill också tacka alla studenter som jag handlett och undervisat för 
de berättelser om världen som jag fått ta del av genom era arbeten.
 
Slutligen, vill jag tacka min familj.

Tack Kerstin Broms för att du utmanat mig och fått mig att ut-
vecklas. Jag vill även tacka dig och Carl Engblom för att ni alltid 
ställt upp med barnen och för att ni tagit till er Tyko och Acke som 
era egna barnbarn. 

Tack till mamma, Lill-Ally Ehrnberger, för att du uppmunt-
rade mig att läsa, skriva och rita. Tack för att du drog med mig på 

alla muséer och introducerade mig för kulturvärlden. Du kommer 
aldrig kunna läsa detta men jag tror att du är stolt över mig. Det var 
du alltid. 

Tack till pappa, Clarence Ehrnberger, för att du alltid, alltid 
ställt upp. Det har varit mycket på sistone pappa, jag hoppas du snart 
får frid. 

Till min fina syster, Eva Ehrnberger, tack för att du banade 
vägen för mig först till Konstskolan i Stockholm, sedan vidare till 
Ålsta Folkhögskola. Och Eva, varmt tack för allt du har gjort för 
pappa och oss de senaste åren. Du är fantastisk. 

Tack Anette.
 

Jag vill tacka mina älskade barn Tyko, Acke och Bosse. Ni får mig 
att känna livet inom mig varje dag. Att se er växa och bli egna in-
divider är det finaste som finns. Jag är så tacksam över att ni sätter 
gränser, att ni utmanar mig och avslöjar mig. Att ni får mig att växa 
som människa. Jag är så oerhört stolt över er och jag älskar er❤.

Min älskade Loove Broms. Jag älskar att arbeta med dig och är så 
glad att vi nu får tillfälle att göra det igen. Jag känner att jag hela 
tiden utvecklas med dig och att jag blir bättre tillsammans med dig. 
Utifrån ditt sätt att se på världen har du lärt mig mycket om vad 
design och designforskning kan vara. 

Att jag är kär i dig, och lever ihop med dig, gör ju inte saken 
sämre direkt. Du har stöttat mig mest av alla och jag vet att det varit 
långt ifrån lätt. Trots detta, har du alltid ställt upp, aldrig någonsin 
beklagat dig. Du har fått mig att skratta när jag varit nere, du har 
hållit om mig när jag varit orolig och du har gett mig motstånd när 
jag förtjänat det. Ovanpå detta har du varit världens bästa pappa och 
bonuspappa. Jag älskar dig så för det❤.

 
Tack.
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PROLOG

Normkritik
 

Normer är idéer om vad som anses normalt respektive onormalt i  
en grupp eller ett samhälle. Det kan gälla allt från hur vi ser på 
infrastruktur, teknik och arbetsplatser till hur vi ser på och värderar 
begrepp som miljö, kultur och ekonomi. 

Så gott som alltid hänger dessa normer ihop med sociala normer. 
Sociala normer är förväntningar på en individs beteende, utseende, 
livsstil med mera. Den individ som rättar sig in i normen bekräftas 
vanligtvis medan de som inte gör det riskerar att stereotypiernas, 
bestraffas eller synliggöras av sin omgivning (t.ex. Butler, 2007). 
De sociala normerna är starkt kopplade till de sju diskriminerings-
grunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk till-
hörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariationer, 
sexuell läggning och ålder (Diskrimineringsombudsmannen, 2016).

Att studera hur flera sociala normer kan samverka i olika sam-
manhang kallas för intersektionalitet. I detta blir fokus på maktord-
ningar viktigt, vem som har makt och varför i olika sammanhang 
(hooks, 2000; hooks, 1989; Crenshaw, 2003; de los Reyes & 
Mulinari, 2005).

Normkritik är ett begrepp vars användning i Sverige baserats på 
pedagogen Kevin Kumashiros teorier om antidiskriminerings-
arbete (Kumashiro, 2002, 2009). Det uppstod ur behovet av 
att problematisera det tidigare toleransperspektivet. Syftet med 
toleransperspektivet har varit att hos priviligierade grupper öka 
toleransen för icke-priviligierade grupper. Ett ofta förekommande 
exempel är när sexualundervisning i skolan tar upp homosexualitet 
som en avvikande praktik i förhållande till den outtalade normen 
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heterosexualitet. Målet att informera och skapa en tolerans mot 
förekomsten av olika sexuella läggningar är i grunden bra men 
problemet är att normen ”vi heterosexuella” får makten att tolerera 
”de andra, homosexuella”. 

Följaktligen resulterar toleransperspektivet i att makt och nor-
mer osynliggörs och reproducerar därför dessa, i stället för att 
problematisera hur diskriminering uppstår. Tillämpningen av ett 
normkritiskt perspektiv innebär i motsats till toleransperspek-
tivet att synliggöra, problematisera och omvandla föreställningar 
och normer som ligger till grund för diskriminerande strukturer. 
Tyngdpunkten ligger på att visa de privilegier som vissa tilldelas i 
en maktstruktur. Ett normkritiskt perspektiv innebär därför att 
även kritiskt granska sin egen position, vilka normer man själv för-
medlar, förstärker och upprätthåller.

Intresset för normkritiska perspektiv ökar. De senaste åren har 
normkritiken uppmärksammats i både media och inom politiken. 
Perspektiv som tidigare inte fått synas och även tystats ned, börjar 
nu få gehör och det tas fler och fler initiativ till förändringsarbeten. 

Designfältet är inget undantag. Även om det normkritiska 
perspektivet på svensk design och designhistoria visserligen funnits 
ett bra tag (Ahl & Olsson 2003; Ivanov, 2004; Jahnke, 2006; 
Robach, 2010), är det först på senare år som teorier börjat omsättas 
till praktik och formulerats som uttalat normkritiskt designarbete*.

Det normkritiska perspektivet riktas både inåt, mot designern 
och designprocessen men används även som verktyg för att diskute-
ra maktrelationer i sammanhang utanför designfältet. Exempel på 
sådana är Bastion - Agency Studio Lab (Bastion, n.d) som omsätter 
normkritisk teori i visuell kommunikation, design-arkitektur- och 
konstgruppen mycket som undersöker hur estetiska uttryck på-
verkar mänskliga aktiviteter utifrån intersektionella perspektiv som 
antirasist- och queerfeministiskt perspektiv (mycket, n.d) och 

* Det här är min analys, efter vad jag har kunnat se utifrån min position.  
Jag är övertygad om att det finns ett flertal normkritiska arbeten som dels 
återfinns i andra sammanhang än de jag rör mig i och även de som osynlig-
gjorts på grund av olika orsaker som har att göra med vem som har makt  
att se och synas i olika sammanhang.

Maja Gunn som genom sitt modeskapande vill utmana den hetero-
sexuella matrisen (Gunn, n.d). Det arbete jag själv utfört och som jag 
presenterar i denna avhandling är också exempel på detta. 

Designforskning med normkritiskt perspektiv börjar även upp-
märksammas alltmer inom den akademiska kontexten (Lundmark 
& Normark, 2014; Lindström & Ståhl 2014; Gunn, 2016) och 
normerande strukturer inom designbranschen börjar ifrågasättas 
(Fagerström, 2010; Sylwan, 2016). 
Med den normkritiska utvecklingen följer också nya behov och ny 
kritik som måste bemötas. Den här avhandlingen är del av denna 
utveckling.  

Jag
 
Jag vill bjuda in dig till ett samtal. Ett samtal om normkritisk design, 
vad det kan vara och hur det kan användas. Jag vill erbjuda dig min 
berättelse i skapandet av din berättelse. Min berättelse handlar om 
ett utforskande av hur normer styr designarbetet och hur design 
reproducerar normer i samhället. Men den handlar lika mycket om 
mig själv, om vem jag är och vad som format och formar min blick. 

Jag vill att du ska lära känna mig. Jag bor i en kropp. En designer-
kropp och samtidigt en forskarkropp. Jag förhåller mig och försöker 
anpassa mig till en värld av olika fält, praktiker, teoribildningar, 
begrepp och traditioner. Men jag bor också i en kvinnokropp och 
har i hela mitt liv blivit bedömd utifrån mitt biologiska kön. Jag är 
dotter och syster, mamma, före detta fru, flickvän och väninna. 
Nej, jag är inte någons barn, förälder, före detta äkta partner, eller 
vän. I det samhälle jag lever i, definieras jag oftast utifrån vad jag har 
mellan benen. Jag är det andra, det som inte är normen (de Beauvoir, 
1949). Detta påverkar de blickar som faller på mig och det påverkar 
även min egen blick. Det formar min berättelse.

Det finns också mycket jag inte är. Det finns blickar som aldrig fallit 
på min kropp och saker jag inte kan se. Mina privilegier gör mig 
blind. Detta formar också min berättelse. Jag bor till exempel i en 
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vit kropp, som rör sig bland en massa andra kroppar i olika färger 
och nyanser. Vi bär alla på olika berättelser om hur världen ser ut 
och fungerar. 

Jag bor i en kropp som skriver på svenska. Jag har ansökt hos 
skolans forskarutbildningsansvariga om att få skriva på svenska, ty 
engelskan är akademins första språk. Det är en gränsdragning jag 
gör som verkar uteslutande för de som inte kan svenska. Jag hittade 
inte mina ord i det engelska språket. Det var inte mitt.

Jag är jag. Jag kan aldrig vara någon annan. Det här är min berättelse 
som genom dina ögon blir din berättelse om min berättelse. 

»   We don’t see things as they are, we see them as we are. «

Anaïs Nin, 1961, sid. 124

Diffraktion

Jag har just kommit tillbaka från en resa genom mitt forsknings-
material. Utifrån den upplevelsebank och erfarenhet jag bär på idag, 
har jag sökt en djupare förståelse för min egen kunskapsproduktion 
som kommit ur detta. Till min hjälp har jag använt ett prisma, en 
sådan där optisk glasbit med slipade sidor som bryter ljuset i olika 
riktningar.

Det kallas för diffraktion, fenomenet när ljuset bryts mot ytorna på 
prismat (Haraway, 1992; Barad 2003). Den ljusstråle jag undersökte 
utgjordes av allt mitt forskningsmaterial. Där fanns teori, design-
processer, intervjuer, utställningar, artiklar, inslag på och radio, 
tidningsartiklar, debattartiklar, seminarier, blogginlägg, ett per-
formance, möten… 

Under resans gång upptäckte jag att prismat var en av flera unikt 
slipade prismor i en kristallkrona som ljuset flödade igenom, både 
utifrån rummet och inifrån ljuskällan. Ljusflödet kastades mellan 
prismorna där de hängde och dinglade, bröts upp i flera strålar som 
korsade varandra och som bildade olika mönster på väggarna. Mitt 
i allt fanns jag, med min kropp. Ibland bytte jag plats på prismorna 

och studerade hur min handling förändrade mönstret. Men det 
förändrades även bortom min kontroll, när en vind svepte förbi 
och satte prismorna i rörelse, eller när ett prisma föll ned. Även 
ljusflödet förändrades, ibland var det ett starkt sken, ibland mer 
som ett skymningsljus.

Genom denna metafor fick jag syn på oförutsedda gränsdrag-
ningar, ambivalenser, svårigheter och komplexiteter i min resa, 
som då när de utfördes var osynliga för mig. Jag såg hur möjligheter 
också skapade omöjligheter. När vissa kroppar tog plats, osynlig-
gjordes andra. 

Jag upplevde berättelsen inifrån, min kropp blev medskapare i 
berättelsen. Kroppen återupplevde minnen som kröp upp till ytan, 
ut och in i berättelsen. Det blev konfliktfyllt och stundtals tvivelak-
tigt, så långt ifrån den neutrala forskaren jag kan komma. Samti-
digt var det fundamentalt för berättelsen, det var här motståndet 
var som starkast. Berättelsen måste berättas. 

»   This is not about solving paradoxes or synthesizing different 
points of view from the outside, as it were, but rather about 
the material intraimplication of putting ”oneself” at risk, 
troubling ”oneself,” one’s ideas, one’s dreams, all the diffe-
rent ways of touching and being in touch, and sensing the 
differences and entanglements from within. «

Barad i Kleinmann, 2012, sid. 77

Jag skulle vilja erbjuda dig metaforen av prismat och kristallkronan 
innan jag delar resan med dig. Det finns en tanke med det. Men 
innan dess vill jag berätta om hur jag hittade det och vad det inne-
bar för mig. Jag gör ett snitt i resan, en bit som jag tar ut och lyfter 
fram. Det är viktigt för mig, eftersom denna tillblivelse var så avgö-
rande för den vändning min forskning gjorde. 

Jag vill berätta om de eventuella möjligheter metaforen bär på 
för din läsning.
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Det som hände
 

Att förstå designprocessen som en reflektiv praktik var för mig som 
att hitta hem. Äntligen hittade jag en hel teoribildning kring det 
som jag känt i hela min kropp under utbildningen på Konstfack. 

Jag jobbar som juniorforskare på Interaktiva Institutet och någon 
har lagt ”The Reflective Practitioner” (Schön, 1987) på mitt bord. 
Schön skriver att kunskap finns i vårt handlande, kunskap-i-handling. 
Han menar att designers är i konstant ”konversation” med situatio-
nen och materialet de arbetar med, där materialet och situationen 
”talar tillbaka”. Genom att kritiskt reflektera över detta, kan design- 
ers få värdefull insikt om hur deras egna tankeprocesser formar 
designprocessen och hitta nya vägar ur det. 

Exakt så. Jag har hela tiden föreställt det så men inte haft orden 
att förklara det. Design är en process, inte en slutprodukt. 

När jag sedan blir doktorand och kan titulera mig designfors-
kare positionerar jag mig (eller positionerar andra mig?) till dem 
som forskar genom designprocessen. Det finns en term för detta 
på engelska, Research Through Design (RtD). Termen myntades av 
kulturhistorikern Christopher Frayling och han säger bland annat 
så här om RtD:

»   Taking design as a particular way of thinking, and a parti-
cular approach to knowledge, which helps you to understand 
certain things that are outside design. «

Frayling, 2015

Det är intressant med RtD, begreppet verkar lite diffust och då och 
då dyker det upp publikationer eller seminarier där definitionen 
diskuteras (Zimmerman, Stolterman & Forlizzi, 2010; Koskinen, 
Zimmerman, Redström, Binder, & Wensveen, 2011 ). När jag skrev 
min första artikel (Ehrnberger, Räsänen & Ilstedt, 2012) skrev jag 
att jag använt mig av RtD som metod, vilket ifrågasattes av granskarna. 
Jag ändrade till att RtD användes som approach och beskrivningen 
godkändes. 

Jag har fortfarande svårt att greppa vad RtD exakt innebär men 
jag tolkar citatet ovan som att Frayling utvecklar Schöns syn på den 

reflektiva praktiken till att även omfatta sammanhanget utanför 
själva designern och designsituationen. På detta vis, blir designen 
i sig en katalysator för kunskapsproduktion. Vad jag däremot vet är 
att jag i mitt arbete skapar kritiska, diskursiva designobjekt för att 
skapa debatt och diskussion. Lite längre fram berättar jag om när 
jag under mitt examensarbete sökte ett begrepp som placerade mitt 
arbete inom design- och inte konstnärsfältet, där många design-
arbeten som avvikit från designnormen blivit placerade. Genom 
designduon Anthony Dunne och Fiona Raby hittar jag ett samlings-
namn för det designfält jag rör mig inom: kritisk design (på engelska 
critical design). 

»   What is it [critical design] for?
Mainly to make us think. But also raising awareness, exposing 
assumptions, provoking action, sparking debate, even enter-
taining in an intellectual sort of way, like literature or film. «

Dunne & Raby, n.d

Genom min forskning rör jag mig inte bara inom designfältet, jag 
rör mig även inom genusfältet där kön studeras som en social och 
kulturell konstruktion. Jag uppmärksammar hur genusdiskussionen 
går från att fokusera på kön och könsmaktsordningen mot ett allt-
mer intersektionellt perspektiv, där fokus ligger på att uppmärksam-
ma hur fler maktordningar än kön samverkar i olika sammanhang 
(de los Reyes & Mulinari, 2005). 

Detta påverkar min forskningsprocess, jag går från att ha ett 
mer könskritiskt förhållningssätt till ett mer normkritiskt förhåll-
ningssätt, vilket i sin tur präglar projekten. Med tiden kommer ett 
behov av att differentiera mitt arbete från kritisk design. Även om 
kritisk design ofta har som syfte att synliggöra och ifrågasätta nor-
mer och värderingar som reproduceras genom design, är det inte 
nödvändigtvis så att arbetet utgår ifrån ett maktkritiskt perspektiv 
utifrån sociala normer och med en självkritisk ståndpunkt. Det är 
inte bara jag som ser problematiken i detta, på senare år har kritisk 
design uppmärksammats för att alltför ofta utgå ifrån ett okritiskt 
privilegierat perspektiv och därmed missat att lyfta fram förtryck-
ta gruppers perspektiv (Prado & Oliviera 2014a; Prado, 2014b). 
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Behovet av ett uttalat normkritiskt designbegrepp har därför bör-
jat diskuteras allt oftare och jag stämmer mer och mer in bland de 
rösterna (Lundmark & Normark, 2014; Jonsson & Lundmark, 
2014).

Jag rör mig därmed också bort från det reflektiva synsättet på 
kunskapsproduktion och hämtar istället inspiration i det post-
humanistiska synsättet på kunskapsproduktion. Posthumanismen 
är en filosofisk inriktning som vill bryta med den traditionella före-
ställningen om människan som alltings mått. Främst inspireras jag 
av feministiska teoretiker som Donna Haraway, Karen Barad och 
Lucy Suchman. Precis som Schön och Frayling förespråkar dessa 
teoretiker en dialog och samarbete med materialiteten i kontrast 
mot kontroll och härskande. Däremot kritiserar de den reflektiva 
praktiken för att inte uppmärksamma hur kunskap och mening 
skapas i relationer mellan både mänskliga och icke mänskliga aktörer 
(ting, miljö). De menar att vi måste se på världen som i ständig till-
blivelse där rollerna som skapare, objekt och användare är flytande 
och förändras i relationer, över tid och rum. 

Det är nu jag för första gången introduceras för begreppet diffraktion 
som ett kritiskt förhållningssätt till kunskapsproduktion (Haraway, 
1997, Barad 2003). Medan den reflektiva praktiken ofta liknas vid 
en spegel där ljuset kastas tillbaka, liknas den diffraktiva praktiken 
vid ett prisma där en ljusstråle bryts upp i olika riktningar. Istället 
för att reflektera tillbaka på det som gjorts, uppmärksammar det 
diffraktiva förhållningssättet skillnader och olikheter, vilka effekter 
de får och för vem. Det här tydliggör även forskarens egen med-
verkan och ansvar i vilken berättelse som får berättas och vilken som 
inte berättas. 

»   Diffraction is the production of difference patterns in the 
world, not just of the same reflected—displaced—elsewhere. « 

Haraway, 1997, sid. 268

Eftersom det diffraktiva förhållningssättet fokuserar på relationer, 
hjälper det mig (i mötet med människor i olika sammanhang) att 
inse hur viktigt det är att se min egen maktposition i den forskning 

»   Objects are frozen stories. «

Haraway i Goddeve, 2000, sid.107

Jag inser nu, när jag minns tillbaka till min vandring från den 
kritiska, reflektiva designpraktiken till den normkritiska, diff-
raktiva designpraktiken, att detta ger mig anledning att omvärdera 
hur jag benämner det materiella som jag skapar ur detta. Frågan 
jag ställer mig är om benämningen diskursiva designobjekt verk-
ligen kommunicerar dess rätta innebörd utifrån ett diffraktivt 
synsätt på materialiteter?

Det primära syftet med diskursiva designobjekt är att kommuni-
cera idéer, som triggar till diskussion och fungerar som verktyg 
för reflektion och ökad medvetenhet. Enligt Tharp & Tharp 
(2013, 2009, n.d) kan diskursiva designobjekt grunda sig i en 
(norm-) kritisk ansats, men till skillnad från kritiska design-
objekt ligger de diskursiva närmare den vardagliga praktiken, de 
ser ut som om de går att använda. Tharp & Tharp uppmärksammar 
att kritiska designobjekt traditionellt verkat provokativa genom 
att skapa en distans till marknaden, de ser ofta främmande ut och 
är svåra att definiera, medan diskursiva designobjekt mycket väl 
skulle kunna komma ut på marknaden.

 
Det materiella jag skapat i min forskning grundar sig i en norm-
kritisk analys, men de kommunicerar också användbarhet. Några 
av dem har också brukats i vardagen och till och med kommit ut 
på marknaden som en kommersiell produkt. Jag menar att spän-
ningen ligger just i denna korsbefruktning mellan kritik och 
användbarhet, det är just detta osäkra tillstånd som många gånger 
triggat igång diskussionen. 

 
När jag vänder mig till det posthumanistiska synsättet på ma-
terialitet blir bilden lite mer komplex. Som jag tidigare nämnt 
framhåller posthumanistiska teoretiker betydelsen av menings-
skapandet som ett samagerande mellan mänskliga kroppar, 
icke-mänskliga kroppar, miljö och material. Allt produceras 

Materialiteter
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genom varandra och är ständigt föränderligt. Som jag ser det, är 
detta synsätt på meningsskapande helt förenligt med en diskursiv 
intention, för det medför ingen förväntning på meningsskapandet. 
Tvärtom framhåller det meningsskapandet som pågående (ordet 
diskursiv kommer från latinets ”discurrere” som betyder löpa fram 
och tillbaka).

Däremot blir det problematiskt att använda termen ”objekt”.  
En vanlig uppfattning är att ett objekt förutsätter ett subjekt, vilket 
skapar en hierarkisk relation där subjektet är aktivt och objektet 
passivt. Det går inte ihop med det posthumanistiska synsättet där 
alla är aktiva aktörer och där mening skapas i relationer. Allt är 
kroppar, materialitet och ytor i en enda väv. Det här gör det också 
svårt för mig att hitta begrepp som urskiljer den icke-mänskliga 
materialiteten. 

»   Agency cannot be designated as an attribute of ’subjects’ 
or ’objects’ (as they do not preexist as such). «

Barad, 2003, sid. 826

Hos Latour (som Haraway, Suchman och Barad inte sällan re- 
fererar till) hittar jag en intressant tanke kring vad som kan  
ersätta objektet. Latour menar att objektet, en sak, blir ett ting 
när det går från att vara ren fakta till att vara angelägenhet  
(Latour, 2004). Ordet ting är intressant i sig, eftersom den nord-
iska betydelsen syftar på ett sammanhang där motstridiga parter 
möts för förhandling, Tinget. Ett sammanhang format av olika 
maktrelationer. En process, snarare än ett bestämt tillstånd (Ehn, 
2007; Björgvinsson, Ehn & Hillgren, 2010; von Busch, 2015). 

För mig fungerar Latours beskrivning av tinget bra för att 
förklara min intention med mitt materiella skapande. Jag kom-
mer därför använda mig av begreppet diskursiva designting när 
jag refererar till mitt materiella skapande i den här avhandlingen. 
Diskursiv i betydelsen att intentionen från min och (mina kolle-
gors) sida har varit att diskutera, design för att betona att jag gör 
detta genom mitt skapande och ting för att förklara formen i vilket 
detta manifesteras, samtidigt som det framhåller betydelsen av 
det materiella som en social process.

jag utför. Genom att föra dialog utifrån andras perspektiv och er-
farenheter, får jag en djupare förståelse för och en ödmjukhet inför 
hur olika verkligheter kan se ut för människor i olika samman-
hang. Andras kunskap möjliggör min kunskap. Men det blir också 
tydligt hur min blick formas och begränsas av min position och 
mina teoretiska ståndpunkter. Det är fortfarande jag som återger 
andras berättelser. Som forskarkropp har jag tolkningsföreträde. 
Om mitt arbete ska göra anspråk på att vara normkritiskt inser jag 
att detta även innebär att jag måste synliggöra min position som 
forskare och vad den betyder för resultatet. Vem är jag i förhållande 
till normen och hur påverkar det mina värderingar, attityder och 
förhållningssätt?

 
»   Feminist objectivity means quite simply situated knowledges. «

Haraway, 1988, sid. 581

Det diffraktiva synsättet uppmärksammar mig också på att min in-
lärda syn på världen som bestående av linjära processer med tydligt 
definierade aktörer som skapare, användare och objekt, begränsar 
min designerkropp. Det är en mer komplex bild av världen som nu 
tar form. Det vore kanske inte så konstigt om jag skulle uppleva det 
komplexa som hämmande för min kreativitet, men det är precis 
tvärtom. Jag upplever plötsligt en frihet som bryter mig loss från 
särskiljandets och överordningens värld och därmed öppnas dörrar 
upp i mitt kreativa sinne jag aldrig förut varit i kontakt med. Jag 
släpper taget, jag vågar dansa mellan teori och praktik, form och 
funktion, ironi och allvar, nutid och dåtid, vetenskap och intuition, 
det synliga och det dolda, plats och rumslighet, mellan det obehag-
liga och det inbjudande… Jag vågar omfamna det osäkra och det 
oroliga. Detta styr min blick åt oväntade håll. Det är en resa som 
aldrig tar slut och som omformas hela tiden.

»   Fantasi är inte motsatsen till verklighet; den är det verk-
ligheten förhindrar, och, som ett resultat, beskriver den 
verklighetens gränser […] Fantasi är det som låter oss tänka 
kring oss själva och andra på annorlunda sätt; den skapar 
möjlighet till överskridande av det verkliga, den pekar någon 



2726

annanstans, och när den är förkroppsligad, gör den detta 
”annanstans” levande för oss. «

Butler, 2006, sid. 47

Den inre resan
 

Jag vill nu påminna dig om metaforen av prismat och kristallkronan, 
som presenterades i början kapitlet. I och med detta vill jag upp-
märksamma dig på att även du, genom din läsning, blir skapare av 
den här berättelsen. Vi gör avhandlingen här och nu, min berät-
telse och din läsning utgör varandra och skapar en dialog. Jackson 
och Mazzei (2012) skulle beskriva det som att du ”pluggar in” i min 
”samling”, plockar isär den och bygger ihop den till något nytt.

»   Plugging in to produce something new is a constant, conti-
nuous process of making and unmaking. An assemblage isn’t a 
thing – it is the process of making and unmaking the thing. «

Jackson och Mazzei, kap.1, 2012

Lika mycket som jag vill att du lutar dig tillbaka och upplever min 
resa, lika mycket vill jag uppmuntra dig att dra i nödbromsen: att 
ändra och lägga till, stryka och ifrågasätta. Men framförallt vill jag 
uppmuntra dig att leta efter och uppmärksamma skillnader. I likhet 
med Braidotti (2011) föreslår jag att du liknar dig själv vid en nomad 
som reser runt i min berättelse för att utforska något annorlunda, 
något som bryter mot det du är van vid. Upplevelser av kontraster 
kan vara fantastiskt, men behöver inte alltid vara positiva. Vi har 
alla som rest någon gång i livet upplevt främmande situationer som 
varit obehagliga eller till och med skrämmande. Uppmärksamma 
då att det är i mötet med din kropp som skillnaderna uppstår. Ta till-
fället i akt att upptäcka dig själv i det. Vem är du, där och då? Vad 
bär din kropp på för erfarenheter och minnen? Och kanske ännu 
viktigare: vem blir du genom detta?

DIALOG
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Borren och stavmixern 

 
Vi konstruerar könstillhörighet med hjälp av prylar. Kvinnor förväntas 

gilla vissa saker och män andra. Vi lär oss att välja vissa saker  
framför andra, och genom våra val fortsätter den tradition som säger 

att rosa är för kvinnor och metallic för män.

(Ahl & Olsson, 2002, sid. 26) 

 
Att inte känna tillhörighet

Året är 2004. Efter ett års föräldraledighet ska jag tillbaka till 
Konstfack och magisterutbildningen i Industridesign. Två år till, 
sedan är jag färdigutbildad. Om ett år ska jag göra examensarbetet. 
Jag är ganska uppgiven och frustrerad. Jag vet ju vad som tilldelas 
störst betydelse och vilka som blir erbjudna arbete. Högst status får 
de som gör något slags transportfordon. Modellerna är viktiga, hög-
blanka och strömlinjeformade. Det finns något som heter god form 
och jag har hört ett par klasskamrater prata om hur detta handlar 
om att träna ögat. Jag vet vad de talar om och jag vet att jag behärskar 
det men jag föraktar det och det gör mig obekväm.

Jag känner inte att jag har någon plats, ser inte någon framtid 
för mig inom designbranschen. Kvinnor är underrepresenterade 
både på utbildningen och i arbetslivet. I min klass är vi tre kvinnor 
på totalt 13 studenter. I min förra klass, där vi också var tre kvinnor 
av 12 studenter, har alla män gått ihop och startat gemensamt före-
tag. Ingen frågade oss kvinnor om vi ville vara med. Det var bara 
så självklart.

J ag ingår i en projektgrupp om tre och vi ska hålla en slutpre-
sentation av vårt resultat. Vi ska dela upp uppgifterna inför 

presentationen emellan oss och jag erbjuder mig att färdigställa 
skisserna av vårt koncept. Jag ska hämta barn på förskolan så jag 
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jag noterar och som påverkar mig, mina val. Det skulle vara så kul 
att göra något liknande som de gjort, men jag orkar inte med skit-
snacket. Jag vågar inte. 

•

2006. Examensarbetet närmar sig. Det börjar bli dags att bestämma 
sig. Jag har sedan ett tag tillbaka börjat läsa genusteori och inspi-
reras av teoretiker som de Beauvoir och Butler. Men det är först i 
Yvonne Hirdmans bok ”Genus – om det stabilas föränderliga form” 
(Hirdman, 2003) som jag hittar ett språk som jag verkligen förstår. 
Ett icke akademiskt språk som är lättillgängligt. 

Jag börjar genom Hirdmans genussystem förstå min frustration på 
ett djupare plan. Hirdman beskriver genussystemet som ett ”kontrakt” 
mellan könen man och kvinna som bygger på två ”logiker”. Det 
ena är isärhållandets logik som tillskriver könen olika egenskaper 
och göranden och det andra är hierarkiseringens logik som tillskriver 
det mannen är och gör högre än det kvinnan är och gör. Genom 
detta genussystem ser jag plötsligt de patriarkala mönster som format 
mig och som präglar utbildningen i allra högsta grad. Frustrationen 
byts så småningom ut till ilska. Jag tänker tillbaka på min studietid, 
hur jag förnekat mina funderingar, mina ifrågasättanden och trott 
att det är jag som tänker fel. Att det är jag som är på fel plats. När 
det i själva verket handlar om värderingar.

»   Är det någon mer än jag som reagerar på att det är två män 
på förpackningen som Karin gjort? «*

Lärare som jag hade i en kurs på Umeå Designhögskola.  
Uppgiften var att göra en teförpackning för kärlekspar.

Att känna tillhörighet 

När jag kommer över arkitekten Katarina Bonneviers text ”A Queer 
Analysis of Eileen Gray’s E.1027” (2005) blir detta avgörande för 

* Citat som jag minns det. 

åker hem och säger att jag scannar skisserna och skickar dem till de 
andra under kvällen.

I skolan morgonen efter kommer en av de andra i projektet fram 
till mig och berättar att hen har gjort om mina skisser helt och hållet. 
Jag undrar varför och får till svar att hen inte tyckte att de var ”till-
räckligt tydliga”. Jag förstår på en gång. Hen menar egentligen att 
de inte såg så proffsiga ut, de höll inte måttet för hur industride-
signskisser ska se ut. Hen skämdes över mina skisser. 

Jag blir upprörd och säger att jag känner mig kränkt, jag satt ju 
uppe och arbetade hela kvällen! Till min förvåning blir hen upp-
rörd tillbaka och får dessutom stöd av den tredje projektmedlemmen. 
Det är två mot en och jag får ge mig. På presentationen säger jag 
ingenting. Hela dagen går jag bara omkring med en iskall känsla i 
kroppen. Jag hör verkligen inte hemma här.

De få kvinnor som undervisar oss arbetar antingen på stora före-
tag som Husqvarna och Electrolux eller på något av de etablerade 
designföretagen. Det verkar tufft därute, en av våra handledare 
som är kvinna berättar att ”arbeta som industridesigner är en livs-
stil” och tillägger att det gäller att arbeta hårt. Jag lockas inte ett 
dugg av detta. Jag har ju precis bildat familj, jag vill vara med dem! 
Nä, jag ska nog bli något annat. Men först ska jag ta min examen.

Året innan, 2003, har något börjat hända på industridesign-
utbildningen på Konstfack. Designgruppen Front, bestående av 
fyra kvinnor, har fått stor uppmärksamhet för sitt experimentella 
arbete med att skapa design med hjälp av djur och deras beteenden. 
Ett arbete som ifrågasätter vad design är och kan vara och som inte 
på något sätt liknar något jag sett förut. Dessutom har de utfört 
examensarbetet som grupp, normen är att det ska utföras individu-
ellt. De har alltså brutit med två ganska starka normer. 

En gnista tänds i mig. Jag har visserligen hört hur studenter och 
även vissa lärare pratar om dem i negativa ordalag, hävdat att det 
inte är design utan konst! Vissa menar att de får uppmärksamhet 
bara för att de är tjejer och ”dessutom snygga”. På Vårutställningen 
får Front Rektorsstipendiet, det största stipendiet på skolan, men 
jag ser ingen gratulera dem. Inte heller jag gör det. Händelser som 
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och jag kände mig så trygg i min rosa prinsessvärld där inga med 
snopp fick tillträde (numera vet jag att snopp inte per definition 
nödvändigtvis innebär att ”vara kille”). 

En dag gav Camilla mig Nina Björks ”Under det rosa täcket” 
(1996) och som för så många andra unga tjejer som läst boken fanns 
det ingen väg tillbaka. Boken vände upp och ned på min värld, jag 
såg plötsligt klart. I och med den blev jag en hårdkokt feminist.

Under vår studietid har Camilla och jag delat erfarenheter av att 
känna utanförskap och osäkerhet men också stöttat varandra och 
önskat förändring. Vi har länge saknat ett bredare perspektiv på 
våra utbildningar, en diskussion om socialt och ekologiskt ansvar. 
Vi saknar också ett helhetsperspektiv på arkitektur och design, som 
förenar de stora och de små perspektiven. Genom vårt samarbete 
får vi nu en chans att göra detta. 

•

Hela tiden är vi rädda. Rädda för vad folk ska tycka och rädda för att 
vi inte ska klara av att leverera. Första prioritet blir därför att skapa 
oss ett tryggt rum. De första veckorna håller vi till hemma hos varan-
dra. Skolan känns stressande och dömande. Vi avsäger oss handled-
ning av de handledare vi fått tilldelade av skolan och söker oss istället 
till personer som vi ser som förebilder, som på något sätt ifrågasatt 
normer inom design och arkitektur: Katarina Bonnevier, Sara Il-
stedt, Zandra Ahl och Lars Rattamaa. Men vi har inga pengar att 
betala för handledning så mest har vi varandra och vi har våra böcker. 

Fig. 1: Jag som barn, utklädd till prinsessa.

mig i valet av examensarbete. I texten analyserar Katarina Eileen 
Grays hus E.1027 utifrån queerteori. Katarina söker gömda ko-
der, ”läckage”, som ifrågasätter den modernistiska arkitekturens 
heterosexuella matris (Butler, 1990), det vill säga hur stereotypa 
tankar kring kön, kropp och sexualitet manifesteras i arkitekturen. 
Hon analyserar planlösningar, rumsligheter, inredning, yta och 
material genom en queer blick och uppmärksammar hur olika di-
kotomiska och hierarkiska förhållanden suddas ut genom flytande 
gränser mellan ute och inne, det privata och offentliga, arbete 
och nöje, funktion och dekor. Jag kan inte sluta läsa, texten vill åt 
mig och jag vill åt den. Den får mig att förstå vad det är som jag har 
saknat men också sökt efter under utbildningen. 

Katarina avslutar texten med följande rader:

»   E.1027, depending on the cultural context, can be under-
stood as a feminist critique of the culture of architecture, 
a culture that has dubious relation to (homo)sexuality and 
maintains a mainstream normative masculinist taste. «

Bonnevier, 2005, sid. 178

En feministisk kritik av arkitektur. Jag vet nu vad jag vill göra. Jag 
vill göra samma som Eileen Grey fast inom design, en feministisk 
kritik av design. Men det vågar jag inte säga. Jag säger att jag ska 
studera design ur ett genusperspektiv istället, det känns inte lika 
provokativt.

Inspirerad av Fronts samarbete går jag samman med min vän Camilla 
Andersson som ska göra sin master på Arkitekturhögskolan. Hon 
och jag har haft många livliga diskussioner om feminism, enkelt 
förklarat den ideologi som menar män som grupp är överordnade 
kvinnor som grupp och som menar att detta är ett problem. Camil-
la kallade sig feminist men jag gjorde det inte. Möjligtvis kunde jag 
sträcka mig till att kalla mig särartsfeminist, en som anser att män 
och kvinnor har olika kvaliteter och därför är lämpade för olika 
saker (men att båda ska värderas lika). När jag växte upp var detta 
så självklart för mig, det fanns absolut ingenting med pojkvärlden 
som intresserade mig. Jag tyckte alla killar var konstiga och elaka 
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turhistoria men dels så har endast några få föreläsare haft ett per-
spektiv baserat på kvinnors berättelser vilket har gjort att den känts 
som ganska ointressant för oss. Vidare har de legat som en egen 
kurs, som teori, och inte integrerad i det praktiska arbetet. Vi upp-
märksammar att det faktiskt finns väldigt få exempel på hur man 
som designer och arkitekt kan omsätta teori till praktik, även om 
detta naturligtvis gjorts utan att det lyfts fram på det sättet. De mer 
teoretiska och kritiska arbeten som gjorts inom industridesign den 
senaste tiden stannar ofta vid en rapport, som få läser. Det är de lack-
ade modellerna som väger tyngst. När det sedan väl görs praktiska 
arbeten som bryter mot normerna (som till exempel Fronts arbete), 
avfärdas det som konst. Och konst behöver man inte ta till sig. 

Vi bestämmer oss för att inte bara arbeta teoretiskt utan också 
praktiskt. Samtidigt vill vi inte skapa en ny norm, vi vill inte föreslå 
nya lösningar utan fortfarande ha en kritisk ansats. Vi hittar möj-
ligheter i begreppet critical design (Dunne, 2006), väl etablerat i till 
exempel Storbritannien och Nederländerna men inte lika mycket i 
Sverige vid den här tiden. 

»   What we do is definitely not art. It might borrow heavily 
from art in terms of methods and approaches but that’s it. 
Art is expected to be shocking and extreme. Design needs to 
be closer to the everyday, that’s where its power to disturb 
comes from. Too weird and it will be dismissed as art, too 
normal and it will be effortlessly assimilated. If it is regarded 
as art it is easier to deal with, but if it remains as design it is 
more disturbing, it suggests that the everyday as we know it 
could be different, that things could change. « 

 Dunne & Raby, n.d

Där jag kommer från

Vi vet nu vilka verktyg vi ska arbeta med men inte hur vi ska formu-
lera ”problemet”. Genom teorin har vi nu fått glasögon på oss som 
gör att vi ser genus i precis allt runt omkring oss. Camilla utifrån 

Vi läser och samtalar. All litteratur vi läser har historiska perspektiv, 
något vi inser är ett måste för att förstå samtiden. Många av de form- 
ideal som fortfarande värderas högt och styr designprocessen växte 
fram under modernismen. Teserna form follows function och less is more 
får en helt annan innebörd när vi läser om de värderingar som dessa 
grundades på. Fram träder inte bara ett förakt för det kvinnliga, 
utan även ett klassförakt och idéer grundade i en rasistisk ideologi 
(Loos, 1913; Sparke, 1995; Attfield, 2000; Ahl och Olsson, 2002; 
Sparke and Martin, 2003; Sparke et al. 2009; Sparke, Massey, 
Keeble, & Martin, 2009). Uppfattningar som inte alls var ovanliga i 
västvärlden under denna tid, men samtidigt inget vi gjort upp med. 
De lever fortfarande kvar i form av en förhärskande uppfattning 
om vad som är ”god” form. 

»   Ett stort framsteg i smak har hos oss ägt rum på de sista 
tjugo åren […]
Med andra ord; man lär sig att icke bruka som prydnader så-
dana ting, hvilka icke hafva det allra minsta med det ifrågava-
rande ändamålet att göra, ja, som ofta göra det sålunda prydda 
föremålet obekvämt att bruka. Man har också börjat inse att 
stickade och virkade saker sällan äro vackra, framförallt att det 
är afskyvärdt att ge våra rum likhet med torkvindar genom att 
fylla dem med döda hvita fläckar i form af öfverdrag, bord-
dukar och antimakassar, hvilka, då de äro virkade, dessutom 
fastna i allt och därigenom bli dubbelt afskyvärda. «

Key, 1904

»   The lower the cultural level of a people, the more extrava-
gant it is with its ornament, its decoration. The Indian covers 
every object, every boat, every oar, every arrow with layer upon 
layer of ornament. To see decoration as a sign of superiority 
means to stand at the level of the Indians. But we must over-
come the Indian in us. «

Loos, 1898

Camilla och jag börjar förstå hur historielös vår utbildning varit. 
Vi har som studenter visserligen erbjudits Design- och arkitek-
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Jag ser min mamma arbeta i hushållet. Jag beundrar hennes ar-
bete, hon är så snabb och flink och hanterar maskiner hela dagarna: 
diskmaskinen, symaskinen, tvättmaskinen… Jag sitter med näsan 
tryckt mot tvättmaskinens fönster och fascineras av kraften i centri- 
fugalkraften, jag ser hur mammas händer matar tyget genom syma-
skinsfoten, bara millimeter från den vassa och snabbt huggande 
nålen och jag får lära mig hur jag ska trycka till med rumpan mot 
diskmaskinsluckan för att den ska ”låsa” sig rätt. För mig är mamma 
bäst i världen på tekniska maskiner! Ändå pratar hon alltid om sig 
själv som tekniskt inkompetent. Pappa däremot, som är den ende 
som vet hur tv-kontrollen fungerar och som drar fram borren då 
och då – han är tekniskt kompetent enligt mamma. 

Jag inser att den här uppfattningen är något som följt med mig 
under livet och som påverkat min syn på mig själv och på vad som 
är teknik. Under min utbildning först på Umeå Designhögskola, 
sedan på Konstfack, noterade jag att teknik oftast definierades ut-
ifrån verktyg och maskiner som oftast återfinns i branscher som 
domineras av män såsom bilar, kapmaskiner, datorer osv medan 
köksmaskiner och verktyg inom vården till exempel inte värderades 
på samma sätt. Dessa insikter och ifrågasättanden leder mig till 
genusteori inom teknikvetenskapen, jag introduceras för tekno-
feministiska forskare som Judy Wajcman, Cynthia Cockburn, Boel 
Berner, Elisabeth Sundin och Christina Mörtberg. Dessa upp-
märksammar och bekräftar för mig att det finns ett klart samband 
mellan hur vi talar om och värderar teknik beroende på om den asso-
cieras till en traditionellt manlig eller traditionellt kvinnlig sfär. 

Återigen ligger förklaringen längre bak i tiden. Förhållandet 
mellan kön, teknik och makt visar sig vara en sorglig historia. Jag 
läser om hur typiska kvinnoyrken plötsligt blir mansdominerade 
i och med den industriella produktionsindustrins genombrott. 
Kvinnor ansågs nämligen inte lämpliga att hantera den nya tekniken 
som kom med denna. Detta innebar att män fick ta över kvinnor-
nas arbete och med detta följde även en ökad status av dessa yrken 
(Sommestad, 1992; Öberg, 1996). Jag läser också om det omvända 
förhållandet, om hur teknik som traditionellt använts av män, 

sitt storskaliga perspektiv och jag utifrån mitt småskaliga. 
Våra världar möts i hemmet, familjen och bostaden. Det mest 

privata, en plats och situation som ofta är en individs första verk-
lighet. Vi vill veta mera, än en gång reser vi tillbaka i tiden.  
Vi läser om hur relationen mellan hemmet och kvinnans kropp redan 
i Antikens Grekland vävdes samman i mytologin, om hur dygdiga 
kvinnor genom historien varit liktydigt med en kvinna som inte 
lämnar hemmet (hemmafrun mot gatflickan, ”att gå på gatan”), vi 
lär oss att dagens bostadsnormer grundar sig i bilden av en familj 
som bestående av man, kvinna och två barn. Vi läser om hur denna 
ideologi även reproducerats genom husets föremål och hur detta 
varit föremål för en politisk debatt om smak. Där den ”rätta” smaken 
skulle förmedla trygghet, harmoni och skötsamhet. En smak som 
främst skulle förmedlas av kvinnan, hemmets vårdare (Key, 1904; 
Paulsson, 1919). Genom tidsresan förstår vi varför det ser ut som det 
gör idag och varför det privata i allra högsta grad är politiskt. 

Det privata är också väldigt känsligt, vilket gör det än mer an-
geläget att ifrågasätta. Vi får nästan ett kvitto på detta när en av våra 
handledare (utnämnd av skolan) skakar på huvudet åt vårt val och 
konstaterar att han inte alls känner igen sig i problematiken. Han 
och hans fru har ett jämställt förhållande, är det inte mer intressant 
med säg… arbetsplatser? 

Camillas och mina samtal om hemmet och familjen blir stundtals 
privata och det känns nästan som att vi bearbetar vår uppväxt genom 
dem, vår relation till föräldrar och syskon. Vi får nya perspektiv 
och ifrågasätter sådant vi inte ifrågasatt tidigare. Vi funderar över 
de omständigheter under vilka vi formats, vilka värderingar vi har 
och varför. 

J ag går inte på förskola utan är hemma om dagarna med min 
mamma som är hemmafru. Jag vistas dagligen i hennes sfär. 

Min pappa driver eget företag och jobbar långa dagar. Hemmet är 
uppdelat så, i mammas sfär och pappas sfär. Pappas sfär är källaren 
och garaget medan mammas sfär är övervåningen där köket ligger. 
Undantaget är tvättstugan, som råkar ligga i källaren. 
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& Ormrod, 1993; Schroeder, 2010). Traditionellt kvinnlig teknik 
uppfattas dessutom som teknik av understödjande karaktär vilket innebär 
att deras primära roll är att befria kvinnan från börda. Samtidigt 
uppfattas traditionellt manlig teknik som behärskande, användarens 
förväntas vara mer aktiv. Tydliga exempel på detta märks i att ma-
skiner i köket inte sällan har kallats ”assistenter” eller ”hjälpmedel” 
medan maskiner som riktar sig mot män går under samlingsnamnet 
”power tools” (kraftverktyg). 

Insikter blandas med känslor. Sorg över mammas osedda arbete.  
Ilska över vår oförmåga att se och uppskatta hennes arbete. Jag tänker 
på hur hon slet med samma knivar, samma kastruller och stekpannor 
trots att de var slitna, flagnade och buckliga. Trycket med rumpan 
mot diskmaskinsdörren känns inte lika charmig längre – den var 
ju sönder. Mamma borde fått en ny diskmaskin. Men hennes arbete 
värderades uppenbarligen inte så högt.

Dessa tankar och känslor driver mig i mitt arbete. Då och nu 
när jag skriver detta. 

Den stora frågan som detta lämnar mig med är hur dessa vär-
deringar av traditionellt manlig och kvinnlig teknik påverkar oss 
designers och vårt arbete? Bidrar vi genom formspråket till att 
reproducera dessa? 

Adrian Forty ger mig en hint om svaret genom sin historie- 
beskrivning av hushållstekniken i boken ”Objects of desire” (1986). 
Där beskriver han hur formgivningen av hushållsteknik under 30- 
och 40-talet inspirerades starkt av estetiken från industri- och 
fabriksmaskiner. Syftet var att kommunicera effektivitet och bespa-
ring av arbetskraft. Under denna tid var hushållstekniken främst 
tänkt att användas av tjänstefolk. Detta ändrades sedan på 50-talet 
då hemmafrun blev måltavlan för hushållstekniken medan deras 
män arbetade på fabrikerna. Plötsligt ansågs hushållstekniken äga 
en störande likhet med maskinerna som männens använde i det 
”riktiga” arbetet. Detta resulterade i att de genast designades om 
och gick mot det vi idag uppfattar som det klassiska formspråket för 
denna tid: pastellfärgade, bulliga former som dolde maskineriet 
väl. Enligt Forty bidrog denna formgivning till att illusionen om 
hushållsarbetet som ett ”icke-arbete” kunde bevaras.

förlorar sitt värde när den börjar användas av kvinnor. Symaskinen 
utvecklades från början för manliga skräddare och hade hög teknisk 
status men förlorade denna när den togs över av kvinnor och dess-
utom togs in i hemmet (Berner, 2003). Liknande berättelser finns 
om uppfinningar som telefonen och mikrovågsugnen. Jag lär mig att 
slevar, disktrasor, diskborstar och vispar per definition är tekniska 
redskap men inte tillmäts den definitionen på grund av att de asso-
cieras med kvinnor och kvinnors arbete i hemmet (Cockburn, 1996). 

Att teknik utgörs av och samtidigt utgör genussystemet är för 
mig nu glasklart. Isärhållandets logik sorterar in teknik i manlig 
och kvinnlig och hierarkiseringens logik värderar manlig teknik 
högre än kvinnlig. En teknisk produkt värderas alltså utifrån om 
det är en man eller kvinna som använder den. 

Jag frågar en lärare som är man om han uppmärksammat detta och 
vad han tycker om det. Svaret blir: ”Tja, alla vill ju ha en bra, funktio-
nell produkt”. Detta uttalande får en enorm effekt på mig. Jag fun-
derar på vad han menar. Att ”kvinnlig” teknik inte är funktionell? 

Hjälpmedel och Maktverktyg
 

Medan Camilla väljer att arbeta med bostadsnormer och statistik, 
väljer jag att gå vidare med att studera korrelationen hushåll, teknik, 
genus och design. Jag läser studier från 1990-talet som visar på hur 
konstruktörer redan i idéfasen delar in hushållsteknik i ”vitvaror” 
och ”brunvaror”. Vitvaror är till exempel kylskåp, brödrostar och 
diskmaskiner – produkter för det dagliga, cirkulära hushållsarbetet. 
De definieras därför som ”kvinnliga” produkter. Brunvaror å andra 
sidan, till exempel hi-fi-utrustning, tv-apparater och radioappara-
ter, anses vara produkter för hobby och underhållning och därmed 
definieras de som ”manliga”. Studierna visar även avslöjande exem-
pel på hur könsrelaterade avsikter utformas i tekniska artefakter, 
beroende på om den tänkta användaren är en kvinna eller en man. 
Traditionellt manlig teknik definieras redan i idéstadiet som mo-
dern, utmanande och komplex, medan traditionellt kvinnlig teknik 
definieras som enkel och ointressant (Berg & Lie, 1995; Cockburn 
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Jag rör mig vidare mot produkter som riktar sig till vuxna. Här är 
isärhållandet logik tydligast vad gäller hygienartiklar, de står oftast 
på hyllor ”för män” och ”för kvinnor”. Formspråket från leksakerna 
går igen, pastell och runda former på produkter riktade mot kvinnor, 
geometriska och mörka färger på produkterna riktade mot män. 
När det kommer till mer icke könsspecifika produkter blir det lite 
svårare. Jag går till ett av de största byggvaruhusen i Stockholm, 
som erbjuder det mesta för hushållet. Där finns inga hyllor ”för 
henne” eller ”för honom”. Ändå är det lika uppenbart. För det ser 
nästan exakt ut som i leksaksaffären. 

Men det intressanta ligger i det minst genomskådliga, hierarkise-
ringens logik. I byggvaruhuset finns en display på avdelningen Hem 
och Hushåll med fem olika stavmixers. På andra sidan byggvaruhuset, 
på avdelningen Verktyg och Maskiner finns en display där jag räknar till 
ca 30 olika borrar, olika märken, olika användningsområden, olika 
prisklasser (Är inte stavmixen ett verktyg eller maskin? Tillhör inte 
borrar hemmet och hushållet?). Jag funderar på om skillnaden i 
antal kan ha att göra med den där studien som visade att traditionellt 
kvinnlig teknik anses tråkig och inte så utmanande att utveckla 
medan utvecklingen av manlig teknik uppfattades tvärtom?

Jag studerar de olika borrarna, dess formspråk. Väggen blir en färg-
kavalkad av knallgult, orange, rött och grönt. De har komplicerade 
former, olika ytor möts i olika vinklar. De ser snabba och kraftfulla 
ut, nästan som små motorcyklar. Materialet är mattlackad plast 
med undantag för chucken, skruvarna och självklart borrstålet. Jag 
tolkar det som maskulint kodat. På en reklambild ser jag en man 
med arbetskläder som borrar i en tegelfasad. Bilden är tagen med 
grodperspektiv. Texten lyder: ”Guaranteed tough” (garanterad 
tuff), därefter ”unstoppable performance” (ostoppbar prestanda). 
Produktbeskrivningarna under dessa borrar haglar med formu-
leringar som får mig att förstå att det är professionella borrar det 
handlar om, de bästa på marknaden. Intelligenta är de också! De 
erbjuder kraft, kontroll, precision. ”Alla vill ju ha en bra, funktionell 
produkt”, sa min lärare. Jag funderar på det där. Vad är egentligen 
en bra, funktionell produkt?

Funktionella blommor
 
Jag studerar produkter omkring mig utifrån genussystemets logiker. 
Det mest uppenbara är isärhållandet logik, särskilt tydligt åter-
finns den hos produkter riktade mot barn. Jag ser rosa, fluffigt och 
glittrigt på ena sidan av leksaksaffären och svart, kantigt och metall 
på andra sidan. På den rosa och fluffiga sidan hittar jag dockor, 
köksutrustning och pyssel medan den andra sidan representeras av 
bilar, verktygslådor och byggsatser. Olika leksaker som inbjuder till 
olika lekar. Genom bilderna på förpackningarna, barnen i affären 
och butikspersonalen förstår jag ganska snart att den rosa sidan är 
ämnad för flickor medan den som domineras av svart och metall är 
ämnad för pojkar. 

M in son är två år, leker med dockor och älskar rosa. I lucia- 
tåget ska han vara rosa prinsessa säger han. Med viss klump i 

magen färgar jag ett lucialinne rosa och köper prinsesskor och en 
prinsesskrona. Han är så glad. Han är så vacker.

När han är fem år kommer han hem från förskolan en dag och 
säger att hans nya favoritfärg är brun. Dockorna är inte intressanta 
längre. Han vill inte prata mer om det.

Fig. 2a: Elvisp från 1920. Fig. 2b: Elvisp från 1950.



Manligt och kvinnligt, feminint och maskulint. 
Så ofta som man hör dessa beskrivningar om 
former, egenskaper eller göranden. Men vad 
betyder de, egentligen? Jag bestämmer mig för 
att kolla upp orden i en synonymordbok. Där 
hittar jag under ordet manlig synonymerna: 

viril; manbar; karlaktig; karlavulen; dristig; modig; tapper och oförfärad.
Under ordet kvinnlig hittar jag synonymerna: feminin; damig; mjuk; 

moderlig; huslig; vek; öm; veklig förvekligad; omanlig och feminiserad. 
Isärhållandets logik. Män och kvinnor som varandras motsatser. 

Blicken dröjer sig kvar vid orden. Efter ett tag blir även hierarkiseringens 
logik tydlig. Den modige, tappra och oförfärande mot den veka, mjuka och 
ömma. Men inte bara det. Jag noterar även att ordet kvinnlig har synonymen 
omanlig men ordet manlig har inte motsvarande, okvinnlig. Det som anses 
kvinnligt definieras alltså utifrån att det inte är manligt. Men det manliga 
behöver inte definieras. Detta gör det manliga till normen och det kvinnliga 
till det som avviker från normen. Det andra.

He-man 

och Barbie
E n vän till mig, som nyligen brutit upp från ett förhållande och 

flyttat till egen lägenhet, införskaffade då sin första egenäg-
da borrmaskin. Denna borr var en riktig investering, en av de där 
professionella. Trots detta, ringde hon sin svåger och bad honom 
komma hem till henne för att borra ett hål i taket med den. Ursäk-
ten var att hon var ”rädd” för borren. När hon berättade detta och 
jag frågade varför, svarade hon att den låter så högt, den är tung, 
den blir smutsig och dessutom ser den farlig ut. För min vän var 
detta ingen bra, funktionell produkt eftersom hon inte förmådde 
använda den. 

På en annan hylla men på samma byggvaru-
hus ser jag några borrskruvdragare i ljusblått 
och pastellgrönt, dekorerade med små gula 
blommor. Ett mer ”feminint” uttryck.

”En rolig present” har någon skrivit på ett 
plakat intill. Jag uppfattar den som en ploj-
grej, en rolig pryl. Sådant man kanske köper 
till någon lite ironiskt men inte borrar med 
så ofta. Den ser inte ut att kunna göra mycket mer än att kanske 
skruva i en skruv, även om den faktiskt även erbjuder borrfunktion.

Där och då slår det mig. Det blir tydligt för mig hur jag dömer 
och misstror denna borrskruvdragare utifrån dess formspråk. 
Jag vet egentligen ingenting om hur den fungerar att borra med. 
Precis som jag faktiskt inte vet hur de andra, de som ser ut som små 
motorcyklar, fungerar att borra med. Jag har inte provat dem. Den 
enda information jag har att förlita mig på är produktinformationen. 
Och den säger ingenting om hur funktionell borren är för just 
mig och mina behov. I övrigt är jag utelämnad till min tolkning av 
formspråket. 

Det är två insikter som kommer till mig. För det första tolkar jag 
det maskulina formspråket som mycket mer pålitligt än det femi-
nina. Trots att det, när jag tänker efter, egentligen kommunicerar 
egenskaper som får mig att tvivla på om jag klarar av att hantera den. 
Den ser tung och komplicerad ut, svår att hantera och kontrollera.

För det andra underskattar jag den blommiga borrskruvdrag- 
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Fig. 3: Blommig borrskruvdragare.

Fig. 4a, b. 
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clearly perceive this as decoration because these embellish-
ments accentuate the performance aspect of the product. 
Decor is thus subject to the same hierarchy principle as func-
tion. A flower can thus be seen as detrimental to the credibility 
of a ‘functional product’ even though it is no more or less 
decorative than the ”go-faster stripe”. We also tend to forget 
that the decoration may have an intrinsic value – a function 
to create emotions and experiences beyond the question of 
performance, such as desire, joy, or humour. «

Ehrnberger et al., 2012, sid. 91

Fig. 6a: Konferens- och arbetsstol från IKEA, 
2017.

Fig. 6b: Tyg från IKEAs textilkollektion 2017.

Fig. 7a: Philips Avance Collection Mixer.  
900 W, 1199 kr. Tillbringare i glas, multifunk-
tionell med f lera tillbehör. Svart, grå och chrome. 
Rakare och kantigare former.

Fig. 7b: Philips Daily Collection Mixer.  
350 W, 299 kr. Tillbringare i plast, få funktioner.  
Rosa nyanser och timglasform.
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arens ambition att göra människor glada. Glädje är väl precis som 
prestandan också en viktig funktion när det kommer till att borra? 
Jag tänker på min vän igen.

D et intressanta är att min vän samtidigt hade en stationär mixer 
i köket som hon använde då och då. Den var ljusblå och bul-

lig, som en karamell. Men den hade också vassa knivblad, den var 
tyngre än borren, lät högt och blev smutsig efter användning. När 
hon skulle rengöra den, måste hon ta isär den och komma nära de 
vassa knivbladen med risk för att skära sig. Men den var hon inte 
alls rädd för.
 

•

En tankekedja har väckts i mig, jag börjar förstå hur allt handlar 
om inlärda värderingar och hierarkiseringar av dessa. En ny värld 
öppnar upp sig för mig. Jag ser mer och mer hur sammanhang, 
bildspråk, formspråk, talspråk och skriftspråk i mötet med mig 
skapar mening. Snart kan jag inte öppna en ikea-katalog utan att 
bli upprörd. Tyget Sigbritt, kontorsstolen Markus. Grytvanten 
Iris, skrivbordet Micke. Köket mot kontoret. Jag noterar hur det 
maskulint kodade formspråket används för att kommunicera över-
ordnade värden som ”exklusiv”, ”professionell” och ”högpreste-
rande”, medan det feminina formspråket får klä de billigare och 
enklare modellerna. 

Med detta följer även en värdering av de dekorativa detaljerna, vilket 
jag ger exempel på med den blommiga borrskruvdragaren ovan. 
För när jag tänker efter så innefattar ju även de små motorcyklarnas 
formspråk i allra högsta grad dekorativa inslag, även om vi inte tolkar 
det så: 

»   What we tend to forget is that the decoration is not only 
flowers and leaves, it is also the stripes, the extra screw, the 
imitation chrome and the additional fan hole. We do not as 

Fig. 5a, b (föregånde uppslag). 
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Fig. 10: Cykelföretaget Treks hemsida. Specifik kategori för damcyklar. Ingen motsvarande för herrcyklar.
Fig. 11: Klockföretaget Omegas hemsida. Specifik kategori ” for her” (för henne). Ingen motsvarande för män.
Fig.12: Outnorth utbud av sovsäckar. Specifik kategori för damsovsäckar. Inget motsvarande för herr-
sovsäckar.

När jag surfar in på olika varumärkens hemsidor noterar jag att pro-
duktkategorier för ”kvinnor”, ”damer” och ”flickor” är mycket mer 
vanligt förekommande än produktkategorier för ”män”, ”herrar” 
och ”pojkar”. För mannen är normen, alla andra produktkategorier 
är ämnade för honom. Det behöver inte uttalas. Hon däremot, är 
undantaget.

»   She determines and differentiates herself in relation to man, 
and he does not in relation to her; she is the inessential in 
front of the essential. He is the Subject; he is the Absolute. 
She is the Other. «

de Beauvoir, 1949, sid. 26

Fig. 8a: Fururo knäskydd utan könsmärkning. Fig. 8b: Futuro knäskydd ” for her”.

Fig. 9a: Pepsodent White Now med  
”teknologi” för vitare tänder. Mörkblå.

Fig. 9b: Pepsodent Sensitive tandkräm  
för känsliga tandhalsar. Rosa.
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Jag är på besök hos min pappa som ligger på 
Södersjukhuset. Han har fallit och brutit höften 
och nu fått komplikationer efter operationen. 
En månad har gått och utsikterna ser dystra ut, 
han har fått en infektion i kroppen som läkarna 
inte får bukt med. Pappa förlorar aptiten, går 
ned i vikt och blir alltmer svag. 

Jag har köpt med mig en handspegel till pappa. Han bad om det, då den 
enda spegel som finns i hans rum sitter långt från sängen ovanför handfatet. 
Pappa kan inte komma dit själv då han är bunden vid sängen. Handspegeln 
ska han ha när han rakar sig och ”lägger håret”. Hur dålig pappa än är, från-
går han aldrig denna rutin. Jag minns när jag var liten och ibland var med 
pappa i badrummet då han gjorde sig fin inför arbetet. Jag fascinerades av 
raklöddret som såg så mjukt ut, av de vassa rakbladen intill huden. Sedan 
rakvattnet som klappades in efteråt. Brut och Old Spice. Pappa blev tunn-
hårig innan jag föddes och för varje år förlorade han mer och mer hår. Men 
pappa hade ett knep för det där. Han lät ena sidan av ”hårkransen” växa sig 
längre, sedan kammade han över det till andra sidan så att det täckte flinten. 
Jag studerade pappa, hur han först droppade hårvatten i handen och masserade 
in i det tunna håret, sedan vände han sig med ryggen mot badrumsspegeln, 
böjde knäna och höjde handspegeln. Efter att ha kammat över håret kom det 
kritiska momentet då han skulle skapa en ”våg” i håret. Det gjorde han genom 
att pressa de yttre sidorna av händerna mot håret så att en ögla bildades emellan. 
Sedan stannade håret så! Det blev en våg! Jag blev så glad varje gång.

På sjukhuset finns inget raklödder, ingen rakhyvel, rakvatten, handspegel, 
kam eller hårvatten. Det finns heller ingenstans i närheten av pappas säng 
där han kan förvara dessa saker. Sängbordet är till för andra saker, som med-
iciner, vätska och mat. Det mest nödvändiga. 

Trots att pappa blir sjukare och sjukare, måste rutinen upprätthållas. Jag 
tror han upplever det som en trygghet och dessutom som ett kvitto på att han 
fortfarande är en människa. Jag tror faktiskt att det gör honom friskare. Så 
länge han gör detta, har han inte gett upp. Så länge han gör detta, lever han.

Det är samma med min mamma. Hon har Alzheimers och bor på ett de-
mensboende. Mamma har alltid sminkat sig innan dagens arbete började. 
Hon fortsätter in i det sista. En dag när jag kommer till henne är hon röd över 
hela munnen och kinderna. Som en clown. Hon har försökt måla läpparna. 
Hon förvarar läppstiftet i det tomma kylskåpet och där är det också rött. När 
mamma är så sjuk att hon inte kan greppa saker längre är det ingen annan som 
sminkar henne. Det finns det inte tid till. Någon måste ju sminka av också.

Jag fortsätter ändå att måla mammas naglar till den dag hon blir så sjuk 
att hon inte kan kontrollera sina rörelser längre. 

Fåfänga hör  

  inte hit

Eller vänta, nu höll jag på att glömma. Det finns visst några produk-
tområden där kvinnor är huvudmålgruppen och där det är män 
som är undantagen. Produktområden kopplade till aktiviteter som 
upprätthåller normer sprungna direkt ur patriarkatet. Produkter 
som syftar till att bibehålla den stereotypa bilden av KVINNAN. 
Skönhetsprodukter, föräldra/barnprodukter och bantningspro-
dukter riktar sig i regel faktiskt främst till kvinnor. På sistone har 
dock flera producenter inom dessa områden riktat in sig på även 
män. Problemet är att mannen aldrig kan bli ”det andra”, han är 
alltid det första. Således kan män aldrig utföra samma aktiviteter 
som kvinnor, eftersom de då degraderas till en lägre nivå. 

Så hur löser producenterna detta? Svaret är: genom att skapa ett 
helt nytt produktområde. Män sysslar inte med skönhetsvård, deras 
aktivitet kallas för grooming (se till exempel Grooming, 2016). Män 
bantar inte heller, de ”deffar”. Och när pappor byter blöjor på sina 
barn då är det inte något som i första hand sker för barnets skull, 
nej, då riktas fokus mot pappans prestationer. På en hemsida för 
ett företag som säljer skötväskor och som riktar in sig specifikt mot 
pappor, Dad Gear, hittar jag fantastiska innovationer som blöjvästar, 
kombinerade jobb- tränings- och skötväskor och cykelbudsväskor. 
Texten på den svenska hemsidan avslöjar ansträngningarna som 
lagts ned på att produkterna inte ska förknippas med vård av barn:

 

»   Dad Gear arbetar hårt för att säkerställa att produkterna inte 
ser ut som skötväskor. Dom ska helt enkelt se ut som spännande 
väskor och jackor. «

Dad Gear, n.d

»   Och ingen kommer ens misstänka att du praktiskt taget går 
klädd i en skötväska! Galet måhända. Men otroligt smart. 
Och helt nytt! «

Dad Gear, n.d

När jag senare skriver min första artikel (Ehrnberger et al., 2012) 
kommer jag att utveckla detta resonemang till att omfatta produkt-
områden, produktkategorier, namnsättning, funktion och dekor. 
Allt hänger ihop. Allt är ett trassel (Barad, 1998).
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varandra en del.
Presentationen går inte alls bra. Ingen förstår, jag har tagit det 

för långt. Det blir ett konstprojekt, för långsökt. Min kropp skakar. 
Jag har gjort bort mig, sumpat chansen. Professorn på min utbild-
ning, Teo Enlund, är envis. Han vill förstå och ställer en massa frå-
gor jag inte kan besvara. Till slut tar han av sig glasögonen, gnuggar 
ögonen och säger att jag inte får gå förrän vi löst detta. Det betyder 
så mycket för mig. Att han tror på mig ändå. En så självklar sak, som 
att han tror på mig, gör mig tacksam. Är inte det väldigt märkligt? 

Camilla och jag bryter vårt samarbete. Det blir för svårt att få 
ihop allt. Vi orkar inte kämpa tillsammans mer. Och jag orkar inte 
kämpa på mer ensam heller. Så jag bestämmer mig för att hoppa av. 

Jag ringer en vän, Tove, och vi går på promenad. Jag berättar om 
situationen och att jag bestämt mig för att hoppa av utbildningen. 
Hon låter mig prata till punkt och sedan skäller hon ut mig. Eller 
försöker hon pusha mig? Hon säger varje fall att jag inte får ge upp, 
om jag gör det så sviker jag mig själv och allt jag gjort hittills har varit i 
onödan. Fan. Varför är det aldrig okej att ge upp? Att inte orka mer?  

•

Jag har stämt träff med Sara Ilstedt Hjelm som är forskningsansvarig 
på svid. Teo har rekommenderat mig att träffa henne och jag har 
läst en artikel hon skrev i den feministiska tidskriften Bang, om 
design och genus (Ilstedt, 1995). Tidskriften är sliten, jag har läst 
texten om och om igen. Hon skriver så rakt på sak. Så orädd. Hon 
skriver om fallossymboler och diskriminering inom industride-
signutbildningarna och jag fattar inte att hon vågar. 

Det första Sara gör när jag kommer är att ta fram en epilator för 
kvinnor. Den är rosa, ovalformad och på/avknappen är placerad 
högst upp som en liten pärla. ”Ser du inte?” frågar hon. ”Det är ju 
ett kvinnligt kön!!!”. Jo, jag ser. Bredvid ligger en rakapparat för 
män (vad är skillnaden på rakapparat och epilator?). Den är svart 
och blå med inslag av metall. Den är långsmal med bra grepp.  
De varandras motsatser. Isärhållandet logik. 

Jag berättar för Sara om min idé och hon förstår direkt. Hon tycker 

Att falla och resa sig  
(eller vikten av systerskapet)

Camilla och jag har haft en första delpresentation och det har gått 
väldigt bra. Efter oss ska en studiekamrat presentera sin ide: ett 
transportmedel. När han kommer till sina värdeord, ler han lite 
generat. Orden är robust, pålitlig och – maskulin. Alla skrattar. Verkar 
som vi har gjort avtryck, satt igång tankar.

Feedbacken på presentationen är givande och vi bestämmer 
oss för att vara lite mer i våra respektive skolor nu. Alla i min klass 
är så fina, vi delar med oss av motgångar och peppar varandra. 
Jag känner sådan lust till mitt arbete, det känns meningsfullt! Jag 
fortsätter läsa och i Ulf Mellströms bok ”Män och deras maskiner” 
(1999) hittar jag på insidan av omslaget en liten bild på en motor-
cykel klädd i rosa tyg. När jag tittar närmare ser jag att det ser ut 
som korsetter. Konstverket är gjort av Stina Opitz (Opitz,1992/93). 
Uttrycket känns spännande, det intima och sköra materialet på en 
artefakt med konnotationer till exakt det motsatta. Dikotomier 
som möts och bildar något nytt. 

Jag tänker på de små motorcyklarna, borrarna. Hur de används. 
Jag ser framför mig en händig man som drar fram borren ur en 
verktygslåda, som slänger ned den i densamma efter användning 
och ställer den undangömd, kanske i en källare eller ett garage. 
Ren funktion, inget annat. En punktinsats i hemmets vardag. Där-
emellan tillhör den det osynliga i hemmet. Jag tänker att jag vill 
avdramatisera borren genom att synliggöra den i hemmets vardags-
liv. Jag vill utmana gränserna mellan vardagsrummet och garaget 
(som traditionellt sett är en byggnad i anslutning till, men inte en 
integrerad del av hushållet).

Inspirerad av Opitz blir min konceptidé att skräddarsy ett fodral 
i ett fint tyg. Ett tyg som hör hemma i ett ”finrum”. Jag ser framför 
mig hur borren får stå framme som en dekoration, ett objekt. Den 
ska få en rättfärdig plats i vardagslivet.

På den andra delpresentationen presenterar jag min idé. Camilla 
är med, men har inte riktigt kommit så långt som jag. Hon kämpar 
på med hennes skolas krav på arbetsprocessen. Vi har glidit ifrån 
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På så sätt kan det ogenomskådliga bli genomskådligt, eftersom för-
hållandet till dessa förändras. Det motsatsförhållande som jag ska 
utgå ifrån är en stavmixer och en borrmaskin. Jag läser stavmixern 
som en ”kvinnligt” kodat handmaskin och borren som en ”manligt” 
kodad handmaskin. 

Jag utgår från de som jag har hemma och studerar dem noggrant. 
De är så diametralt olika. Ju mer jag studerar, desto mer upptäcker 
jag. Isärhållandet, hierarkiseringen, form follows function… Det 
är som strömt vatten som tagit sig igenom en betongvägg och nu vill 
flödet inte sluta (se utförligare beskrivning av formanalysen och 
formarbetet i Ehrnberger et al., 2012). Själva skissen går sedan på 
30 minuter. 

I verkstaden på skolan står alla och svettas och kämpar på med 
sina modeller. Någon äter Losec, någon blöder näsblod. Jag har 
fått darrningar i musklerna, mina vader darrar okontrollerat från 
och till.

Jag har alltid varit snabb med modellbyggandet. Först in, först 
ut. Men jag är slarvig, det blir ofta fel. En god designer planerar sitt 
arbete. En gång ritade min verkstadslärare upp ett schema över hur 
jag fungerar. Han gjorde fem rutor, första rutan var planeringen av 
arbetet och sista rutan, femman, var den färdiga modellen. Han 
menar att jag börjar på ruta tre. Jag måste jobba med det.

Modellerna växer fram ur cibatolklossen. Jag är glad att jag gör 
dem för hand och inte behöver använda någon av maskinerna. 
Vreden är så tunga och de är svårmanövrerade. Dessutom är jag så 
fruktansvärt rädd för dem men det har jag aldrig sagt till någon. 
Till och med nu när jag skriver känner jag en ilning gå genom 
kroppen när jag tänker på svarven. 

Avslutningsvis är det är dags för lackningen. Denna högtidliga stund. 
Man blandar sin lack själv, utifrån färgkartor som kommer från 
olika bilmärken. Det får inte vara något damm på modellerna, den 
syns ju i lacken sedan. Sedan får man passa sig för rinningar, det 
blir ofta det när man sprayar för mycket på en gång. Jag har aldrig 
lyckats lacka utan att få rinningar. Jag är dålig på att lacka.

Stavmixern går ganska bra att lacka. Det ska vara grön, matt färg 
och är därför mer förlåtande. Men borren ska vara vit och blank. 

till och med att den är bra. Jag berättar om mina tvivel, att jag tyck-
er det är extremt jobbigt att inte bara göra examensarbete utan att 
ifrågasätta normer. Hon svarar att det är ju det som för forskningen 
framåt, att vedertagna sanningar ifrågasätts. Forskning? Tänker 
jag. Sysslar jag med forskning? 

Vi pratar om forskningsmetoder och diskuterar hur jag ska 
göra mitt arbete mer pedagogiskt. Sara föreslår att jag läser om ett 
tvärvetenskapligt forskningsprojekt som hon varit med i några år 
tidigare vars syfte var att undersöka teknik som text (Ilstedt Hjelm, 
Lindquist, Wiklund, Browall, & Persson, 2004). I texten läser jag 
för första gången om Derridas dekonstruktion (Derrida, 1978).  
Dekonstruktionen går ut på att visa hur text och en viss läsning av 
den formar en idé vad som är sant och verkligt. En metodologi som 
används främst för att synliggöra och få en kritisk blick för motsats-
förhållanden och hierarkier i texter. Enligt Derrida finns ingen 
objektiv sanning, texter kan ha flera tolkningar och att verkligheten 
går att förstå på mer än ett vis. 

För mig som designer, som fostrats i att hitta den optimala lös-
ningen, en design för alla, öppnar detta synsätt upp möjligheter jag 
länge letat efter. Jag funderar på om dekonstruktionen kan appliceras 
på formspråket. Allt flyter ihop. Form och funktion, isärhållandet 
och hierarkin, skriftspråk och formspråk… En enda stor väv.

»   Il n’y a pas de hors-texte. «*

Derrida, 1967, sid. 227

När jag ska gå frågar Sara om jag inte kan tänka mig att doktorera. 
Doktorera? Nej, jag vill ha ett jobb.

Cool down
 
Jag ska byta formspråk på en borr och en stavmixer. Enligt dekon-
struktionens principer ska jag byta plats på två motsatsförhållanden. 

*  Det finns ingenting utanför texten (min översättning). 
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inte är feminist? Jag förstår inte att hon vågar! Att kalla sig feminist 
– det är ju som att svära i kyrkan. Ingen säger någonting.

Sedan fortsätter hon och säger att mitt arbete behövs därute. 
Jag tänker att jag kanske kommer få ett arbete ändå.

En kuk säger mer än tusen ord
 

Vi förbereder utställningen. En professionell fotograf har fotogra-
ferat allas modeller. Fotografen mailar och skriver att vi får fundera 
på hur bilderna ska se ut och ta med egen rekvisita. Jag tänker på 
reklambilden jag såg på byggvaruhuset, den med mannen som bor-
rade i en tegelvägg. Sammanhang, bildspråk, formspråk, talspråk 
och skriftspråk – allt hänger ihop. Jag letar upp reklambilder på 
stavmixers. De ser alla väldigt lika ut: vit, blå eller turkosliknande 
bakgrund, stavmixern som svävar fritt utan att någon håller i den, 
ett par utspridda frukter och blurrade kanter. Till fotografens studio 
har jag med mig en vit skiva med ett perfekt, rent, litet hål i och 
min sambo (som är man) får hålla i borren. Jag själv har rödmålade 
naglar och håller i stavmixern som mosar röda tomater till en sås i 
en sliten svart bunke. 

Typsnittet jag använder till texten på de slutgiltiga affischerna 
är Monotype Corsiva, ett snirkligt och ”kvinnligt” typsnitt. Ett hånat 
typsnitt bland formgivare.

Det känns bra. Utställningen är på plats och vi har vernissage.  
Borren ”Dolphia” och stavmixern ”Mega Hurricane Mixer” av 
märket ”Rough and Tough” står på två podier bredvid varandra. 
Jag har lagt fram en bok för folk att skriva i. Ett litet barn kommer 
springande mot mig. Barnet har två tofsar i håret och halsband. 
Det är min son men flera tror det är min dotter. 

Aktuellt vill intervjua mig. Starka lampor i ansiktet, en kamera 
upp i ansiktet och en reporter ställer frågor. Jag tappar rösten. Kan 
vi ta om? Det går inte, jag kan inte svara på frågorna, jag kan inget 
om det här egentligen! Senare på kvällen när jag tittar på inslagen 
är det grovt klippt men helt ok. Jag är rödflammig på halsen.

Den får bada i lösningsmedel ett par gånger, till slut ledsnar jag. 
En klasskamrat kommer fram och säger att jag ska åka hem, klockan 
är elva på kvällen. Jag visar borren, det är en stor rinning på sidan. 
Jag börjar nästan gråta. ”Nu har du dina industridesignglasögon 
på dig, Karin”, säger han. ”Åk hem och fortsätt imorgon”. Jag åker 
hem och sover. Nästa dag tar jag ut borren ur mitt skåp. Jag ser inte 
ens rinningen.

•

Det är dagen innan slutredovisningen. Jag har aldrig varit så nervös i 
hela mitt liv. Vi har fått veta vilka som är gästkritiker och den ene är 
en man, en designchef på ett av Sveriges största företag. Det oroar 
mig. Det känns som att jag ska ifrågasätta precis allt jag misstänker 
att han står för och jag är rädd att jag inte kommer kunna försvara 
mig om han ställer mig mot väggen. Av någon anledning är jag mer 
orolig för honom än för den andra gästkritikern som är kvinna 
men som också arbetar på ett stort svenskt företag. Är det för att han 
är man? 

Sedan tre månader tillbaka har jag gått hos en psykolog för att 
bearbeta min scenskräck. Hon har frågat vad jag är mest rädd för 
och jag har svarat att det är att tappa kontrollen. Att min kropp ska 
ta över min hjärna.

Nu händer just det. På natten kan jag inte sova, jag svettas och 
får panik. Jag ska inte bara ifrågasätta allt jag lärt mig, jag ska även 
kritisera det. Att jag dessutom gör detta ur ett genusperspektiv gör 
det ännu värre. Ska jag inte vara tacksam att jag överhuvudtaget 
kommit in? Jag tar lugnande medel som jag köpt på Apoteket med 
det passande namnet Cool Down och ångrar så att jag inte skaffat 
betablockerare. För Cool down cool downar mig inte alls.

När jag kommer till skolan får jag reda på att gästkritikern som 
är man är sjuk. Inhoppare är Sara Ilstedt. Jag blir så lättad. Någon 
som förstår. Presentationen går bra. Nervositeten försvinner mer 
och mer. Folk skrattar, jag ser att de förstår. Det gick. Jag blir så 
glad att jag glömmer att visa resultatet – modellerna. Som annars är 
huvudnumret för de flesta. 

När gästkritikerna ska komma med feedback är det Sara som 
börjar. Hon inleder med att fråga om det är någon i publiken som 
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Fig. 14: Stavmixern Mega Hurricane Mixer.
Stavmixerns formkropp är inspirerad av örnens anatomi – ett snabbt, mål-

inriktat och respktingivande djur. Den har överdrivna och komplexa former för 
att ge intryck av prestanda och styrka. Stavmixern är anpassad till stora händer 
och har en avtryckare som inspirerats av avtryckaren på ett vapen, detta för att 
förhöja känslan av precision. Effekten kan ställas in genom chucken och erbjuder 
användaren många valmöjligheter efter behov. Högst upp finns en display som 
visar hastigheten så att handkraften kan bekräftas direkt till användaren.

Fig. 13: Borren Dolphia. 
Formkroppen är inspirerad av en delfins anatomi, ett djur som ofta uppfattas som snällt 

och humant. Den är designad med syfte att dölja det faktum att det är en maskin inuti. 
Ventialtionshålen är precis så många som krävs för att leda bort värme från motorn och så 
diskreta som möjligt för att tona ned intrycket av att det är en presterande produkt.Borren är 
anpassad för små händer. Avtryckaren fungerar på så sätt att man ”kramar” ur kraften, det 
ska inte upplevas som att den kräver alltför mycket handkraft. Grafiken utgörs av tydliga sym-
boler och valmöjligheterna är få för att underlätta för användaren och inte skapa förvirring. 
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male (aesthetic) is the norm and therefore more readily inclu-
des other product categories, whereas the feminine (aesthetic) 
is the exception and only appropriate for ”women” products.«

Ehrnberger et al., 2012, sid. 94–95

Det finaste med allt är alla berättelser som människor vill dela med 
sig av. I mötet mellan mig, modellerna och besökarna nystas per-
sonliga berättelser upp om behov som finns men osynliggjorts, om 
behov man inte trodde man hade men som borren och stavmixern 
synliggjort. Om glädje och lättnad, frustration och ilska. Hopp som 
tänds, möjligheter som öppnas. ”Var kan jag köpa borren?”. Berätt- 
elser om olika kroppar, om olika förutsättningar (berättelserna 
finns beskrivna mer utförligt i Ehrnberger et al., 2012). 

Jag tänker att det här bara får vara början på något. 

På Konstfacks avgångsfest får jag dela Konstfacks största stipendi- 
um, Rektorsstipendiet, med en student från Konst. Jag skriver 
detta trots att jag känner ett stort motstånd i kroppen. Det blir så 
lätt skrytsamt. Vem tror jag att jag är? Just därför skriver jag det. Jag 
fick det och det betydde något. Jag, som är så dålig på att lacka fick 
stipendiet! 

Senare ser jag tre studiekamrater sitta i en soffa och prata. En av 
dem är hen som gjorde om mina skisser. De har alla tre ställt ut fan-
tastiska koncept av olika transportmedel. Högblanka utan rinningar. 
Jag får en klump i magen. De borde fått stipendiet istället för mig.

Mannens kök
 
Jag läser min artikel och tänker på hur mycket som hänt sedan 
2006. Även sedan 2012 då artikeln skrevs. 

Strax efter slututställningen 2006 träder nämligen mannen 
in i köket med dunder och brak, vilket reflekteras omedelbart i ut-
vecklingen av köksprodukterna på marknaden. Men det är ingen 
vardagspappa som helst, som med en unge i vänster arm steker 
halvfabrikat som blodpudding och falukorv med höger arm. Som 

Jag tänker att jag ska skriva ned folks reaktioner. Jag är fortfarande 
rädd för negativa kommentarer, jag är rädd att uppröra och förarga. 
Jag sätter mig därför en bit bort. Till min förvåning framkallar mina 
modeller mest skratt och leenden. Positiva reaktioner, jag blir lugn. 

 
»   Laughter emerges in the realization that all along the original 
was derived. «

Butler, 2007, sid. 189

Folk skriver kommentarer i boken. Övervägande uppskattande och 
uppmuntrande. Någon har också ritat en kuk och skrivit ”Mjuk-
glass”. Alltid dessa kukar när inget annat finns att tillgå. Verbala 
våldtäkter.

Ganska snart vågar jag sätta mig bredvid podierna och samtala 
med besökarna. Det som blir mest utmärkande för mig är att bor-
ren identifieras som en kvinnoborr. Det är ingenting jag sagt eller 
skrivit någonstans, men folk pratar om den som en borr för kvinnor 
ändå. Det verkar så självklart. Samtidigt uttrycker flera att den ser 
svag och värdelös ut att borra med. När jag vid ett tillfälle frågar 
varför får jag till svar att den påminner om en köksprodukt. Det är 
alltså förklaringen. Borren ser ut som en köksprodukt, den verkar 
dessutom värdelös. Såklart den måste vara ämnad för kvinnor! 
Genussystemets logiker.

Några har identifierat borren som en hårtork, trots att den står 
placerad med ett borrstål inborrat i en vägg. Idén med en borr vars 
formspråk är ”feminint” kodat verkar svårt att acceptera. 

Stavmixern däremot verkar självklar och könlös. Jag tolkar detta 
som att borren med sitt formspråk är den som är mest normbry-
tande av de två. Det är mer accepterat att kvinnor klär sig i manligt 
kodade kläder än att män klär sig i kvinnligt kodade kläder:

»   It is clear that the statements about the form language of the 
drill were much more diverse and elaborate than those of the 
mixer. The drills identity seemed to disappear and become 
questioned when receiving an aesthetic associated with ”female” 
technology, whereas the blender mainly gained from the new 
(masculine) form language. This supports the view that the 
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bakar sockerkaka och chokladbollar samtidigt som han läser bok 
och dammsuger smulor under bordet. Nej, den man som träder in 
är professionell. Han surdegsbakar, syltar och saftar från GRUN-
DEN. Han tar sig tid, kan med exakta mätinstrument och med alla 
sinnen närvarande åstadkomma det mest saftiga surdegsbrödet, 
den rökigaste hamburgaren och de mest köttiga korvarna. Det är 
matlagning på största allvar. Köket blir ett laboratorium.

Jag ser hur många av de funktioner och egenskaper som några av 
de besökare på utställningen som var kvinnor länge efterfrågat hos 
en stavmixer nu implementeras: den blir sladdlös och istället batte-
ridriven, den får utbytbara knivblad, erbjuder fler användnings-
områden, några får en ”turboknapp”, erbjuder högre prestanda. 
Dessutom förändras formspråket radikalt. De flesta varumärken går 
mot en mörkare, mer ”maskulin” färgskala: svart och grått men 
också rött. De blir mer ergonomiskt utformade och blir välsignade 
med ett gummigrepp. Mixerfoten byts från plast till rostfritt stål 
vilket dels motverkar missfärgning (vilket minskar arbetsbelastning 
med extra rengöring) men vilket naturligtvis också gör den mer 
tålig för tuffare tag.

Den traditionella, vita stavmixern i plats finns dock kvar.  
De representerar de billigare alternativen med lägre prestanda.  
En lägre klass. 

Hierarkiseringens logik. Det manligt kodade formspråket är 
överordnat det kvinnligt kodade formspråket. Form follows function.

Fig. 15a (v): Viril; manbar; karlaktig; karlavulen; dristig; modig; tapper och oförfärad.
Fig. 15b (h): Feminin; damig; mjuk; moderlig; huslig; vek; öm; veklig förvekligad; omanlig och feminiserad.
Fig. 16 (motsatt sida). 
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Borrarna då? Jag går tillbaka till byggvaruhuset. Väggen står kvar, 
de små motorcyklarna står prydligt uppradade bredvid varandra. 
Jag ser ingen större förändring där, trots att jag vet att singelhus-
hållen ökar och fler kvinnor bygger och renoverar själva. Jag söker 
upp en anställd och frågar om han märkt någon skillnad de senaste 
åren. Han säger att hans intryck är att de kvinnliga konsumenterna 
av borrar bara ökar år efter år. Han berättar också att försäljningen 
av borrskruvdragare ökat parallellt med detta. Samtidigt vet han 
inte om det finns ett samband, eftersom efterfrågan på borrskruv-
dragare ökat generellt och utbudet har därför blivit bredare bara 
de senaste åren. Antagligen har det mer att göra med hemmafixar-
trenden. De blommiga små borrskruvdragarna är borta, de har 
slutat produceras säger han. Kvar finns bara de som ser ut som… 
små motorcyklar.

»   The results of this study suggest that there are customer 
needs that the existing product does not satisfy. Should not, 
then, the activity be re-evaluated? One can also examine 
more closely the foundation on which these beliefs are based. 
The activity of mixing seems to be assessed according to the 
ingredients’ degree of softness. The blender is therefore 
understood as a performing product, in contrast to the resis- 
tance it meets with tougher ingredients. The drill, however, 
 is not classified as ‘softer’ or ‘harder’, depending on the 
task of drilling into plaster or concrete. This can be explained 
by a fixed idea of the drill as performing in itself, which is 
also reflected in the masculine aesthetics. « 

Ehrnberger et al., 2012, sid. 95
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Energy Aware Clock 

 
Design consists not only of a final product, but includes a social  

process that takes place between the user, the artefact, and society. 

(Ehrnberger et al., 2012, sid. 96) 

 
Att vobbla

Hösten 2006 börjar jag gå hos en sjukgymnast för mina muskel-
ryckningar. Han säger att jag varit ”spänd som en fiolsträng” och 
nu när jag börjar slappna av börjar musklerna ”vobbla”. 

Det har gått en sommar sedan jag gick ut Konstfack och jag ska 
nu söka arbete. Men innan jag hinner sätta igång är det jag som blir 
kontaktad. Representanter från två olika designföretag och från en 
designavdelning på ett stort företag ringer och frågar om jag vill 
komma på intervju. Det hade jag aldrig trott.

Alla jag träffar är kvinnor. Kvinnor som berättar för mig att de 
i flera års tid kämpat mot män som sitter på högre positioner än de 
själva. Det har handlat om allt från vilka de tar in som praktikanter 
till hur ett visst formspråk värderas. Det verkar finnas ett uppdämt 
behov av att prata och dela med sig av erfarenheter. Jag pratar länge 
med en designchef som är kvinna som berättar för mig att hon tre 
dagar i veckan arbetar på annan ort samtidigt som hon har en liten 
bebis hemma. Vi pratar om hur viktigt det är att få stöd i ett sådant 
beslut men att hon snarare känt att hon blivit ifrågasatt. Att arbeta som 
industridesigner är en livsstil.

Jag går på intervjuer men känner mig inte alls bekväm. Jag går runt 
i fina, ljusa lokaler. Snygga skisser sitter uppe på väggarna. Verkstä-
derna har de nyaste maskinerna. Perfekta modeller står på montrar 
lite här och var. Diplom och priser ställs ut i någon korridor eller 
på en vägg. På något sätt skrämmer detta mig. Jag som just brutit mig 
loss från detta, kommer jag orka att inte anpassa mig efter normen? 
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De är lekfulla och öppna för tolkningar. De ställer frågor och pro-
vocerar. De känns levande.

I september 2006 blir jag anställd som designer i projektet aware. 
Det är ett multidisciplinärt forskningsprojekt bestående av en pro-
jektledare ( Jin Moen), en etnolog och genusvetare (Erika Lundell), 
en interaktionsdesigner (Loove Broms), en industridesigner (jag) 
och en forskningsledare (Sara Ilstedt). Projektbeskrivningen lyder:

»   Aware är ett designorienterat forskningsprojekt som syftar 
till att öka människors medvetenhet om hur energi används i 
vardagen, särskilt i vår hemmiljö. Målet är att utveckla strategier 
och artefakter som gör människor uppmärksamma på sin en-
ergianvändning, samt erbjuda dem kontroll och möjligheter 
att göra sin energianvändning mer effektiv. «

I projektet intervjuar vi hushåll med informanter i olika åldrar, 
familjesituationer och typer av bostäder om deras förhållande till 
energi. Samtidigt som jag ställer frågor till andra, börjar jag re-
flektera över mitt eget förhållande till energi. Jag har aldrig gjort 
det förut men inser mer och mer hur närvarande användandet av 
energi varit i min barndom.

J ag bor i en villa i förorten tillsammans med en mamma, pappa 
och två äldre systrar. Energiförsörjningen till huset kommer 

från olja och det är dyrt. Det förekommer därför många diskussio-
ner och bråk kring hur mycket energi vi gör av med. Vi döttrar är 
de största bovarna, vi duschar alldeles för länge och för varmt, vi är 
dåliga på att släcka lampor och vi torktumlar våra kläder istället för 
att hänga dem på tork. 

Pappa går ned i förrådet och läser av energimätaren då och då, 
han har därför örnkoll på hur mycket energi som går åt varje dag. 
Vi har inget att sätta emot. 

Jag fryser ofta och därför blir duschen ett tillfälle att värma upp 
kroppen. En dag kan jag inte få upp värmen, hur mycket jag än vrider 
på vredet. Mina systrar verkar ha samma problem. Efter en tid vänjer 

På ett ställe kommer en man in och viftar med en slags grill-
tändare som ser ut som en locktång. Den är miljövänlig eftersom 
inga kemikalier behövs och den är dessutom busenkel att använda. 
Mannen har varit på kundmöte. Han är glad och ropar till sina 
kollegor att han hört att en känd, skådespelare som är kvinna kallat 
grilltändaren för ”feministisk” eftersom hon tror att den kommer 
få fler kvinnor att grilla. 

I år är det 2017 och den feministiska grillrevolutionen verkar 
ha uteblivit. Enligt en undersökning som byggvaruhuset Hornbach 
utförde 2016 är det fortfarande betydligt fler män än kvinnor som 
grillar (Livets Goda, 2016). Återigen tänker jag på hur viktigt det 
är att se själva aktiviteten, och det sociala sammanhanget, som pro-
dukter är kopplade till. En miljövänlig och användarvänlig produkt 
är kanske svår att marknadsföra mot en aktivitet som i grunden 
bygger på att människan utmanar och kontrollerar ”naturen”: elden 
du gjort upp och håller liv i, djuret som köttet kommer ifrån.

»   Kanske handlar det om hierarkiska strukturer, nedärvda se-
dan vikingatiden, som kommer till uttryck så fort solen skiner. 
Enligt Per Morberg känner vi oss ”som kungar i eget rike” när 
vi står där en vindstilla kväll i ångorna av varm sommarjord 
med ett glas vin och en lååång stekspade i nyporna. «

Berge, 2010

Kallduschen
 
Jag har googlat på design+forskning och kommit till Interactive 
Institutes hemsida (Interactive Institute, 2016). De skriver att de 
forskar genom att kombinera design, konst och teknologi och jag 
känner direkt att det lockar mig. Jag mailar dem och får svar ganska 
omgående att de väntar på finansiering från Energimyndigheten 
för ett nytt projekt kring design och energi och får de det, behöver 
de en designer. Projektet är en uppföljning av ett tidigare projekt, 
Static!, där energi som designmaterial undersöktes (Ilstedt Hjelm, 
2007; Mazé, 2010). Designkoncepten från Static! berör något i mig. 
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vi oss vid det svalare vattnet. 
Några år senare berättar pappa att det var han som i smyg ma-

nipulerat varmvattensflödet. 
Ibland funderar jag på det där, om det verkligen var vi döttrar 

som drog mer energi per individ eller om det var så att våra behov 
och vanor inte ansågs lika nödvändiga som pappas och mammas…

En av informanterna som vi intervjuar är student från Etiopien 
och bor i ett studentrum. Hon berättar att det är väldigt vanligt 
med elavbrott i Etiopien och därför tar man inte energi för givet. 
När hon flyttade in i lägenheten var hon därför så fascinerad av 
att det fanns golvvärme och den var nu ofta på. Det var en lyx för 
henne i början men med tiden har den blivit en självklarhet.

På samma sätt som jag med tiden vande mig vid att frångå min 
standard med varma duschar, på samma sätt hade vår informant 
vant sig vid lyxen med varmt golv. Det vi inte reagerar över längre, 
har blivit en norm.

»   A black box contains that which no longer needs to be consi-
dered, those things whose contents have become a matter of 
indifference. «

Callon & Latour 1981, p. 285 

Fältstudierna i projektet visar att människor i allmänhet har en låg 
grad av medvetenhet om och engagemang i hushållets elförsörjning, 
vilket också stödjs av tidigare forskning som vi tagit del av (Blomkvist 
och Kaijser, 1998; Ketola 2001; Löfström 2008). Den främsta 
orsaken som bidrar till detta är att elsystemet i hushållet uppfattas 
som osynligt. 

Jag ser så många kopplingar till projektet med borren och stav-
mixern. Hushållsprodukter kopplade till aktiviteter, aktiviteterna 
kopplade till könsroller, könsroller kopplade till ideologi, ideologi 
kopplad till politiska system, politiska system kopplade till energi-
systemet… Väven växer. Vi läser, diskuterar och lär oss av varandra 
i projektet. 

Jag introduceras för begreppet sociotekniska system. Att se energi-

Camilla är klar med sitt examensarbete och har fått stor upp-
märksamhet för det. Utifrån abstrakt statistik kring kärn-
familjens baksidor har hon skapat lägenhetsplaner som i sin 
tredimensionella form gör det abstrakta konkret. 

Vi har fått förfrågan om att ställa ut våra examensarbeten 
tillsammans på dåvarande Arkitekturmuseet och det känns bra 
att knyta ihop det vi en gång började på tillsammans. Vi döper 
utställningen till AbNorm. I samband med vernissagen bju-
der vi in till ett panelsamtal om design, arkitektur och genus. 
I panelen sitter Kerstin Wickman, Sara Ilstedt Hjelm, Brady 
Burroughs, Kerstin Kärnekull och Anne-Marie Elmqvist.

Utställningen blir uppmärksammad i media. De båda ledar- 
skribenterna Niklas Ekdal (dn) och Maria Abrahamsson 
(svd) skriver om utställningen. Ekdal är positiv och använder 
våra exempel i en diskuterande text om könsroller och jäm-
ställdhet (Ekdal, 2007). 

Abrahamsson är mer upprörd. Hon anser att vårt arbete inte 
har ”ett dyft med verkligheten att göra” hon tycker att vi gene-
raliserar och överdriver. Vidare avslutar hon med att ”excesser 
av detta slag för inte jämställdhetsarbetet en millimeter framåt” 
(Abrahamsson, 2007). 

Jag blev så upprörd och på allvar ledsen minns jag. Idag när 
jag läser hennes text blir jag bara full i skratt när jag tänker på 
min reaktion. Abrahamssons motstånd synliggör ju bränn-
punkten. Hennes text bidrog säkert också till antalet besökare. 
Och med all säkerhet bidrog hon med att föra jämställdhets- 
arbetet framåt någon millimeter.

»  Feminism: a history of disagreeable women! «

Ahmed, 2013

Tiden läker alla sår
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sentation ökade (Cowan, 1985). Annan forskning visar också att män 
som tidigare då och då hjälpt till med hushållsarbetet, nu slutade helt 
(Bose, Bereano, & Malloy, 1984).

 

D et är så spännande när mamma berättar om när hon på som-
rarna under 40- och 50-talet bodde hos sin mormor i Skövde. 

Hon hade fött 14 barn och i princip uppfostrat dem själv då hennes 
man var alkoholist. Mamma berättar historier om hur de värmde 
strykjärn på vedspisen innan de skulle stryka och om hur de lade en 
locktång där innan håret lockades. 

Mammas mormor var ingen Mrs. Consumer, för hon hade varken 
pengar eller elektricitet. Hon påverkades nog inte heller nämnvärt 
av samhällets krav på renlighet och representation. För mammas 
mormor hade fullt upp att överleva. 

systemet som ett sociotekniskt system innebär att se hur tekniska 
artefakter, processer, aktörer, organisationer och institutioner 
är sammanlänkade i utnyttjandet av energi. Det innebär därmed 
också att kunskaper, metoder och värderingar måste beaktas för att 
förstå förändringsprocessen i sådana system. I detta spelar synen 
på kön och design därför en viktig roll. 

»   Household appliances are part of technological systems, 
such as electricity supply networks. The interest of the owners 
of these systems have played an important part, along with 
those of the manufacturers, in shaping domestic technology. «

Wajcman, 1991, sid. 100
 

Fru Konsumtion
 
Hemmafrun. Den goda husmodern. Mamma. Ständigt närvarande. 
Ständigt i skottgluggen. En politisk spelbricka. 

Jag läser om Mrs. Consumer som uppfanns efter första världs-
kriget och etablerades än mer efter andra världskriget (Rutherford, 
2003; Attfield & Kirkham, 1989). Kvinnor hade varit ute i arbets-
livet under båda krigen och fått smak på livet utanför hemmet, men 
skulle nu föras tillbaka där hon hörde hemma. Lösningen var att 
marknadsföra nya, arbetsbesparande hushållsprodukter. Kvinnans 
arbete i hemmet skulle rationaliseras och öka i status. Vid samma 
tid ville elbolagen öka elkonsumtionen i hemmen. Detta visade sig 
vara ett utmärkt sammanträffande. Med hjälp av just design och 
elektricitet exploderade marknaden av diverse hushållsapparater 
som marknadsfördes som arbetsavlastande: elspisar, dammsugare, 
kylskåp, brödrostar, assistenter, tvättmaskiner med mera. Med 
hjälp av massiva reklamkampanjer som gick ut på att övertyga både 
kvinnor och män om att dessa produkter bidrog till ett lyckligare 
äktenskap lyckades man locka hem kvinnan igen.

Elkonsumtionen sköt i höjden. Huruvida detta verkligen resul-
terade i mindre arbete eller ej har ifrågasatts eftersom apparaterna 
dels krävde underhåll samtidigt som kraven på renlighet och repre-

Fig. 1: Reklam för Hotpoint diskmaskin. 1950-tal.
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vilket gör att man kan jämföra och diskutera förändringarna i för-
hållande till olika individers vanor och beteenden.

J ag tänker på hur tv:n och radion alltid står på hemma hos oss. 
Pappas elektriska värmemadrass. Alla elprylar i garaget. Den 

gamla kylen, frysen och spisen. Hur många varma duschar mot-
svarade de?

Vi ska nu presentera konceptet för folk från energibranschen. Syftet 
är att försöka få till ett samarbete för en vidareutveckling. Det är 
övervägande män där, äldre män. Det har varit god stämning innan 
mötet, det har bjudits på kaffe och bulle och männen har mycket att 
prata med varandra om. Det skrattas och klappas på axeln.

Efter vår presentation blir stämningen dramatiskt dystrare. 
Energy Aware Clock uppfattas som så provocerande att de genast vill 
avsluta mötet. ”Vi har arbetat så många år med att få kunderna att 
förstå begreppet kilowattimmar, tror ni på allvar att vi ska kasta dessa 
ansträngningar överbord?”* var en av kommentarerna. Budskapet 
är tydligt. Energibolagens ansträngningar är alltså viktigare än det 
faktum som kvarstår – att kunderna faktiskt fortfarande inte förstår.

»   På dualiteternas maskulina sida finns en objektivistisk  
rationalitet förknippad med emotionell distans och abstrakt 
teoretiska (speciellt matematiska) och reduktionistiska sätt att 
lösa problem. På den feminina sidan finns en mer subjektiv 
rationalitet förknippad med en förmåga till känslomässig  
anknytning och med konkreta, empiriska och holistiska sätt 
att lösa problem. «

Faulkner i Berner, 2003, sid. 34

Idag tillverkas Energy Aware Clock och säljs på marknaden. Använ-
darstudier visar ett högre och jämnare engagemang mellan könen 
vad gäller elförbrukningen i de hushåll som delas av både män och  

*  Citerat som jag minns det.

Herr Gubbvälde

Genus är ständigt närvarande i våra diskussioner. Ändå bestämmer 
vi oss aldrig för att ha ett uttalat genusperspektiv i projektet. Folk är 
nog inte redo. Herregud, vi har ju precis börjat våga använda ordet 
design istället för innovation! Det är ett stort steg bara det. 

Vi har tre teman som vi arbetar efter, som tillsammans bidrar 
till problematiken med att se och förstå hushållets elförbrukning. 
Dessa är komplexitet, synlighet och tillgänglighet (Ehrnberger, Broms & 
Katzeff, 2013). Min husgud är Donna Haraway och jag influeras 
starkt av hennes cyborgsteori (Haraway, 1991). Efter att ha haft ett 
mer könskritiskt förhållningssätt i projektet med borren och stav-
mixern, där syftet varit att synliggöra motsatsförhållanden och 
hierarkier, presenterar Haraway alternativa strategier med syfte att 
bryta sig loss från dessa. Hennes cyborg fungerar som en tankefigur 
som utmanar dualistiska uppdelningar som djur/människa, natur/
kultur, maskin/organism osv. Genom att förkroppsliga en sam-
manblandning av allt och dessutom ständigt förändra sig, förvirrar 
cyborgen samtidigt som hon skapar nya tolkningsmöjligheter. 

Haraway utmanar min blick, cyborgen tar plats i mig. I projektet 
diskuterar vi dualistiska uppdelningar som vi noterat i olika hem och 
hur detta styr hur vi rör oss och vad vi ser. Hemmet som representa-
tion och hemmet som funktion. Det städas undan och stängs dörrar, 
det täcks över och ställs bakom. Fint och fult. Form follows function.  

•

I projektet designar vi flera olika koncept, inspirerade av olika sätt 
att förhålla sig till energi och energianvändning. En av dessa är 
Energy Aware Clock (eac), en ny sorts energimätare. Den är utfor-
mad för att göra energikonsumtionen i hushållet till en synlig och 
lika självklar del av vardagen som en klocka som mäter tiden. 

eac visar elförbrukningen i realtid på en display. Om diskma-
skinen eller brödrosten sätts på visas detta omedelbart. Men istället 
för att visa det i kilowatt (som våra informanter tyckte var svårförstå-
eligt) så visas det i form av en graf som över tid bildar ett dynamiskt 
mönster. Dras lite energi tecknas en kort graf, dras mycket energi 
tecknas en längre grav. Dessutom sparas informationen över tre dygn 
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med två mässingsrör som leds ut ur den. På rören sitter reglage, jag 
uppfattar det som ett reglerar varmvattnet och ett reglerar kallvattnet. 
Det är en mäktig känsla ändå, att med en enkel rörelse kunna vrida 
upp varmvattenflödet till duschen igen.

En cyborgs upprättelse
 
Cyborgen pockar på uppmärksamhet och lämnar mig inte ifred. 
Hon vill ha upprättelse för insatsen i arbetet med Energy Aware 
Clock. Jag erkänner att jag haft dåligt samvete för att jag inte stått 
upp för henne tillräckligt (ja, cyborgen är en hon, en ”bad girl”, 
avslöjar Haraway i Penley, Haraway, & Ross, 1990, sid.20). Jag 
känner också att jag är skyldig henne ett tack för att hon satte igång 
något hos mig, som öppnat så många dörrar. 

Vi samtalar med cyborgen, hon vill berätta om designprocessen 
utifrån hennes perspektiv. Så när jag och Loove Broms ska skriva 
ett paper om eac, reser vi tillbaka med henne till designprocessens 
början (för en mer utförlig beskrivning av denna resa se Ehrnberger 
et al., 2013).

Det första cyborgen gör är att uppmärksamma oss på att vår blick 
är inlärd. Hon säger att vi har lärt oss att sortera in vår miljö i kate-
gorier där vissa saker får vara synliga och granskas, medan andra 
ska gömmas undan och glömmas bort. Att elmätaren reduceras till 

Fig. 2a, b: Pappa i pannrummet.

kvinnor (läs gärna mer om detta i Broms et al. 2010 och Broms, 2014).
 

J ag är tillbaka i mitt barndomshem, går runt i alla rum. Jag 
har bott där hela mitt liv och ändå är det så många platser jag 

aldrig upplevt, så många ting jag aldrig sett. I hallen stannar jag 
i trappan. En varm vind sveper förbi. Den kommer från varm-
luftspumpen som sitter ovanför ytterdörren. Jag har aldrig studerat 
den förut. Den är vit med rör som går ut på sidorna. Jag hör tydligt 
hur den låter nu. Jag har hört hur mamma och pappa diskuterar 
detta, mamma kraftigt irriterad på ljudet. Pappa säger att den inte 
alls låter så mycket. 

Till vänster om mig finns en hallspegel och bredvid den, på 
väggen, en lampa i glas. Mamma har målat sladden med rött nagel-
lack, samma färg som väggen, för att få den att smälta in. Jag går 
ned i gillestugan. Mitt gamla lekrum ligger placerat mellan tvätt-
stugan och förrådet som leder till garaget. Mammas dörr och pappas 
dörr. I förrådet finns en dörr som vi inte fick öppna som barn, det 
är in till pannrummet. Jag öppnar och går in. Det är varmt där 
inne, så skönt. Det pulserar där inne, rören är varma och det finns 
mätare och vred överallt. En hemlig värld, som husets hjärta med 
rören som artärer. I min kropp känner jag en stress. Man får ju 
inte vara här. Jag går ut till det mycket kallare förrådet. Min blick 
söker sig längs med väggarna och taket. Jag ser proppskåp, sladdar, 
plastkåpor och något jag tolkar som en elmätare. Jag ser siffror och 
knappar, displayer med streck och visare. Grått, svart och vitt. 
Designade för att inte synas. För att agera i det dolda. Det vi inte 
ser, kan vi heller inte ha en uppfattning om. Propparna är ändå 
ganska vackra när jag tänker efter, jag undrar om de är i porslin 
eller backelit? Sladdarna är också rätt vackra i olika färger: rött, 
grönt, blått. En gång vävde jag en korg av sladdar som en sladdtill-
verkare senare köpte. 

Förrådet leder vidare till garaget. I garaget är det kallt, smutsigt 
och det luktar bensin. Här är pappas prylar förvarade: bilen, gräs-
klipparen, högtryckssprutan, alla verktyg… Längs med väggen står 
ett handfat i rostfritt stål. På väggen följer jag rören med blicken. 
Sedan ser jag den. Varmvattenberedaren. Det är en låda, en grå kåpa 
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Fig. 3: Mönster över ett hushålls energianvändning under 24 timmar. Cirkel nr 1 är klockan ett på 
natten och cirkel nr 24 är midnatt. Den största aktiviteten inföll mellan klockan 10 och klockan 13 
(Broms et al., 2010).

Vi utvecklar grafen till att omfatta tre dygn som överlappar varandra, 
vilket gör det möjligt att jämföra skiftningar över längre tid. Vi gör 
det dessutom möjligt att översätta grafen både till kilowatt och kronor.

»   Television-sets switched on in the evening, microwave ovens 
turned on for short times, freezers and fridges going on and 
off, and much more – all electrical appliances are overlapped 
creating an intricate pattern presented for the householders 
to reflect on. No single answer is given, no behaviour is 
affirmed or condemned; electrical patterns are presented as a 
reflection of real life patterns in all their complexity. « 

Ehrnberger et al., 2013, sid. 6

När vi är klara med designprocessen har vi inte designat en ny el-
mätare. Det är något annat. Tänk på att inte underskatta språkets makt över 
tanke och handling! Tänj på gränserna! Cyborgen väntar in oss. Tick tack. 
Donna Haraways metaforer. Mankvinna, människodjur, natur-
kultur (Haraway, 1991). Sammanslagningar.

Energi och tid. Energiklocka. Energy Aware Clock.

ren funktion, endast en representation av elsystemet, är alltså något 
någon bestämt och något vi lärt oss. Egentligen är den en artefakt 
precis som lampan i vardagsrummet. Den är lika formgiven som 
lampan, formen avspeglar någons intentioner. Denne någon har 
haft en tanke om var den ska placeras, vems blick den ska tala till, 
vem som ska interagera med den och hur. 

»   This is the gaze that mythically inscribes all the marked bo-
dies, that makes the unmarked category claim the power to see 
and not be seen, to represent while escaping representation. « 

Haraway, 1988, sid. 581

I samråd med cyborgen bestämmer vi oss för att designa en elmätare 
som får synas och ta plats i vardagslivet. Vi studerar elmätarens  
instrumentella formspråk och föreslår att vi istället gör något skulp- 
turalt, kanske i porslin, men cyborgen varnar oss för att tänka alltför 
mycket i motsatsförhållanden. 

Vi landar i formen av ett hus, ett semiotiskt beslut för att sym-
bolisera hushållet som en helhet. Hela framsidan är en display, 
även om det inte uppfattas så då den är integrerad i formen och inte 
klassiskt fyrkantig. 

Cyborgen frågar hur vi har tänkt kring elmätarens information 
om hushållets energianvändning, att återge det i kilowatt uppfattades 
ju av våra informanter som för komplext och svårtolkat. Vi säger 
att vi tänker oss en graf istället, som ger omedelbar feedback när 
energi används och som sedan tecknar upp ett mönster över ett 
dygn så att man kan se hur mycket energi som dragits i förhållande 
till de aktiviteter som skett. Cyborgen gillar idén men tror att den 
måste vara ännu mer flexibel och omtolkningsbar, i enlighet med 
Haraways begrepp diffraction. Vi ska inte låta oss luras och tro att 
”enkelhet” är ett objektivt begrepp och något eftersträvansvärt. 
Tvärtom är enkelhet inte sällan synonymt med det reduktionistiska 
(och traditionellt manliga) synsättet.

»   Diffraction is the production of different patterns in the 
world, not just of the same reflected – displaced – elsewhere. «

Haraway, 1997, sid. 268
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Fig. 4 (ovan): Energy Aware Clock. På bilden syns tre dygns energianvändning i lager på varandra.
Fig. 5 (motsatt sida): Energy Aware Clock designades för att uppmuntra till en mer central placering  
i hushållet, där vardagslivet utspelar sig.



Made 

in China

Jag har tagit ledigt från arbetet och är i Shang-
hai för att ställa ut borren och stavmixern på 
Shanghaibiennalen. Alla har pratat om hur coolt 
Shanghai är, så bra shopping! 

Jag tycker det är fruktansvärt. Det är varmt, 
fuktigt och smogen ligger tung över staden. Kon-
trasterna är enorma, ena kvarteret är oerhört 

fattigt och slitet. Det andra nybyggt och exklusivt. Staden sover aldrig, 
det byggs alltid någonstans. Jag hör någon berätta att det var ett jordbruk 
på den plats där det nu byggs en skyskrapa. Människor har fördrivits från 
sina ägor. Hur kan man ens tänka på shopping mitt i allt detta?

Det hänger elkablar från stolpar, väggar och tak. Sådan skillnad från 
hemma där allt är inbyggt och gömt. Här tar de nästan över, målar ett 
nät mot himlen.

Jag och Anna Berglund, som representerar Konstfack från Glas och 
Keramik, letar efter kaffe. Vi har båda småbarn och är beroende. Det 
säljs te i vartenda gatuhörn men kaffe finns ingenstans. Till slut lyckas 
vi luska fram att det finns en kaffebar längst upp i en skyskrapa. När vi 
kommer ut ur hissen kommer en ung kvinna fram till oss och leder oss 
till ett bord. Vi är själva i lokalen. På menyn finns säkert 50 olika kaffe- 
drinkar men inget vanligt kaffe. Vi beställer något bara. 64 kronor 
koppen. Efter ett tag har vi fyra kvinnor omkring oss. Två av dem står 
med en kopp i handen och de andra två tänder en eldlåga som de pla-
cerar på kaffet. En enorm låga flammar upp och lyser upp kvinnornas 
ansikten. 

Kaffet är gott, med en aning smak av starksprit.

Det är svårt att förbereda utställningen. Vi har med oss en tolk men när 
han är borta är det omöjligt att göra sig förstådd.

Till slut har vi lyckats montera vår monter och vi har fått hjälp att 
översätta viss text till kinesiska. På vernissagen försöker jag tolka folks 
ansikten. Ingen skrattar eller ler. Ingen ställer frågor till vår tolk. 
Borren och stavmixern tycks inte beröra alls. 

Men vad trodde jag? Jag är i en annan del av världen, i en annan kultur 
med ett annat språk. Min västerländska blick avslöjar mig. Min historia 
är inte deras. Naturligtvis har de inte alls samma förhållande till en borr 
och stavmixer med västerländskt formspråk som jag har! Made in China 
men ändå så långt ifrån.



Androstolen 

 
However gender relations are embodied in the sphere of production,  

as well as in the sphere of reproduction. 

(Wajcman, sid. 33, 1991) 
 

J ag sitter i väntrummet till gynekologen. Det är dags att göra ett 
cellprov, det var några år sedan sist. Jag har aldrig varit nervös 

förut men nu är jag faktiskt det. Jag är äldre och flera av mina vän-
ners prov har visat på cellförändringar. Inga elakartade än så länge 
men ändå.

Gynekologen, som är en äldre kvinna, ber mig ta av mig byxorna 
och lägga dem på en stol, sedan kan jag hoppa upp i gynekologstolen. 
Jag känner mig inte helt bekväm med att klä av mig framför henne 
men slår fort bort tanken och spelar istället överdrivet van och av-
slappnad, mest för att inte genera henne.

Väl i stolen säger gynekologen åt mig att komma lite längre ned 
med rumpan. Naken, med redan uppfläkta ben i benstöden, för-
söker jag hasa ned rumpan. Lite till, tack. Återigen, ta stöd med 
händerna och hasa ned ännu mer. Pappret skrynklar sig under min 
rumpa men jag försöker strunta i det. 

Gynekologen tar fram ett spekulum och öppnar upp slidan. 
Sedan tar hon fram något som hon för in i mig. Jag hinner inte se 
vad det är. Plötsligt nyper det till och jag skriker rakt ut. Hon drar 
ut det hon hade fört in och jag ser nu att det är någon sorts tång. 
Jag som trodde att det skulle vara en tops eller liknande – det är ju 
så man tar prov i halsen! Jag säger att det gjorde skitont och gyne-
kologen svarar bara ”vad konstigt, det brukar inte göra ont”. Nej, 
jag minns inte heller att det gjorde ont sist. Vad gjorde jag för fel 
den här gången?

87
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Dessa två händelser fångar vårt intresse. Samtidigt som kvinno-
sjukvården verkar lida av allvarliga brister där behov inte blir tagna 
på allvar, kräver man alltså att män ska få samma ”rättigheter” som 
dessa kvinnor. Hur går detta ihop? Vi konstaterar att det här finns 
två eftersatta behov som till stor sannolikhet hänger ihop med nor-
mativa föreställningar om män och kvinnor.

•

Vi bokar samtal med några kvinnor för att ställa frågor om deras 
upplevelser av gynekologiska undersökningar, både genom gyne-
kologbesök men också genom förlossningsvården och ungdoms-
mottagningen. Syftet med samtalen är att undersöka vilka behov 
dessa kvinnor har, som de upplever inte blir sedda. Vi vill även få 
ett designperspektiv på situationen, eftersom design är det verk-
tyg vi ska arbeta med. 

Hur samtalen arrangeras skiljer sig mycket från varandra. Någon 
vill bara prata på telefon, andra kan tänka sig att ses och fika, någon 
vill gärna ses tillsammans i grupp. Nästan alla vi samtalar med är 
vänner eller bekanta, det är ett känsligt och privat ämne och vi tar 
det säkra före det osäkra. 

Även fast vi endast sagt att vi vill prata om deras upplevelse av 
gynundersökningen utan att lägga en värdering i detta, är det en 
sammantaget väldigt dyster bild dessa kvinnor målar upp. Jag blir 
förvånad över detta, samtidigt kan jag inte minnas att jag någonsin 
suttit och pratat på det här sättet förut om mina egna upplevelser av 
gynundersökningen. Eventuellt har jag och mina vänner skämtat 
om att det inte är något man ser fram emot direkt men inte mer 
än så. Märkligt, när jag tänker efter. Senare, när jag läser studier 
kring kvinnors generella upplevelser av gynundersökningar visar 
det sig att ett en ansenlig del kvinnor har negativa känslor kopplade 
till dessa (Mattsson, 1993; Jeppesen 1995; Larsen & Kragstrup, 
1995; Wijma, Gullberg, & Kjessler, 1998). De beskriver situationen 
som förnedrande och utelämnande vilket resulterar i rädslor inför 
besöket och i vissa fall uteblivna besök. Detta kan resultera i allvar-
liga konsekvenser för hälsan (Wilma & Siwe, 2002; Hilden, Lang-
hoff-Roos, Wijma, & Schei, 2003). 

Hur kommer det sig att vi inte pratar eller läser mer om detta?

Mäns rätt till kvinnors lidande? 
 

Efter min anställning som juniorforskare på Interactive Institute 
inser jag att jag vill forska vidare. När Sara Ilstedt får tjänst som 
professor i Produkt och Tjänstedesign på kth och utlyser en dokto-
randtjänst råder det inga tvivel om att jag ska söka den. År 2008 
blir jag antagen som doktorand på kth med Sara som handledare. 

Ett par år senare håller jag en föreläsning om mitt examensarbete 
på Hälsoteknikcentrum Halland (hch) vid Halmstad Högskola 
och träffar medarbetarna Emma Börjesson och Ann-Christine 
Hertz. De berättar att de har fått en mindre finansiering av Vinnova 
för ett projekt vars uppdrag är att synliggöra och problematisera 
behov inom hälsoteknikområdet utifrån ett genuskritiskt perspektiv. 
De är intresserade av att arbeta med kritisk design och undrar om 
jag vill vara med i projektet. Jag tackar ja och bjuder även in en 
annan industridesigner, Cristine Sundbom, som jag lärde känna 
på Konstfack och som också arbetar genuskritiskt. 

Först och främst ska vi bestämma vilket behov vi ska problemati-
sera. Det är inte lätt att välja för det finns ganska många behov som 
behöver problematiseras ur ett genusperspektiv inom hälsovården. 
Till slut bestämmer vi oss för att undersöka osynliga behov inom 
gynekologin. Under de senaste veckornas nyheter har grava brister 
inom kvinnosjukvården uppmärksammats. Svt-programmet Upp-
drag Granskning avslöjar att tusentals kvinnor lider av förlossnings-
skador till följd av slarv och dålig uppföljning. Eftersom få kvinnor 
rapporterar dessa, tror man dessutom att mörkertalet är stort 
(Uppdrag Granskning, 2012).

Vid samma tid som Uppdrag Granskning sänds uppmärksam-
mas det i media att Svensk Andrologisk Förening (saf) skrivit till 
Socialstyrelsen om att andrologi (läran om mannen och hans sex-
uella och reproduktiva hälsa) borde ingå i listan över de vid tiden 
nya tilläggsspecialiteterna. saf argumenterar för att andrologi ska 
få bli en egen medicinsk grenspecialitet, då män saknar rutinkon-
troller och specialistvård kring sin reproduktiva hälsa. Det tyngsta 
argumentet skriver man, är att män måste få samma rättigheter till 
reproduktiv vård som kvinnor får genom gynekologin (Svensk Andro-
logisk Förening, n.d.). Socialstyrelsen beviljar inte ansökan.
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»   Nu i efterhand tänker jag att jag inte alls ville ha en prakti-
kant med under undersökningen men där och då vågade jag 
inte protestera. «

Patient

»   …men det är ju också en del av att bli undersökt. «

Patient

Och att bli undersökt är en del av att vara kvinna, tänker jag. Om 
mäns behov ignoreras genom att män inte får rätt vård, ignoreras 
alltså kvinnors behov genom att detta betraktas som en del av att vara 
kvinna. Är det denna rättighet man menar att männen måste få? 
Naturligtvis inte.

»   Gynaecology is not simply the studies of female bodies – 
gynaecology makes female bodies. «

Kapsalis 1997, sid. 6

Vaginans arkitekt
 

Jag läser om James Marion Sims, även kallad ”Den moderna gyne-
kologins fader” och ”Vaginans arkitekt” (Kapsalis, 1997). Sims fick 
flera betydelsefulla titlar, vann otaliga utmärkelser och blev världs-
berömd under mitten av 1800-talet. Han omnämns fortfarande 
som den mest betydelsefulla personen för gynekologins utveckling 
och i Central Park står en staty upprest till minne av honom och 
hans arbete. 

”Vaginans arkitekt” utförde sina medicinska experiment på 
svarta och ofta sjuka kvinnor som var slavar. Han valde dessa efter-
som de var totalt maktlösa i samhället och han kunde därför utföra 
vilka experiment han ville på dem utan att någon skulle lägga sig 
i. Han hade också en bestämd uppfattning om att svarta kvinnor 
bättre kunde utstå smärta och därför utfördes experimenten ofta 
utan bedövning. Detta resulterade i att flera av dessa kvinnor fick 
missbildningar eller dog. När ”Vaginans arkitekt” inte hade möj-

Samtalen är svåra att återge och jag känner nu när jag sitter och 
skriver att hela min kropp påverkas. Det är viktigt för mig att välja 
mina ord, att försöka få dig som läsare att förstå och samtidigt göra 
dessa berättelser rättvisa. Det handlar om allt ifrån rena fysiska 
övergrepp till en känsla av att inte bli sedd. Men berättelserna ytt-
rar sig inte heller bara i ord, de består lika mycket av den blossade 
kinden, den intensiva blicken, de yviga handrörelserna å ena sidan, 
den reserverade hållningen, det generade skrattet och den undvi-
kande blicken. Några börjar försiktigt och öppnar upp mer och mer 
efterhand, andra börjar prata på en gång. Jag upplever det nästan 
som att en del tycker det är befriande att dela med sig och jag kommer 
även på mig själv att dela med mig av mina erfarenheter. Ju mer vi 
pratar, desto mer minns vi och desto mer börjar vi ifrågasätta. 

» Du ska gå in med någonting långt där du inte vill ha någonting.«

Patient

»   Jag kände mig som ett försöksdjur. Jag vet inte om det var så 
hemskt på riktigt, men jag upplevde det så… «

Patient

»   Jag svettas alltid väldigt mycket, har sådan grym jävla ångest 
och tänker på det flera dagar innan. «

Patient

»   De opererade bort ett stort myom. Hela operationen och 
behandlingen efteråt sköttes skitdåligt. Det var det värsta jag 
har varit med om. «
 Patient

Känslan av osäkerhet och underordning återkommer i berättelserna. 
Av att inte ha kontroll över sin egen kropp och samtidigt en uppfattning 
om att man inte har någon rätt att klaga, att man ska vara tacksam. 

 
»   Man vet inte vad som händer, man har ingen kontroll… 
osäkerheten ger ångest. «

Patient
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rätt att misshandla henne) kunde räcka för att dessa operationer 
skulle utföras. Hett temperament, stor sexlust och onani, depres-
sion, olydnad och dålig aptit – allt härleds till könet. Till och med 
kriminalitet, en kvinna som menstruerade, ammade eller hade 
inträtt i klimakteriet ansågs speciellt benägen att utföra brott.

Gynekologin hade runt under andra delen av 1800-talet blivit en 
metod för att dels förklara men också kontrollera kvinnan. Kvinnan 
var det avvikande, hon var det andra. Att vara kvinna var att vara sjuk. 

»   Kvinnosjukligheten illustrerar de starka sambanden mellan 
samhället, kroppen och jaget. Den bestämdes av det samhälle 
som tilldelade kvinnan en passiv kvinnoroll, av de kulturella 
och vetenskapliga stereotyper som definierade kvinnan som 
konstitutionellt svag, och av alla de kvinnor som längtade ut 
ur i det stängda kvinnorummet. « 

Johannisson, 1994, sid. 272–273

Johannisson drar paralleller till nutiden. Att kvinnor idag är över-
representerade vad gäller psykiatriska och kroniska diagnoser tror 
hon inte är en slump utan en direkt konsekvens av hur kvinnan 
beskrivits och framställts inom gynekologin. Bilden har fått repro-

Fig. 2: Ställning med remmar för att fixera patientens ben, 1890-tal (ur Nilsson, 2005).

lighet att experimentera på slavar, använde han sig av mentalt sjuka 
kvinnor. Inte heller de hade någon rättighet i samhället. 

»   Mr. Wescott, Anarcha has an affection that unfits her for 
the duties required of a servant. « 

Dr. James Marion Sims till en slavägare i Alabama, 
1845. Sims, 1884 

Den gynekologiska vetenskapens utveckling grundar sig alltså i en 
maktrelation där den (vite) mannen, läkaren, är totalt överordnad 
den svarta och förslavade kvinnan. Den grundar sig i, och har ut-
vecklats utifrån, en syn på kvinnans patientroll som passiv. Och var 
hon inte det, utvecklades redskap och metoder som gjorde henne 
det. I Ulrika Nilssons bok ”Det Heta Könet : Gynekologin i Sverige 
kring förra sekelskiftet” (2003) och Karin Johannissons bok ”Den 
mörka kontinenten : Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle” (1994) 
läser jag om och tittar på gamla bilder på hur kvinnor blir fast-
spända och nedtryckta med fruktansvärda metoder, både genom 
muskelkraft och med hjälp av olika verktyg. 

Jag läser om hur kvinnor som bröt mot normen för hur en kvinna 
skulle vara fick livmodern och äggstockarna bortopererade.  
En önskan om skilsmässa från sin make (som enligt lagen hade 

Fig. 1: James Marion Sims (”Vaginans arkitekt”) med 
Anarcha, en av de svarta, förslavade kvinnor han utförde sina 
gynekologiska experiment på.
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Men mannen då? Hur har han framställts? Jag söker förgäves 
efter liknande litteratur om andrologi men det närmsta jag kommer 
är böcker om ofrivillig barnlöshet. Ulrika Nilsson förklarar varför:

»   Eftersom mannen var människan behövde han ingen med-
icinsk specialdisciplin – förutom kvinnoämnet obstetrik och 
gynekologi handlade ju all läkarvetenskap om honom. « 

Nilsson, 2003, sid. 9

Utsatthet perfekta positionen
 

I samtalen med kvinnorna är det en sak som upprepas gång på gång: 
gynekologstolen. Det är som att den blir en symbol för de negativa 
erfarenheterna av gynekologundersökningen. Många av de tidigare 
studier vi tar del av visar samma sak, det råder ingen tvekan om att 
gynekologstolen är en starkt bidragande orsak till kvinnors negativa 
upplevelser. Vi bestämmer därför att den får vara utgångspunkten 
för vårt designperspektiv. 

»   Utsatthetspositionen är värst, känner mig totalt försvarslös. «

Patient

»   Det största obehaget är att sätta sig i en sån där gynstol. «

Patient

Gynekologstolen tar med oss på en resa i dess sociala väv. Snart 
upptäcker vi att det är långt ifrån bara patienterna som har ett 
komplicerat förhållande till den. Vi samtalar med läkare, gyneko-
loger och barnmorskor som dels bekräftar kvinnornas upplevelser 
men som också har sina berättelser som avslöjar hur gynekologstolen 
även försvårar deras arbete. Dels på ett fysiskt plan, vi får veta att 
en del fått ryggproblem på grund av att gynekologstolen är svår att 
ställa in för att uppnå en ergonomisk arbetsställning, vreden är 
tröga och ogreppbara och det är svårt att få patienten att ligga rätt 
på en gång. Men gynekologstolen påverkar deras arbete även på ett 

duceras utan att ifrågasättas och till slut har det blivit en norm. 
Även Nilsson uppmärksammar och diskuterar hur dagens gynekologi 
och könsforskning i allra högsta grad präglas av historien. Det vi inte 
ser, kan vi heller inte ha en uppfattning om. 

Fig. 3 (v): Gynekologiska undersöknings- och operationsbord, 1890-tal (ur Nilsson, 2005).
Fig. 4 (h): Bildserie publicerad i Svenska läkaresällskapets tidskrift Hygiea år 1897, där de ingick i Max 
Stilles artikel ”Operationsbord för laparotomier och g ynekologiska operationer” (ur Nilsson, 2005).
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mentalt plan. Känner sig inte patienten bekväm och trygg, känns det 
inte heller bra för den som undersöker vilket i värsta fall leder till 
att man skickar hem patienten utan att genomföra en undersökning.

»   Ibland kan man få en känsla av att patienten inte är med och 
om man då går vidare, kan man nästan klassa det som ett över-
grepp. Det räcker med en blick oss emellan, vi avslutar direkt 
om vi har den känslan. Det är jätteviktigt att vi frågar oss själva 
hur relevant en undersökning verkligen är. «

Gynekolog

»   Det är svårt att få patienten att ligga i rätt position. Du ska 
ligga så du nästan ramlar ur stolen, då ligger du perfekt! «

Gynekolog

»   Detta papper är ju förfärligt, hårt och strävt. Känns ju inte 
bra för mig heller att patienten ska behöva ligga på det. «

Gynekolog

Vi studerar gynekologstolarna på olika mottagningar, känner på 
dem och tar bilder. De ser omoderna ut, vissa är slitna och har gått 
hål så stoppningen syns.

Det slår mig att jag aldrig förut bekantat mig med denna stol, 
trots att jag legat i den så många gånger. Det känns bra, jag har 
kontroll nu. 

Gynekologstolen är en stålkonstruktion med en tunt vadderad 
brits i någon slags konstläder. Lätt att göra rent. Klibbig mot svettig 
hud. Jag lyfter på det vadderade skyddet på benstöden, under är en 
konkav stålskiva. Vred och handtag, ser inte skillnad på vad som är vad. 

Sitsen är formad som ett U och under ser jag en slags bricka i stål. 
En ”uppsamlingsskål” får jag veta. Jag får associationer till kropps-
avfall. Blod. Jag känner på undersökningsverktygen som tillfälligt 
ligger där. Rostfritt stål, plast. Kallt, hårt.

Undersökningspersonalen berättar att de ändå försöker göra 
det bästa av situationen för patienten genom att ta initiativ till olika 

Fig. 5 (motsatt sida): En gynekologstol på en mottagning på Östermalm, Stockholm.
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lösningar. Man värmer de kalla undersökningsverktygen i rostfritt 
stål i ett värmeskåp innan undersökning, någon har lagt en inplas-
tad kudde på britsen för större bekvämlighet och en handduk över 
pappret för en mjukare känsla. Blandat med kvinnornas berättelser 
om hur också de anpassar sig, framträder gynekologstolen mer och 
mer som ett hinder i undersökningen snarare än ett hjälpmedel. 

»   Jag tar alltid på mig kjol för att underlätta både för mig och 
för läkaren (…) jag har ingen lust att gå med naken under-
kropp genom rummet till stolen. «

Patient

I vissa fall framträder den mer som ett tortyrredskap. En gynekolog 
vi samtalar med är specialiserad på patienter som lider av endometrios 
(kronisk inflammation i livmodern). Hon berättar att hon börjat 
erbjuda varmvattenflaskor till sina patienter för att mildra mag- 
smärtan som uppstår när de lägger benen i benstöden. 

Patienter som inte är fullt friska eller rörliga diskrimineras 

Fig. 9: Inplastad kudde som gynekologen själv 
placerat på bristen för att avlasta svanken och 
få patienten att ligga i rätt läge.

Fig. 6: Benstöd. 
Fig. 7: Pappersrulle.
Fig. 8: Kudde som gynekologen själv placerat på britsen för patientens komfort.
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som enbart arbetar mot deras agenda. Förövrigt; om det nu är 
så jävla fruktansvärt att gå till gynekologen och sitta i den där 
stolen: gör det inte! Det är ju allmänt vedertaget att män går 
till doktorn i mindre utsträckning än kvinnor, då är det väl 
bara att göra det jämställt och även som kvinna skita i det. «

Flashback, 2013

Vi har gjort grundlig research på gynekologstolar som finns på 
marknaden och ser att vissa producenter försökt anstränga sig för 
att göra mer bekväma och ergonomiska lösningar. En av dessa har 
vi noterat på en mindre, privat klinik i Stockholm. Ändå berät-
tade barnmorskan på denna klinik att hon och hennes patienter 
upplevde samma problem som de andra vi intervjuade. Vi börjar 
misstänka att de som utvecklar dessa lösningar antingen inte har 
tillräckligt med insikt i hur kvinnor upplever gynundersökningen 
eller också är det något de inte tar hänsyn till. Delar av svaret 
hittar vi när vi surfar runt på olika producenters hemsidor och 
läser om vilka som står bakom lösningarna.

»   Stolen är framtagen i samråd med sjukvårdspersonal för 
bästa patientkomfort, användarvänlighet och ergonomi. «

Sjöbloms, 2015

»   Gynstolen är utvecklad tillsammans med gynekologer och 
industridesigners vilket gör stolen funktionell, enkel att an-
vända samt utformad i en stilren design. «

Bluebird Medical, n.d

Det är alltså sjukvårdspersonal snarare än patienten själv som fått 
definiera vad som är komfort, användarvänlighet, ergonomi och 
funktionalitet i designprocessen. Om vi sätter in detta i ett sam-
manhang där sjukvårdspersonalen arbetar under stor stress och 
strama rutiner är det inte omöjligt att tänka sig att lösningarna präg-
lats mer av värderingar som till exempel tidseffektivitet och ända-
målsenlighet än av individanpassning, bekvämlighet och integritet. 
En patient som är aktiv tar mer tid än en patient som är passiv. 
Hierarkiseringens logik.

genom gynekologstolen mer än andra och det sorgligaste är att de 
inte bara tar på sig ansvaret för att kompensera för detta själva, utan 
att de även tar på sig skulden för det själva. Det är dem det är fel på, 
inte gynekologstolen. De anser sig vara för gamla, för orörliga, för 
känsliga, för korta, för långa. Det är de som bryter mot normen för 
hur en patient ska se ut, fungera och bete sig och gynekologstolen 
påminner dem om detta.

»   Gynstolen är inte anpassad efter min kropp. Jag kommer inte 
upp! Jag är alldeles för gammal och stel för de där benstöden. «

Patient

Vi inser att det är en desperat kamp mot gynekologstolen som 
förs i undersökningsrummen. En kamp om rätten till sin kropp. 
Kroppar som redan är utsatta, som blivit objektifierade och sexu-
aliserade, ofredade och våldtagna. Men i denna kamp smids även 
vapen som visar en riktning. Som föreslår alternativa vägar att gå. 

Vi bestämmer oss för att synliggöra detta. Det vi inte ser, kan vi heller 
inte ha en uppfattning om. 

 
Underbart är kort

Vi ska designa en Androstol. En undersökningsstol av prostatan 
hos män. ”Andro” kommer från man på grekiska (”Gyn” betyder 
kvinna). Vi ska designa den utifrån kvinnors negativa upplevelser 
av gynekologstolen. Metoden bygger på tidigare erfarenheter med 
borren och stavmixern och vi kallar den för the Gender Swapping 
Method (Ehrnberger, Räsänen, Börjesson, Hertz, & Sundbom, 
2017). Skillnaden den här gången är att det i första hand är upplevel-
ser som vi vill synliggöra och inte estetiken, även om upplevelserna 
är manifesterade i det materiella. 

»   Typiskt korkade feminister, istället för att designa en stol 
som skulle vara bekvämare för dem själva ska de istället göra 
ett patetiskt försök till att ytterligare förstärka sin offerroll 
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min barnmorska om jag vill prova sugklocka och det vill jag. En lä-
kare som är man kommer in utan att presentera sig, drar upp mina 
ben i benstöden. Jag känner på en gång att det är fel. Jag vill stödja 
benen mot sängen.

Jag vill ha kontroll. Jag protesterar. Han är inte snäll skriker jag 
till de andra i rummet. Min man protesterar. Barnmorskan vädjar 
till läkaren och säger att jag inte vill. Och hon tillägger att barnet 
mår bra, har perfekt puls och säger till läkaren att jag skrivit i för-
lossningsbrevet att jag inte vill bli klippt utan hellre spricka. Jag 
hatar sjukhus. Läkaren svarar att han klipper alla som ska förlösas 
med sugklocka. Sedan klipper han. Han klipper fel, rakt in i en 
blodåder. Jag mister 2,5 liter blod och förlorar medvetandet. Sedan 
försvinner han. En sjuksköterska får avbryta sitt pass, senare får jag 
veta att hon blev så illa berörd av händelsen att hon var oförmögen 
att fortsätta. När jag några dagar efter förlossningen träffar henne 
säger hon att om jag anmäler läkaren så får jag gärna kontakta henne 
för vittnesmål.

11 år senare ska jag föda mitt tredje barn. Jag har redan tidigt i 
graviditeten bestämt vilka barnmorskor jag ska föda med och de har 
även varit de som följt mig under hela min graviditet. De är barn-
morskor med inställningen att kvinnans val är det viktigaste, oavsett 
hur hon väljer att föda. De ställer frågor om hur jag vill föda, var 
jag vill föda, om jag vill amma eller ge flaska och de gör allt för att 
min sambo och jag ska känna oss trygga. De kommer hem till mig 
när jag fått värkar och sedan åker vi tillsammans in till sjukhuset.

Förlossningen går bra men på slutet behöver jag hjälp av en sug-
klocka. Jag känner det själv och ingen bestämmer åt mig. Det blir 
en lugn och fin förlossning där jag känner att jag samarbetar med 
förlossningsläkaren och barnmorskorna. Barnet läggs på min mage 
utan att någon försöker torka av hen eller få hen att skrika. Det sköter 
jag själv. Navelsträngen klipps inte av, den får pulsera färdigt först 
precis som jag ville. När mitt barn börjar amma ger jag signal om 
att det går bra att klippa. 

Och just det ja. Jag spricker inte ens en millimeter.*

* För tips om att föda med egen barnmorska, läs mer på www.egenbarnmorska.se
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»   Det bästa vi gjort är på sju minuter! « 

Gynekolog om en gynundersökning

 
Att kunna välja

Vi befinner oss på urologin på ett sjukhus i Stockholm och sam-
talar med en specialist inom urologi och andrologi. När män har 
problem med sin reproduktiva hälsa är det oftast hit de remitteras 
eftersom andrologi inte är en egen medicinsk specialitet. Eftersom 
vi ska designa en undersökningsstol för män, försöker vi få en in-
blick i hur en undersökning av mäns underliv går till. Nu letar vi 
efter ett ändamål där en undersökningsstol faktiskt skulle kunna 
tjäna ett syfte. Om mäns kroppar från begynnelsen hade setts med 
samma ögon som kvinnors kroppar, hur hade då andrologin ut-
vecklats? Vilka verktyg och redskap hade vi eventuellt sett då?

Ganska snart får vi veta att undersökning av prostatan är den 
undersökning som rent tekniskt närmast går att jämföra med en 
undersökning av slidan och livmoderstappen. Läkaren säger att i 
dagsläget erbjuder han sina patienter att antingen ligga ned på en 
brits på sidan med benen upp mot magen eller också får de böja 
sig över britsen. Sedan för läkaren upp ett finger alternativt ett 
instrument eller en ultraljudsstav i analöppningen för att känna 
och se prostatan. Det optimala är förstås om patienten kan ligga 
i ”magposition” säger han och förklarar att det är när patienten 
ligger med framsidan av kroppen mot britsen med uppdragna ben 
mot magen, då liksom ”faller” prostatan nedåt så att läkaren lätt-
are kan komma åt. Precis som livmodern ”faller” ned när kvinnan 
drar upp benen mot magen. Män erbjuds alltså välja den position 
de föredrar själva trots att det verkar finnas en ”optimal” ställning 
för läkaren, medan normen är att kvinnor ska undersökas i gyne-
kologstolen, med benen i benstöden.  

J ag ska krysta ut mitt första barn men han kommer inte ut. Jag 
har legat i timmar och försökt i olika ställningar. Till slut frågar 
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Mannen är rädd och svettas redan. Han studerar Androstolen. 
Den utgörs av en stålkonstruktion i vitt och rostfritt stål med un-
dantag för britsen som är i vadderat, vitt konstläder. Han tycker 
den ser steril, kall och hård ut. Inte inbjudande alls. Speciellt inte 
med tanke på vad som snart ska ske. Eller vad han tror kommer att 
ske. Den är hög också. Han tvivlar på att han kommer komma upp i 
den. Han är ju inte direkt vig… Under britsen finns en rektangulär 
skål i rostfritt stål och bredvid hänger en toarulle. Han undrar vad 
de är till för? Pulsen ökar. Är det något som kommer att komma ur 
hans kropp? Kommer han att blöda? 

”Du kan gå bakom skärmen där och ta av dig byxorna och sen 
lägga dig” säger läkaren. Med naken underkropp går mannen fram 
till Androstolen och lutar sig framåt med magen mot britsen och 
stjärten upp mot läkaren. Hela konstruktionen skakar när han ha-
sar sig upp, den känns inte stabil alls. Britsen är hård och kall mot 
hans nakna hud. Nederdelen av britsen är av rostfritt stål, antagligen 
av hygieniska skäl, men det gör att det blir ännu kallare, ännu hår-
dare. Han har svårt att lägga sig till rätta, läkaren hjälper honom att 
placera smalbenen i benstöden. Det är obekvämt, men han säger 
inget. Han är rädd, vill bara att det ska gå fort över. Svetten gör att 
hans hud klibbar mot britsen. Läkaren tippar fram Androstolen 
så att rumpan kommer upp i ett läge där läkaren har bra översikt. 
Mannen upplever det som att han håller på att ramla ut från Andro- 
stolen och griper tag i handtagen på sidorna om britsen. 

Läkaren ställer in den starka lampan. Mannen oroar sig för att 
han ska se ful och motbjudande ut ”därnere”. Tänk om han inte ser 
normal ut? Tänk om något är fel på honom? Luktar han inte lite? 
Tvättade han sig ordentligt i morse?

Han hör hur läkaren tar fram de instrument som ska användas 
för undersökningen. ”Kan du svanka lite?” undrar läkaren. Mannen 
svankar. ”Lite till tack?”. Mannen svankar allt han kan. ”Nu börjar 
jag då”, säger läkaren. Mannen får panik när det kalla instrumentet 
tränger in i honom och han greppar de två handtagen som är pla-
cerade högst upp på britsen. Knogarna vitnar. Plötsligt knackar 
det på dörren och läkaren säger ”Kom in!”. Det kan inte vara sant! 
Mannen får ännu mer panik, börjar andas häftigt. Läkaren börjar 
småprata med sköterskan som nu kommit in i rummet. Mannen 

Urologen leder in oss i ett annat rum med kakelklädda väggar. 
Operationsrummet. Där ser vi en gynekologstol i ett hörn. Läkaren 
säger att de använder den för längre operationer, när patienten 
måste vara still en längre tid. Det finns ju inga andra stolar som är 
utvecklade för den sortens behandling. Vi frågar vad hans patienter 
tycker om att ligga i en gynekologstol och han säger att alla inte är 
helt positiva till det men å andra sidan är det ju så sällan, bara när 
det är något mer allvarligt ingrepp. 

Vi pratar om cellprovstagningar och vi undrar varför inte män 
blir kallade på rutinkontroller, som kvinnor. Det dör ju fler män i 
prostatacancer än kvinnor i livmoderhalscancer, är det kanske så att 
det är ett mer avancerat prov att ta på männen? Nej, säger läkaren, 
tvärtom, det är bara ett blodprov som krävs. Men det kostar mer kan-
ske, undrar vi? Nä, det gör det inte. Men varför gör man det då inte?

Svaret vi får av urologen är att det skulle blir för ångestfyllt 
för dessa män. För de ska ju först vänta på svaret i flera veckor och 
dessutom, när de väl får svaret, är det inte 100   % tillförlitligt och 
då föreligger en risk att de blir felbehandlade.

Vi förstår ingenting. Vad menar han? Kvinnor går ju och väntar 
på svar i veckor. Säkert ångestfylld väntan för många. Vidare visar 
studier att analysen av gynekologiska cellprov sedan de infördes inte 
varit 100   % tillförlitliga (Elfgren, 2003) och även om viss förbättring 
skett de senaste åren händer det fortfarande att kvinnor blir felbe-
handlade på grund av att cellproverna visar fel resultat (Dahl, 2016).

Så vad är skillnaden? 

Socialstyrelsen bedömde 2013 att allmän screening med psa-tester 
(blodprov för att se prostataspecifik antigen) inte skulle införas i Sverige. 

Att vara man innebär att nekas vård för reproduktiv hälsa. 

 

En del av att vara man
 

Mannen kommer in undersökningsrummet och ser den direkt. An-
drostolen. Han har hört andra män berätta om den, och det är inga 
trevliga historier. Men något man ”måste” göra. Något alla män gör.
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provocerande. Då handlar det inte om männens rättigheter till 
samma vård som kvinnan får längre, då handlar det om manshat. 
Same same but different.

»   Allvarligt, tycker feminister att gynstolen är sååå hemsk 
och sååå förnedrande? Och att det är mannens fel? 
Allvarligt, en stol som ni sitter i en gång per år... Själv så ligger 
man på sidan på en brits när man får fingrar upp till prostatan. 
Och inte fan gnäller vi. «

Flashback, 2013

»   Att påstå att gynstolen är kränkande och att behöva ”väcka 
debatt om problemet” är så otroligt löjligt. En kvinnas ana-
tomi är ju skapt på så sätt att könsorganen sitter på insidan. Mäns 
hänger utanpå, därmed krävs ingen särskild stol för dem. «

Sveriges Radio, 2013

Fig. 10: Gynekologstol, 1880-tal (ur Johannisson, 1994).

vill f ly, men det går inte. Han känner sig utsatt och försvarslös. 
När sköterskan äntligen går ut fortsätter läkaren undersökningen. 
När läkaren är klar, tippar läkaren tillbaka stolen i originalläge 
och säger åt mannen att han kan kliva ned. Med naken underkropp 
går han bakom skärmen, klär på sig och går ut. 

Han känner sig liten och ensam. Han känner det som att han 
varit utsatt för…ett övergrepp? Nej, så kan man inte tänka. Han 
ska vara tacksam för att han lever i ett land där han erbjuds sådana 
här undersökningar. Det är för hans skull detta finns. Och det 
kunde varit värre. Han är varje fall ung och fullt frisk, både fysiskt 
och psykiskt. Han har aldrig blivit utsatt för sexuellt ofredande eller 
blivit våldtagen. Han är idealpatienten för Androstolen. Ändå är 
det bland det värsta han varit med om.

Berättelsen ovan är fiktiv men liknande berättelser har berättats 
tusentals gånger av kvinnor. Det har sedan 70-talet bedrivits 
studier som belyser kvinnors negativa upplevelser av gynundersök-
ningar i relation till gynekologstolen och hur detta faktiskt många 
gånger försvårar undersökningen (Larsen and Kragstrup, 1997; 
Wijma and Siwe, 2002). Samtidigt visar studier att det går alldeles 
utmärkt att utföra invärtes undersökningar med alternativa lös-
ningar. Även cellprovstagning. Exempel på sådana är att patienten 
ligger på en säng eller brits (antingen på mage, sida eller rygg) 
med uppdragna knän, vilket är vanligt i länder som Nya Zeeland, 
Australien och Storbritannien (Seehusen, o.a., 2006). 

Det verkar alltså som att kvinnor kan bli undersökta på precis 
samma sätt som män. I relation till allt detta har förvånansvärt 
lite utveckling av gynekologstolen skett, den bygger fortfarande på 
samma princip med benstöden som den gjorde för mer än hundra 
år sedan. Den grundar sig i en idé om den manlige läkaren som 
den aktiva och den kvinnliga patienten som den passiva. Varför 
har inget hänt? 

För att berättelserna blivit normaliserade. De är en del av vad det 
innebär att vara kvinna. Dessutom hittas dessa berättelser nästan alltid 
i medicinska sammanhang, en akademisk och sluten kontext som 
är tillgänglig för ”experterna”. När vi då översätter detta till en 
produkt för män, och dessutom gör detta publikt, blir det oerhört 
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Fig. 11a (ö): Androstolen
Fig. 11b (u): Androstolen tippas fram för att läkaren ska få bra översikt. Baseras på gynekologens 
uttalande om att kvinnan ligger perfekt då hon håller på att ”ramla ur” gynstolen.
Fig. 12 (motsatt sida): En patient i Androstolen (bilden är arrangerad).
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förhandling (Wijma & Siwe, 2002). Men det är främst i artisten och 
hälsopedagogen Terri Kapsalis studier som jag hittar resonemang 
som stämmer överens med det vi ville uppnå genom Androstolen. 
Kapsalis betonar vikten av att utgå från kvinnans upplevelser av den 
gynekologiska undersökningen. I hennes bok ”Public Privates – 
Performing gynecology from both ends of the speculum” (1997) målar 
Kapsalis upp alternativa undersökningsformer baserat på kvinnors 
egna berättelser och idéer. Genom dessa blir det tydligt att den gyne-
kologiska undersökningen inte bara är ett rollspel mellan läkare och 
patient utan även påverkas av scenografi, kostymer, andra rollsätt-
ningar och inte minst rekvisitan – till exempel gynekologstolen.

Jag ser hur Androstolen på scenen förvandlas till en aktiv aktör 
som genom sin fysiska form representerar kvinnors upplevelser av 
gynekologstolen. Tillsammans med publiken och panelen ageras 
flera alternativa berättelser fram om hur den gynekologiska under-
sökningen skulle kunna se ut. Men vad som också blir intressant i 
berättelsen om Androstolen är att samtidigt, parallellt, växer även 
en berättelse fram om hur en alternativ prostataundersökning 
skulle kunna se ut. Androstolen visar tydligt att vad vi accepterar 
för vissa kroppar, accepteras inte för andra och detta är starkt rotat 
i stereotypa föreställningar om kön. Dessa föreställningar resul-
terar i bristande undersökningar där individuella behov inte till-
godoses. Dessutom finns det grupper som står utanför det binära 
könssystemet, individer som inte motsvarar förväntningarna på 
hur den ideala patientkroppen bör se ut och fungera. 

På scenen skapas alternativa berättelser om flexibla och öppna 
lösningar, för att möta individuella kroppars behov, bortom kön  
(se utförligare redogörelse i Ehrnberger et al., 2017). Men det skapas 
också berättelser om ett möte utan någon undersökning alls och 
om undersökningar utan ett möte med en annan människa. Ett möte 
med sig själv och sin egen kropp.

»   However, it is important to bear in mind that the word  
”alternative” indicates that the solutions deviate from a norm. 
Therefore they are not just suggested solutions – they are 
also together simultaneously picturing the ideal patient for 
the gec. Bit by bit, she appears. The female who is of average 

En alternativ föreställning

»   Every time a pelvic exam occurs, be it in a clinic, teaching 
hospital, small theater, or on a cinematic screen or textbook 
page, the potential exists to remake the pelvic exam perfor-
mance and therefore to reconfigure notions around proper 
female performance. Therefore, not only physicians but also 
performance artists, film directors, health activists, midwives, 
nurse practitioners, patients, textbook editors, and pornograp-
hers are cultural producers who make and remake gynecology. 
In so doing, they configure female bodies and sexualities. «

Kapsalis, 1997, sid. 9

Androstolen står i strålkastarljuset på scenen i en föreläsningssal 
på Arkitekturmuseet (nuvarande Arkdes) i Stockholm den 8 mars 
2013. Den är huvudnumret på ett seminarium där publiken till-
sammans med en panel ska diskutera vems behov som får företräde i 
produktutvecklingen inom sexuell- och reproduktiv hälsa. 

I den artikel jag senare skriver om detta projekt framställer jag 
seminariet som en slags improvisationsteater, där publiken aktivt 
ingriper och styr pjäsens handling (Ehrnberger et al., 2017). Sam-
bandet mellan teater och den gynekologiska undersökningen är 
långt ifrån ny. Faktum är att självaste James Marion Sims, ”Vaginans 
arkitekt”, arrangerade gynekologiska skådespel inför publik där 
han spelade huvudrollen i ett hierarkiskt relationsdrama där de 
kvinnliga patienterna utgjorde rekvisitan. Det var i och för sig inte 
ovanligt vid den här tiden att operationer genomfördes inför publik, 
oftast läkarstudenter, men i biografin om Sims kan man läsa att han 
hyste stor fascination för teater och dramaturgi. Han var även nära 
vän med och umgicks flitigt med P.T Barnum, en cirkusentreprenör 
som är vida känd för sina freak shows (Kapsalis, 1997; Dudley, 2012).

Det performativa synsättet på den gynekologiska undersöknings-
situationen har i modern tid utnyttjats som verktyg för att (tvärtemot 
Sims) förskjuta den hierarkiska maktpositionen mellan läkare och 
patient. Gynekologerna Wilma och Siwe föreslår för sina läkar-
studenter att den gynekologiska undersökningen kan ses som ett 
rollspel mellan patient och läkare för att öppna upp för dialog och 
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height and weight and who neither is physically nor psycholo-
gically disabled in any way. Most likely, she is of average age, 
sexually active and heterosexual. The question is if this woman 
really exists. Yet, she constitutes the norm. Seeing it this way, 
the gec could be interpreted as an instruction on how women’s 
bodies are expected to be constructed and what they are expec-
ted to perform. « 

Ehrnberger et al., 2017

En feministisk glädjedödare
 
»   Killing joy is a world making project . «

Ahmed, 2016

Utanför seminariet vävs andra berättelser in om Androstolen. Den 
har fått enorm uppmärksamhet på kort tid i olika medier. Min vän 
AnnaTeresia som är skribent har fått in en artikel om den till Filter, 
ett magasin som ”alla” i mediavärlden läser och som har rykte om 
sig att rapportera om det senaste. Efter det går allt fort, flera medier 
vill plötsligt skriva och rapportera om Androstolen. Vi är inte alls 
förberedda på detta. Vi är ju forskare…? Vi blir oroliga, vi vill absolut 
inte att Androstolen framställs som någon ”rolig grej”, det är otroligt 
viktigt för oss att den beskrivs med våra ord. 

Vi hänvisar till pressreleasen och ger tydliga instruktioner till 
redaktörer och journalister, de får inte benämna Androstolen som 
konst och de måste nämna alla namn och titlar på oss som var med 
i projektet. De lovar. Ändå blir det precis tvärtom. Androstolen 
benämns vid några tillfällen som ett konstprojekt, de nämner inte 
alla vid namn och de som nämns blandar de ihop titlarna på. 
Dessutom blandar någon ihop våra lärosäten, vilket gör att Andro- 
stolens projektägare blir fel. Känsligt inom akademin som kon-
kurrerar om samma forskningsmedel. Vi får arga miner från olika 
håll. Vi mailar och ringer och ber dem ändra, vilket vissa gör, men 
de flesta hänvisar till utrymmesbrist och tidseffektivitet. Det är så 
media fungerar.

Det intersektionella perspektivet 
etableras mer och mer i den allmänna 
genusdebatten och jag hänger med. 
Med tiden blir jag mer och mer in-
tresserad av de berättelser som inte 
berättades genom Androstolen. 

Jag läser om hur olika vita och svarta kroppar ses på när reproduktiv 
teknologi utvecklas. I usa har flera studier uppmärksammat att läke- 
medel och teknologier för att begränsa reproduktion testas, mark-
nadsförs mot och används av främst av fattiga, färgade kvinnor medan 
läkemedel och teknologier för att öka fertiliteten oftast marknadsförs 
och används av rika, vita kvinnor. 

Jag läser om Norplant, ett preventivmedel bestående av sex silikon- 
kapsyler som opereras in i kvinnans arm. Innan teknologin godkän-
des testades det på främst fattiga kvinnor i tredje världen och senare 
även marknadsfördes det mot och användes av främst kvinnor i dessa 
områden (Kapsalis 1997; Roberts, 1998; Smith, 2005). Implantatet 
måste utföras av en läkare och detsamma gäller om kvinnan får besvär 
och vill ta bort det. Även om Norplant förstås frågade dessa kvinnor 
innan om de ville vara med i testet måste denna berättelse förstås uti-
från dessa kvinnors sociala status. Vissa kvinnor har senare vittnat om 
att läkare vägrat att ta bort kapsylerna, trots allvarliga bieffekter som 
exempelvis sterilitet. 

Gynekologin verkar fortfarande i mångt och mycket vara en berät-
telse om den vite mannens makt över fattiga, färgade kvinnokroppar. 
Dessa kvinnoroller skrevs aldrig in i berättelsen om Androstolen. 
Det var många andra roller som inte heller skrevs in. Rollsättningen 
på seminariet begränsades av vår blick, liksom scenvalet, språket och 
inbjudningarna. Även om det hade varit omöjligt för oss att försöka 
representera alla utsatta grupper, känner jag mig ändå ansvarig för att 
synliggöra de avgränsningar vi gjorde eftersom de har betydelse för 
vilken berättelse som berättas. De röster som inte fick komma till ut-
tryck i denna berättelse får förhoppningsvis det i en annan.

»   Observing visible and invisible relations attends to the limits 
of the re searcher in the research (the impossibility of knowing 
everything, or the possibility of excluding certain things even 
inasmuch as one is bound into these exclusions); while it also pays 
special attention to how relations are iteratively re working them  
selves, and whatever seems invisible at first sight becomes visible 
when observed at a different angle. « 

Benavente, 2015, sid. 62

Osynliga kroppar
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is that we desire what we desire. Happiness provides us with a 
full stop, a way of stopping an answer from being a question. «

 Ahmed, 2010, sid. 203

»   We learn to experience some things as pleasure – as being  
good – where the experience itself becomes the truth of the 
object (”it is good”) as well as the subject (”we are good”).  
It is not only that the association between objects and affects is 
preserved through habit; we also acquire good tastes through 
habit. When history becomes second nature, the affect seems 
obvious or even literal, as if it follows directly from what has 
already been given. We assume that we experience delight be-
cause ”it” is delightful. «

Ahmed, 2010, sid. 37

Några år senare tar jag mod till mig och läser igenom kommentarer 
om Androstolen på anonyma internetforum som Flashback. Det är 
så tragikomiskt. Människor diskuterar Androstolen som ett uttryck 
för manshat genom att själva ge uttryck för ett extremt kvinnohat. 
Jag tänker på artisten Zara Larssons sommarprat:

»   Manshat föds ur kvinnohat. Kvinnohat leder till misshandel, 
våld, våldtäkter, förföljelse, hot och att kvinnor tvingas jäm-
föras med andra kvinnor. Manshat dödar ingen, skadar ingen, 
manshatet är inget samhällsproblem. « 

Zara Larsson i Sveriges Radio, 2015

»   Om det mot förmodan ÄR ett reellt problem med dagens 
kvinnliga gynstol (jag har aldrig hört påståendet förrän dessa 
kvinnor försökte påpeka att män inte behöver sitta i en gynstol 
för att undersökas), så tvingas jag dra slutsatsen att kvinnor 
kanske skulle förtjäna att leva i ett utpräglat patriarkat. Det hade 
varit rätt åt er, så dåligt som ni tar vara på era möjligheter. «

Flashback, 2013

»Ja,detta är A och O för jämställdheten. att feminister får en 
kungatron att sitta på när de ska bli undersökta i fittan. Det 

Detta skapar förstås även friktion i projektgruppen. Vi har olika 
uppfattningar om hur saker och ting gått till och hur vi borde agerat. 
Att krediteras är viktigt. Du gör dig ett namn, du syns och det öppnar 
upp möjligheter. Du får arbete, du överlever. Det gäller såväl för 
designvärlden som den akademiska världen.

Men att få mycket uppmärksamhet innebär också att du får stå i 
 skottgluggen. Speciellt när du gör något som provocerar. Och i syn-
nerhet när det har med kön att göra. Som jag skrev tidigare, uppfattas 
Androstolen av vissa som ett uttryck för manshat och känslorna 
som kommer med det är starka. Vi får frågan om varför vi inte gör 
något ”bra” istället och vi får kritik för att skattepengar går till ett 
projekt som är ifrågasättande istället för lösningsorienterat. Till 
en början svarar jag (och även mina kollegor) på mycket av kritiken, 
jag lägger ner mycket arbete på att förklara och diskutera. Jag känner 
en skyldighet att göra detta. Jag vill övertyga och jag vill få människor 
att förstå. 

Så småningom tröttnar jag, jag märker att det inte finns så stort 
intresse av att lyssna. Det går också upp för mig att det jag gör är att 
ta på mig ansvaret för att jag ifrågasätter maktförhållanden. Genom 
att axla rollen av den som ska skapa ordning, sträva efter den goda 
stämningen, upprätthåller jag också denna norm. Så jag börjar 
ställa motfrågor istället. Jag börjar bråka. Återigen, vad är ”en bra 
funktionell produkt” och för vem? Det finns ju en massa produk-
ter på marknaden som inte håller vad de lovar. Som diskriminerar 
människor dagligen. Människor tjänar alltså pengar på diskrimi-
nering. Vad säger ni om det? På vilket sätt menar ni att Androstolen 
inte är lösningsorienterad? Och ska vi diskutera det här med skatte-
medel så kan vi ju dra upp det här med kvinnors skattefinansierade 
förlossningsskador på samma gång? Nähä, inte det?

Nä, jag orkar inte svara på fler arga mail från (företrädelsevis) 
män. För nu är jag arg. Jag kommer ut ur garderoben som en feminist 
killjoy (Ahmed, 2010). En feminist killjoy är en feministisk glädjedö-
dare, en som gör människor obekväma genom att inte låta sexism 
eller andra former av förtryck passera. En som skiter i att detta görs 
på bekostnad av den goda stämningen. 

»   Happiness is how we can end the conversation about why it 
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»   Hmmm....genusforskare i Kalmar har fått 2,7 msek från 
Vinnova och använder pengarna bl a till att AVSIKTLIGT ta 
fram en manlig gynstol som är lika USEL i sin design som en 
kvinnlig. Som skattebetalare och designförespråkare känner 
jag mig minst sagt kluven till att med avsikt investera i DÅLIG 
design för att göra ett jämlikhetsstatement. Detta då jag tror 
mig veta vilka underverk en kompetent industridesigner med 
2,7 msek i budget kunnat uträtta för en bättre gynundersök-
ningsmiljö till båda könens fromma. «*

Designfakulteten, n.d. 

Inlägget fångas denna gång upp och bemöts av Siri Johansson, 
produktdesigner på Spotify i Stockholm och Stefan Holmlid, pro-
fessor interaktions- och servicedesign vid Linköpings Universitet. 
Diskussionen synliggör hur olika vi ser på och värderar forskning 
och forskningsprocesser beroende på vilket område det forskas 
inom. Designforskningen uppfattas många gånger felaktigt handla 
om produktutveckling, det vill säga designforskningens främsta 
uppgift anses vara att enkom bidra till designbranschen. Den för-
enklade bilden av designforskning skrämmer mig. För, precis som 

* Vi fick ca 300 000 kr från Vinnova för Androstolsprojektet. 
 Dessutom utfördes projektet på Halmstad Högskola och inte i Kalmar.

Fig. 13: Skissen som fick bägaren att rinna över.

ska vara äkta minkpälsar som ska dekorera tronen och även 
en passupp som ska leverera kall dryck åt den hemskt utsatta 
feministen. «

Flashback, 2013

Det är inte bara vi i projektgruppen som drabbas av upprörda käns-
lor, de aktörer som hjälpt oss på vägen i projektet ska också ställas till 
svars. Vinnova, som finansierat projektet, blir ifrågasatta från olika 
håll. Återigen handlar den stora frågan om hur de kan slösa bort 
medborgarnas pengar på något som inte är bra? Oron i sig är inte 
helt svår att förstå, den synliggör hur stark syn vi har på innovation 
som en utveckling av rådande omständigheter istället för ett medel 
att ifrågasätta dem. Att på detta hävda att innovation är en process 
och inte ett slutmål, gör det inte enklare. Vinnova har varit beredda 
på kritiken och har därför en plan för hur de ska bemöta den. Men 
kritikerna är sällan ute efter diskussion eller förklaringar, de verkar 
mer intresserade av personangrepp. Det är både fascinerande och 
skrämmande att se den tid som folk lagt ned på att kolla upp både oss 
och anställda på Vinnova. Det länkas till andra projekt och tidigare 
forskning som vi varit inblandade i och vi blir plötsligt framställda 
som könsrasister, tjuvar, galningar, idioter och dårar. 

Arkitekturmuseet får också sin beskärda del. Kort efter semi-
nariet får museiledningen ett mail från en äldre arkitekt som hade 
tänkt donera värdefulla skisser till muséet men nu ångrat sig då de 
lånat ut sina lokaler till oss. Han är chockad och besviken och tänker 
inte sätta sin fot där igen. 

Även på våra respektive arbetsplatser hörs upprörda röster som 
är kritiska till att högskolorna står bakom projektet. Vid en av hög-
skolorna säger en person upp sig och det går rykten om att det var 
skissen på den nakna mannen i Androstolen som var ”droppen” 
(som fick bägaren att rinna över).

Till och med delar av designbranschen, de som vi kanske förväntade 
oss mest stöd ifrån, rasar. Stora Designprisets informationschef 
Johan Cohen skriver på deras Facebooksida under rubriken ”Av-
siktlig usel design…?”:
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Jag sitter i en sliten lokal mitt i Årstabergs industriom-
råde. På ett bord står ett rött litet dragspel. Vi är runt 
femton personer i publiken. Plötsligt kommer en man 
in, det är Carl Olof Berg, performer och koreograf. 
Han välkomnar oss till en guidad tur genom olika  
fiktiva rum i rummet, som skulle kunna vara en möjlig 
plats för det han kallar ett ”Andrology showroom” 
(Berg, n.d.).

Det första rummet är Rikssalen och Drottning 
Kristinas Silvertron. Han beskriver salen som stor och 
utsmyckad, utformad för att utstråla makt och arv. Det 
andra rummet är Totalförsvarets Forskningsinstitut 
i Kista. Det är en tyst och dämpad miljö där experi-
ment sker obemärkt. Det tredje rummet är lokalen för 
Scandinavian Leather Men på Wollmar Yxkullsgatan i 
Stockholm. Det är en sexklubb för män.

Ingenstans passar Androstolen in. Jag förstår på 
Carl Olofs dialog att alla dessa rum på olika sätt skapar 
och reproducerar olika maskuliniteter, alla förknippade 
med styrka och tillhörighet utifrån den sexuella blicken. 

Slutligen står vi i den slitna lokalen igen och där 
står också Androstolen. Den står inte där rent fysiskt 
men Carl Olof beskriver den målande för oss. Den får 
symbolisera den svaga, underordnade och försvarslösa 
mannen. Som inte passar in någonstans. Men som också 
måste få synliggöras.

Carl Olof avslutar med att spela ”Like a Virgin” på 
dragspelet. Som en oskuld. Som pånyttfödd. 

Berättelsen om Androstolen vävs vidare…

Andrology Showroom

både Stefan och Siri snuddar vid i svaren till Jonas Cohen, design-
forskningens främsta uppgift bör vara att synliggöra, ifrågasätta 
och diskutera sådant som designbranschen av olika anledningar 
har begränsad möjlighet att undersöka. Om designforskare bara 
skulle ha som främsta uppgift att bidra till designbranschen skulle 
det även innebära att vi skulle behöva anpassa oss efter de regler 
som gäller för den. I förlängningen reglerna för vad som är normen 
för en bra funktionell produkt.

Jag låter Stefans utförliga replik till Jonas förklara detta närmare:
 
»   Det gäller också att hålla tungan rätt i mun när man gör 
forskning med hjälp av design. Att, till exempel, helt enkelt 
göra ett designat objekt är inte forskning i sig. Lika lite som 
det är fysikforskning att släppa äpplen från ett träd, kasta en 
tennisboll, vika ett pappersflygplan och kasta. Det krävs att 
man har en idé om att man vill utveckla ny kunskap, och det 
kräver särskilda ramar, upplägg, metoder och processer. 
I fysiken har man haft ”standardmodellen”, som förutsagt att 
det skall finnas en sk Higg’s partikel. Och så har man letat 
och letat för att hitta den, och till slut, med hög sannolikhet 
har man nu hittat Higg’s partikel. Man har utvecklat metoder 
och instrument för att kunna se och avtäcka den här partikeln 
(och lagt enorma mängder statliga medel på detta under flera 
decennier. Så det var ju tur att de hittade den, inte bara för 
att standardmodellen annars hade rasat ihop, och vi hade fått 
börja om från början). På samma sätt fungerar det i annan 
forskning, vi har en idé om ett samhällsfenomen som styr våra 
handlingsmönster och skapar förutfattade meningar och pri-
oriteringar i samhället. Hur skall vi kunna undersöka och 
avtäcka det. Genom en designprocess där vi kan gestalta delar 
av detta, och i den processen lära oss mer om varför det är så 
här, vilka hinder i samhällsutvecklings- och produktutveck-
lingsprocesserna som gör att fenomenet har blivit ett mönster, 
som inte verkar gå att bli av med, inte ens genom att göra bra 
design. Det är där forskningen spelar roll, och gärna gör det 
tillsammans med designers. «

Designfakulteten, n.d
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Origo 

 
Inequality at work does not just happen; it occurs through the acts and 

the failure to act by the people who run and work for organizations. 

(Reskin, 2000, sid. 707) 

 
Glapp

Under 2013 genomfördes en studie på Hälsoteknikcentrum Halland 
(hch, Högskolan i Halmstad) vars syfte var att undersöka vilken 
betydelse Androstolen kunde få för jämställdhetsarbetet i organi-
sationen (Isaksson, Börjesson, & Ehrnberger, 2014). Medarbetarna 
där hade upplevt att det fanns ett glapp mellan genusvetenskapliga 
teorier och dess betydelse för den egna verksamheten. Särskilt fokus 
låg på om och hur Androstolen kunde påverka föreställningar om 
genus och jämställdhet i relation till det egna verksamhetsområdet.

Androstolen presenterades för medarbetarna och de fick ta 
del av hela projektets process som ledde oss fram till resultatet. 
Därefter ställdes Androstolen ut i hch:s arbetsmiljö, väl synlig för 
både medarbetare och besökare. Studien visade att Androstolen gav 
upphov till mer verksamhetsnära funderingar om genus och jäm-
ställdhet än vad exempelvis olika typer av utbildningsmaterial såsom 
föreläsningar, statistik, teorier och vetenskapliga artiklar gjorde.

»   Det är ju att den [Androstolen] är provocerande, den sätter 
saker på sin spets, som lyfter jämställdhetsfrågan till en nivå 
där jag tror många börjar tycka att det blir lite jobbigt. «

Isaksson et al. 2014, sid. 40–41

»   Jag tror det är nödvändigt med den här typen av fysiska saker 
för att provocera och ställa saker på sin spets. Det är då du 
fattar, det är då det går in. Det blir väldigt tydligt. «

Isaksson et al. 2014, sid. 41
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Att vara brandman är att vara en grabb
 
Vi är på studiebesök på en av de tre brandstationerna som är med i 
projektet och har blivit ombedda att vänta i entrén på vår kontakt-
person. Där möts vi av en utställning bestående av antika verktyg, 
fordon och uniformer som tidigare använts vid brandbekämpning. 
De kompletteras av fotografier på olika bränder och porträtt på 
gamla brandchefer.

Jag studerar artefakterna. Materialen är mässing, trä, stål, och 
läder. Tungt och rejält, de är slitna och rökskadade. En gammal 
branduniform visas upp på en provdocka, den består av ett par byxor 
och en kavajliknande jacka. Materialet är mörkblå ylle och jackan 
är knäppt på mitten med guldknappar. Provdockan har även en 
mask i grovt canvasmaterial över ansiktet och huvudet med glas för 
ögonen. På huvudet har dockan en hjälm av rostfritt stål. Masken 
är kopplad till tuber som är placerad på ryggen med läderremmar. 
Det går en veckad slang från tuberna som trasslats runt kroppen. 
Det ser tungt och begränsande ut.

Vår kontaktperson leder oss in i vagnhallen där alla brandbilar står. 
De är brandröda och skinande rena, de har precis blivit tvättade. 

Fig. 1: Utställning i entrén på en av brandstationerna.

Nu är jag inbjuden till Sveriges Kommuner och Landsting (skl) 
i Stockholm för att hålla en föreläsning om design och genus på 
en workshop för Räddningstjänsten. På workshopen får jag veta 
att flera brandförsvarsförbund i Stockholm har arbetat med olika 
jämställdhetshöjande insatser under de senaste decennierna. Det 
har bland annat handlat om att öka rekryteringen av brandmän 
som är kvinnor, förbättra arbetsvillkor och att skapa inkluderande 
arbetsmiljöer.

Medan andelen kvinnor i yrket i viss mån har ökat (totala antalet 
kvinnor är mindre än 5   % totalt enligt Myndigheten för Samhälls-
skydd och Beredskap, 2016) har det blivit tydligt att organisationen 
även har svårigheter att rekrytera människor med utomnordisk bak-
grund. Organisationen har därför alltmer gått mot att arbeta med 
ett mångfaldsperspektiv. Trots satsningarna går utvecklingen trögt 
och det finns ett tydligt behov av att ta nya grepp om dessa frågor. 

Tillsammans med ett av Stockholms största brandförsvarsför- 
bund, som ligger i framkant vad gäller jämställdhetsarbetet, 
bestämmer vi därför att använda liknande tillvägagångssätt som då 
Androstolen användes i hch:s organisation. Projektgruppen består 
denna gång av Anna Isaksson (Doktor i Sociologi) Emma Börjesson 
(Projektledare vid hch), Camilla Andersson (Arkitekt sar /msa) 
och Maja Gunn (Doktor i Design med specialisering modedesign).

Vårt uppdrag blir att utifrån ett normkritiskt designperspektiv 
synliggöra och ifrågasätta normerande tankesätt som står i vägen 
för en mer inkluderande miljö. Resultatet ska sedan ställas ut på tre 
utvalda brandstationer inom detta brandförsvar och utvärderas på 
samma sätt som med Androstolen. 

»   Det finns en tydlig hierarki. Rasifierade kvinnor står längst 
ned, sedan vita kvinnor, följda av rasifierade män. Vita män 
står högst upp. «

Brandman
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inte är vem som helst som får tvätta dessa, de måste gå en kurs först.
Jag blir förvånad över hur mycket tid som går åt till att tvätta, 

diska och torka av. Men det har sin förklaring. På senare år har 
forskning visat att gruppen brandmän löper större risk att drabbas 
av allvarliga sjukdomar än övriga befolkningen. De utsätts under 
utryckning för brandrök och främmande kemiska föreningar på-
verkar kroppen via hud och andningsvägarna. Dessa sätter sig även 
på all utrustning och kläder, vilket är skälet till att de måste tvättas 
av ordentligt. Därför har även larmställen ändrat färg från svarta 
till beige, så att smutsen lättare ska synas. Jag tänker på genusvetaren 
Mathias Ericsons avhandling som jag just har läst och som handlar 
om olika sätt på vilka maskuliniteter produceras inom brandmäns 
arbetslag (Ericson, 2011). Ett av dessa sätt handlade om larmstället, 
som av vissa ansågs tuffare ju mer slitet, trasigt och bränt det var. 
Som att det var lite häftigt att det syntes hur mycket det varit med om. 
Kanske inte lika häftigt nu, undrar jag, med vetskapen om att det 
bidrar till dålig hälsa?

Vi går vidare, mot fikarummet. I korridoren passerar vi en 
kiosk med diverse småsaker. Snus och Snickers bland annat. Inga 
tamponger eller bindor dock, jag frågade. I korridoren sitter även 
ett collage med en massa bilder på kända människor som besökt 

Fig. 3: Tvätt av rökdykarmasker.

Det är fortfarande blött på tegelgolvet. Senare berättar en anställd 
att de kollar till och sköter bilarna på regelbundna tider.

»   Den där gamla, nitiska bilden av brandmannen…. Att allt 
ska vara så jävla rent... Så var det ju mycket förr och det är lite 
det som ligger kvar… Det är ju yrkesstoltheten… Bara att vi 
kollar bilarna varje kväll, skiftet på morgonen har kollat, de 
funkade hela dan och så kommer nästa skift 17.30 och då ska 
de också kolla. Därför att för att för 50, 70 år sedan var man 
tvungen att mata hästarna 17.30 och då ligger det kvar... «

Brandman

I ett rum i anslutning till vagnhallen står två stora tvättmaskiner 
igång, vi får veta att det är brandmännens larmställ som tvättas där. 
Bredvid finns även slangtvätten, där alla slangar tvättas. Det är inte 
alla brandstationer som har slangtvätt så här tvättas även de slangar 
som tillhör andra stationer. Bredvid slangtvätten ligger ett rum där 
även rökdykarmaskerna tvättas. En brandman berättar för oss att det 

Fig. 2: Bilarna ska tvättas regelbundet, även om ingen utryckning skett.
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På brandstationen sker träningen främst i två former: bandy 
och styrketräning. Det finns en träningshall och ett styrketränings-
rum. Att det är just bandy som utövas får vi inget riktigt svar på, 
det är väl en tradition. Några av de brandmän vi pratar med är 
trötta på träningsformerna och efterlyser variation. Men då krävs 
större krafttag, andra träningsredskap och kanske andra lokaler. 
Och sådant kostar. Frågan är vad det kostar i förhållande till de 
skador som träningen resulterar i. Enligt Arbetarskyddsstyrelsen 
är merparten av alla skador och olyckor som brandmän utsätts för 
ett resultat av den fysiska träningen. Innebandy och fotboll står för 
de flesta skadorna (Ericson 2011). Jag tänker på en studie jag läste 
för en tid sedan. Den handlade om att man på vissa brandstationer 
i usa infört den mer lugna träningsformen yoga på schemat och 
hänvisade till fördelar som mental styrka, balans, uthållighet, 
flexibilitet och kontrollerad andning (Cowen, 2010). Färdigheter 
som är lika viktiga som fysisk styrka i brandsläckningsarbetet. Jag 
funderar på hur skadestatistiken ser ut på de stationerna.

»   Jag märker ju det direkt. Är jag utvilad och lugn och trygg 
faller jag inte ned i stresskonen och då påverkar detta också 
hur jag kan bryta en dörr bättre till exempel. «

Brandman

I föreläsningssalen hänger gardiner med blommor på. Jag frågar 
vem som satt upp dem och får svaret att det förmodligen är någon 
av ”tjejerna” på kontoret. För övrigt är lokalen ganska anonym. Här 
finns all teknik för att kunna visa film eller presentationer. Vår 
kontaktperson berättar att en stor del av en brandmans arbete idag 
handlar om utbildning och proaktivt arbete, endast 3  % av den totala 
arbetstiden handlar om utryckning. Jag blir förvånad, tänker till-
baka på när jag var liten och tyckte så synd om brandmännen som 
jag trodde blev väckta varje natt av brandlarmet. Idag när jag läser 
böcker om brandmän för mitt barn är det samma bild av brand-
mannayrket som reproduceras som när jag var liten. Det är bränder 
och rök, sirener och livräddning. Snabba puckar, hög fart! Jag 
sätter på tv:n och tittar på ”Larmet går” och där är det samma sak: 
drama, människor i nöd, det är på liv och död. Ingenting berättas 

brandstationen, som jag tolkar det. Bredvid en bild på en känd 
politiker har denne skrivit ”Till alla grabbar på XX brandstation!”. 
Även en känd skådespelare tackar ”grabbarna”.

Fikarummet är stort och mörkt, persiennerna i mörkt trä är ned-
fällda för det är fotbollsmatch och tv:n står på.  Den hänger på en 
stor, svart vägg och golvet är även det mörkt. På väggarna hänger 
även filmaffischer från Hollywoodfilmer som handlar om eld och 
bränder. John Travolta i brandhjälm, sotig i ansiktet, blickar upp 
mot skyn. Kurt Russel kommer utspringande från ett eldhav med 
en bebis på armen. Framför tv:n sitter ”grabbarna” i fåtöljer; stora, 
svarta i skinn som går att fälla bakåt. Jag har sett liknande i en möbel-
katalog och förvånades över hur dyra de var.

Det finns två omklädningsrum på brandstationen, ett för män 
och ett för kvinnor. Det ena ligger i anslutning till gymet och bandy-
hallen, det visar sig vara herrarnas omklädningsrum.

Omklädningsrummet känns ”levande”. Ingen dörr leder in till 
rummet utan istället hänger ett draperi för ingången, med sky-
skrapor och gula taxibilar som motiv. Jag ser sex duschar och vi får 
veta att det även finns en bastu som används regelbundet. 

Det finns runt 30 röda skåp för förvaring av personliga kläder, 
några står öppna med kläder och handdukar som ligger på bänkarna 
nedanför. Det är blött på duschgolvet och hög musik är på i högtalarna. 

För att ta oss till damernas omklädningsrum tar vi oss igenom en 
mindre vagnhall. Rummet är ett gammalt förråd som gjorts om. 
Här finns en dörr. Omklädningsrummet är litet och två duschar 
finns där. Färgerna går i vitt och blått och på en bänk står en ljus-
blå necessär. Ingen musik är på. Ingen verkar ha duschat på ett tag, 
det är torrt på golvet. När vi senare pratar med några brandmän 
som är kvinnor på stationen berättar de att de är mycket glada över 
att äntligen ha fått ett eget omklädningsrum (de duschade förut i 
herrarnas omklädningsrum), samtidigt märker de att de förlorar 
delar av gemenskapen som byggs upp i arbetslaget eftersom mycket 
av den sociala anknytningen sker där efter träning. Dessutom är 
det ofta i omklädningsrummet som bearbetningen och återhämt-
ningen sker efter utryckning, också via samtal.
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Kanske är detta förklaringen till att jag inte fått svar på mina mail 
från vissa angående tid för studiebesök. De kanske ansåg att de hade 
bättre och viktigare saker för sig.

En riktig brandman
 
Vi ska sammanfatta vår studie och börja spåna på koncept. Vår re-
search överensstämmer med tidigare forskning som visar att den 
stereotypa bilden av vad som är ”en riktig brandman” hindrar mång-
faldsarbetet inom Brandförsvaret. Denna bild konstrueras och re-
produceras i berättelser om vad det innebär att vara en brandman. 
”En riktig brandman” är en vit person med maskulin könsmärkning, 
som är heterosexuell och identifierar sig med sitt juridiska kön.  
Han innehar fysisk styrka och ett praktiskt handlag. Han är modig, 
vågar ta risker och övervinner sin egen rädsla. ”En riktig brandman” 
ställer upp för alla, han är en hjälte (Baigent, 2001; Ericson, 2011; 
Weinestål, Bondestam, & Berg, 2011; Ericson, & Mellström, 2016).

Genom den sociala samvaron på brandstationen bekräftar 
brandmännen varandra i denna roll och skapar en gemenskap 
som exkluderar de som inte passar in.Den fysiska miljön på brand-
stationen hjälper till att förstärka detta ytterligare, vilket jag delvis 
försökte illustrera genom vår rundvandring i föregående avsnitt. 
Det här är inget nytt för detta brandförsvarsförbund. Som nämnts 
tidigare har de försökt satsa på en mer inkluderande arbetsmiljö 
där den fysiska miljön varit en viktig del.

Ett av problemen är att det går för långsamt. I vår studie uttryckte 
vissa brandmän ett missnöje över att normbrytande innovationer 
på brandstationerna i bästa fall kom först flera år efter att problemet 
uppmärksammats. Till exempel fanns det inte kläder i varierande 
storlekar och omklädningsrum för damer dröjde trots att de länge 
uttryckt ett behov av detta. De påtalade att detta gjorde det svårare 
för dessa individer att dels genomföra sitt arbete korrekt men också 
att det påverkade känslan av utanförskap eftersom bristerna påmin-
de dem om att de inte passade in. Därför, menade de, skulle bättre 
ansträngning kring förändringar i den fysiska miljön även spela 

om de andra 97  % av arbetstiden. En av de brandmän vi senare in-
tervjuar säger att han valde yrket just för att det alltid varit en ”barn-
domsdröm”. Men han är lite besviken, han tycker inte att han får 
tillräckligt mycket bekräftelse på sin kompetens. Med kompetens 
menar han alltså inte det som brandmännen ägnar större delen av 
sitt arbete åt, utan han syftar på den fysiska kompetensen.

Rundvandringen avslutas på kontoret. Det känns temporärt, 
där står två skrivbord med två pc-datorer på vardera samt två kon-
torsstolar. Eftersom vi är flera än två tas två kontorsstolar till in. 
På kontoret svaras det på mail och därifrån sköts en del av admi-
nistrationen. Jag får känslan av att denna sida av brandmannayrket 
inte är så populär. En del uttalanden får mig att misstänka att det 
nästan ses som ett nödvändigt ont, något som tar fokus från mer 
uppskattade sysslor ”på golvet”.

»   Alltså jag är väl lite gammeldags, jag tycker att brandkåren 
ska åka på bränder. Och vi ska fixa det, alltså vi ska fixa det 
jävligt bra och det är därför vi finns… Alltså… vi ska inte hitta 
på fler arbetsuppgifter för att vi också ska få det stressigt. « 

Brandman

Fig. 4: Gymet. Fig.5: Kontoret.
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en symbolisk roll på så sätt att det skulle manifestera organisationens 
grundläggande värderingar.

»   Det faktum att det inte finns några graviduniformer visar 
på att vår arbetsgivare inte har någon plan för när deras an-
ställda blir gravida. En brandman förväntas inte föda barn 
eller gå på föräldraledighet. «

Brandman

Vi fann även andra problem med hur man tänker kring ett inklu-
derande perspektiv inom brandförsvaret. Vår analys av researchen 
visade att många av brandförsvarets satsningar bygger på att man 
tänker in en stereotyp bild av kvinnor i en stereotyp manlig kultur 
och försöker anpassa dem i den mallen, istället för att tänka om 
helt och hållet. Det vill säga, lösningen blir ofta en särlösning – 
en sak för den manlige normen och en annan för den kvinnliga 
normen, istället för en inkluderande lösning för alla.

Det här sättet att tänka löser visserligen vissa problem för vissa 
individer men det gör också att man missar andra, mer grundläg-
gande orsaker till problemen.  Dels ifrågasätter inte detta tanke-
sätt nämnvärt den hegemoniska maskuliniteten som bilden av den 
”riktige brandmannen” bygger på (Connell, 1987). De som inte 
motsvarar eller kan leva upp till denna bild förblir då undantagen 
som bekräftar denna norm. Detta gäller alltså inte bara kvinnor, 
utan även andra män och individer med annan könstillhörighet 
som inte passar in i mallen.

»   Hegemonic masculinity is constructed in relation to women 
and subordinated masculinities. These other masculinities 
need not be clearly defined – indeed, achieving hegemony may 
consist precisely in preventing alternatives gaining cultural 
recognition…confining them to ghettoes, to unconsciousness. 
The most important feature of contemporary hegemonic mas-
culinity is that it is heterosexual, being closely connected with 
the institution of marriage; and a key form of subordinated 
masculinity is homosexual. «

Connell, 1987, sid. 61

Hej, blev bara tvungen att uttrycka uppskattning av tan-
ken och genomförandet av Er idé. Mycket intressant när 
Ni beskriver alla designdetaljer och tankarna bakom. 
Jag tror Ni tillför debatten något.

Jag har som man faktiskt funderat över varför vi behand-
las så olika vid undersökningar av det här slaget. Vi ser 
ju som föräldrar handgripligen hur kvinnokroppen 
behandlas i samband med födseln av våra barn.

Man kan undra över varför läkarna finner sig i 
den ergonomiskt tvivelaktiga arbetsställningen det ofta 
innebär att inte ”preparera” patienten på bästa sätt. Jag 
har också, de få tillfällen jag undersökts, känt att läkaren 
i flera fall inte varit mentalt helt bekväm i situationen.

Skulle kanske en sådan här produkt, bortsett från sina 
genusvärderande, ifrågasättande designaspekter, kanske 
fokusera själva undersökningens syfte och förenkla  
läkarens arbetssituation både ur ergonomisk och mental 
aspekt?

Jag tror patienten ändå är så obekväm i situationen, 
men inser värdet, att en ändamålsenlig stol inte hade 
gjort upplevelsen mer ”traumatisk” (nu överdriver jag). 
Men det är endast från mina egna erfarenheter.

Är stolen på bilden en datorrendrering eller en verklig 
fullskalemodell? I vilket fall är den väl genomförd.

//med vänliga hälsningar, Anders

Tack för Androstolen
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Ett inkluderande perspektiv skulle alltså även kunna bidra till åtgär-
der för en bättre hälsa hos alla. Vi bestämmer oss därför för att inte 
bara utgå ifrån ett normkritiskt perspektiv, där målet är att dekon-
struera den rådande maskulinitetsnormen, utan att också inkludera 
ett hälsoperspektiv som innefattar både psykisk och fysisk ohälsa. 

Arbetet begränsas till att omfatta tre normerande föreställningar 
som grundas i bilden av ”den riktiga” brandmannens kropp och 
som därför verkar hindrande för inkludering. Dessa är skyddsbehov, 
f ysisk styrka och sexualitet.

Skyddstoppen
 

B röst. Jag har alltid haft små bröst. Och då menar jag väldigt 
små. När jag har ammat har jag inte hittat amnings-bh:ar i 

min storlek eftersom en ammande kvinnas bröst tydligen anses 
vara stora som vattenmeloner. Mina var som persikor.

I skolan blev jag kallad för Plankan alternativt Killen och jag ha-
tade min kropp för att den inte var ”en kvinnas kropp”. Jag längtade 
till att min kropp skulle börja växa så jag fick bröst och kurvor. Jag 
längtade till att få börja använda bh. När jag senare fick mens fattade 
jag ingenting, jag hade ju läst i Veckorevyn att en kvinna fick mens 
när kroppen var färdigvuxen! Det kunde inte vara möjligt att jag 
skulle gå omkring i livet utan bröst?!

Projekt bröstförstoring började. Jag köpte bh:ar i minsta stor-
leken men de var ändå för stora så jag stoppade bomull i dem. Jag 
började massera brösten för jag hade läst i någon annan tjejtidning 
att det kunde sätta igång utväxten. Ett tag var jag så desperat att jag 
band ett skärp över brösten och tryckte ned så att det lilla jag har 
stretchas ut. Sedan sover jag med det. Jag tänker att jag ju inte be-
höver ha snygga bröst, bara det finns NÅGOT. Jag får sår av skärpet 
som varar. Efter några veckor har inget hänt så jag ger upp.

Efter något år kom Wonderbra och jag kan nog säga att det var 
en av de lyckligaste stunderna i mitt liv när jag köpte min första. 
En svart med kuddar för extra fyllning. Jag fick helt plötsligt bröst! 

Särlösningarna resulterar också i att det finns en risk att man missar 
lösningar bortom könsnormerna som skulle kunna inkludera fler 
och som dessutom skulle kunna bredda problematiken. Detta var 
något vi hade fått erfarenhet av i Androstolsprojektet, där problema-
tiken växte till att omfatta perspektiv som ålder, kultur, funktionalitet 
och kön bortom man och kvinna.

Vi börjar därför fråga oss själva vad inkluderandet spelar för roll 
bortom det självklara – att alla ska få samma status och respekt?

Både vår studie och tidigare studier pekar på att maskulinitetsnormen 
inom Brandförsvaret i förlängningen kan bidra till både fysisk och 
psykisk ohälsa hos brandmännen, även hos dem som tillhör normen. 
Det handlar inte bara om begränsningar i den fysiska miljön utan 
det handlar också om inställningar, jargonger och stämningar (jag 
kommer utveckla detta mer i beskrivningen av resultaten).

»   Jag tycker det är svårt att leva upp till en viss status. Det är 
svårt att ta på vad det är… det handlar nog mer om subtila 
signaler. Man är rädd att bli utesluten om man säger fel saker 
eller går emot någon med status. «  

Brandman

Fig. 6: Brandförsvarets nuvarande tankemodell: 
särlösningar, en lösning för maskulinitetsnormen 
och en lösning för hans motsvarighet som kvinna. 
Resultatet blir mindre uniformer, mindre verktyg, 
omklädningsrum för damer.

Fig. 7: Origos tankemodell: dekonstruktion av 
maskulinitetsnormen för att uppnå inkluderande 
lösningar för alla slags kroppar.
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»   Jag är lång, med kort hår så när jag har larmställ på blir jag 
ofta sedd som kille. Jag är likvärdig alla mina kollegor då. 
Sedan när larmet är över och jag tar av mig kläderna vid bilen, 
när jag står där i min sport-bh, då avslöjas jag. «

Brandman

Ett av våra designkoncept får därför bli en skyddstopp för alla slags 
kroppar, oavsett kön, som ska klassas som skyddsutrustning. Skydds- 
toppen* är designad i sex storlekar: tre för plattare byst i storlek s–l 
och tre för större byst i storlek s–l. De är alla röda för att markera 
gemenskap, tanken med det är att alla ska uppfattas som likvärdiga 
även när utryckningsstället tas av.

*  Designprocessen av Skyddstoppen beskrivs mer utförligt i Maja Gunns 
fantastiska avhandling ”Body Acts Queer – Clothing as a performative 
challenge to heteronormativity” där den ingick som en del av hennes 
forskningsexempel (Gunn, 2016). 

Fig. 8a, b, c, d: Skyddstoppen.
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Mitt självförtroende växte, jag kunde ha kläder jag tidigare inte vågat 
sätta på mig av rädsla för att få kommentarer. Jag kunde äntligen 
fokusera på andra saker än att försöka få en kvinnas kropp. Jag var 
i himlen. Jag var kvinna.

Kroppar ser olika ut även om likheterna är fler än skillnaderna.
De kan vara små, stora, de växer och krymper över tid. Kroppar 

kan ha små eller stora bröst. Detta oavsett vad du har mellan benen. 
Kroppar kan vara gravida och ammande. Kroppar kan ha mens. 
Kroppar är inte alltid kött och blod. Kroppar kan ha proteser. 
Kroppar kan sakna kroppsdelar. Kroppar förändras, fungerar på 
olika sätt och har olika behov.

Olika kroppar i brandmannayrket utsätts också för olika typer av 
risker. Ändå är utryckningsstället och skyddsutrustningen bara 
utformad efter en viss typ av kropp med vissa skyddsbehov. De indi-
vider som har andra skyddsbehov, avviker därför från normen. 

Behov som idag inte ses som en del av skyddsutrustningen är 
bland annat att skydda bröst och bröstvårtor. Det är väl känt hos 
många idrottare av båda könen att bröst är utsätta på flera sätt un-
der aktivitet. Dels påverkas både fett och muskler av tyngdkraften, 
vilket kan göra att brösten studsar. Detta kan orsaka obehag och på-
verka prestationen. Också bröstvårtor, som alla individer har, kan 
utsättas för slitage av tröjan som dras fram och tillbaka över den.

En sport-topp skulle kunna vara ett plagg som både avlastar och 
skyddar. Men idag klassas inte det som en självklar skyddsutrustning 
inom Brandförsvaret. Det här får betydelse för vissa individers 
både fysiska och psykiska hälsa.

»   Jag har fått kämpa jättemycket för att få hämta ut en sport-
bh, att den ska klassas som skyddsutrustning. Och när jag till 
slut fick det så var det jättemånga av grabbarna som muttrade, 
sa det var orättvist (…) «

Brandman
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Idag finns inga resurser för att till exempel sköta träning under 
kontrollerade former inom Brandförsvaret. Att bibehålla sin kon-
dition ligger alltså på den enskilde brandmannen att sköta. Äldre 
brandmän som vi intervjuade upplever oro över att deras kondition 
försämrats över tiden. Även andra, yngre brandmän önskade få 
mer koll på den fysiska prestationen. 

Vi inser att Skyddstoppen skulle kunna ha en viktig funktion i 
detta. Eftersom det är ett plagg som bärs tajt intill kroppen och som 
täcker hjärta och lungor är det idealt för att integrera hälsoteknik 
som mäter av till exempel puls, andning och temperatur. Genom 
detta skulle Skyddstoppen kunna underlätta både för brandmän 
och arbetsgivare att hålla koll på hälsan. I förlängningen skulle 
detta även kunna bidra till förbättrade prestationer, grundade i en 
respekt för vad kroppen klarar av.

Brandlåset
 
Fysisk styrka används ibland som argument för att utesluta kvinnor 
som brandmän. Idag är vissa arbetsmoment under utryckning or-
ganiserade så att fysisk styrka är en förutsättning för att vissa arbets-
uppgifter ska kunna genomföras.

Vi noterar att det finns en oro kring att en ökad inkludering 
inom brandförsvaret skulle innebära att man tummar på de fysiska 
förutsättningarna och därmed sänker kvalitén på det arbete som 
utförs. Främst är det kvinnor som i förhand bedöms oförmögna att 
kunna leva upp till de fysiska förutsättningarna i egenskap av att de 
är kvinnor, medan män förutsätts kunna göra detta i egenskap av att 
de är män.

Det finns två saker som vi tycker är intressanta i hur individers 
fysiska styrka bedöms efter deras biologiska kön. För det första har 
Brandförsvaret de senaste åren ställt om organisationen från ett 
reaktivt till ett proaktivt tänkande. Det vill säga, man arbetar med 
stort fokus på att förebygga bränder genom information, inspektion 
och tillsyn. En brandmans arbetsuppgifter är varierande och majo-
riteten av arbetsuppgifterna kräver inte extrem fysisk styrka. Dock 

•

Idén om skyddstoppen påverkar vår blick. Den öppnar upp för nya 
möjligheter. Vi börjar fundera över vilka fler positiva funktioner 
en skyddstopp skulle kunna ha, bortsett från de grundläggande, det 
vill säga att skydda bröst och bröstvårtor. 

Studier visar att brandmän mer än andra yrkesgrupper löper 
risk för olika sjukdomar och skador på grund av både fysisk och 
psykisk belastning (Liw, 2009; Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (msb), 2014; Arbetsmiljöupplysningen, 2016). 
Detta skulle kunna motverkas med hjälp av bättre hälsokontroller, 
något som arbetsgivaren också har lagstadgad skyldighet att göra.

Fig. 9: Skyddstoppen bakifrån. Ficka mellan skulderbladen för placering 
av hälsoteknik och möjlighet att integrera pulsband i resåren.



14
1

är det viktigt att kunna genomföra det mest krävande arbetsmomen-
ten när det väl gäller, eftersom det handlar om att rädda liv. Vad vi 
reagerar över är att man ifrågasätter de som ska utföra momenten 
istället för att se över hur momenten utförs. En sådan snäv syn kan 
innebära att man går miste om alternativa utvecklingsmöjligheter.  

Precis som bröst är fysisk styrka individuell och variationerna 
stora bland olika individer. Att förlita sig på muskelstyrka innebär 
därför alltid en risk oavsett vem som ska utföra arbetsuppgiften. 
Vid krävande arbetsmoment finns också alltid risker för skada och 
förslitning. Muskelstyrka är en färskvara och kan variera utifrån 
ålder, träning, dagsform, tillfällig sjukdom och så vidare. Vissa av 
de brandmän vi intervjuade vittnade dessutom om att det på vissa 
håll finns en norm om ”plikten framförallt” och att man ”ställer 
upp för laget” vilket gör att en del brandmän ibland slarvar med att 
avstå från arbete och träning trots att de inte mår bra. 

»   Det handlar ju om laget… Ställer andra upp för dig, ska du 
också ställa upp. Det finns riktigt hårda tjejer här också som 
säkert skulle gå till jobbet även om de var lite krassliga. «

Brandman

Vi funderade istället på vad som skulle hända om man vände på 
det, om man inte i första hand såg på brandmannayrket som fysiskt 
krävande när man arbetade med tekniska lösningar utan istället 
utgick ifrån det förebyggande arbetet? Det är ju trots allt närmare 
sanningen, då organisationen ställts om från ett reaktivt till proak-
tivt tänkande.

Att exempelvis forcera en dörr är ett arbetsmoment som flera 
anser kräver en viss muskelstyrka och tunga verktyg. Samtidigt finns 
det inom Hemtjänsten, en kvinnodominerande organisation, ett 
liknande behov av att kunna komma in snabbt hos personer som 
behöver hjälp. Här har en del istället löst problemet med hjälp av 
teknik. Hemtjänsten kan till exempel med hjälp av sina mobiltele-
foner öppna dörrlåset hos en brukare och snabbt komma in. Vi blev 
nyfikna på, vad som skulle hända om Brandförsvaret vände blicken 
mot liknande lösningar som Hemtjänsten? Hur skulle då organisa-
tionen kunna utvecklas?

Mitt barndomshem har 
brunnit ned till grunden. 
Allt är borta. Alla bilder, 
alla mina brev, alla mina 
dagböcker.

Min 92-årige pappa blev räddad av grannen och 
får sitta i dennes vardagsrum och se sitt älskade 
hus brinna ned. Den brandstation som tillkallas 
tillhör det brandförsvarsförbund som jag senare 
kommer att samarbeta med eftersom pappa bor i 
en kommun som tillhör just detta förbund. Själva 
brandstationen ligger alldeles i närheten av huset 
men just ikväll är det fler bränder inom förbundets 
ansvarsområde och hela styrkan på brandstatio-
nen har ryckt ut. En brandstation i en närliggande 
kommun tillkallas därför. Detta tar längre tid och 
när de väl kommer fram är det för sent. Huset är 
redan övertänt. De anser att det inte ens är värt att 
försöka släcka branden utan de låter den brinna ut.

Efter några veckor är utredningen klar. Branden 
startade i pannrummet, antagligen en explosion i 
något rör. Pannrummet. Rören. Alla mätinstru-
ment. Värmen. Som var så skön i ett kallt hus.  
Nu finns ingenting kvar.

Pannrummets

förbannelse
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Det kan bli farligt. Och just därför är det ett så viktigt koncept.
Senare visar det sig även att vi är på rätt spår. Vissa kommuner 

har redan infört ett mer intimt samarbete mellan Hemtjänst och 
Brandförsvar vilket har visat på goda resultat. Dock visar studierna 
även att de yrkesverksammas föreställningar om vad respektive verk-
samhet kan och inte kan, gör och inte gör, försvårar samarbetet och 
att hänsyn inte tas till de yrkesverksammas lika värde och delta-
gande på lika villkor.

»   För att uppnå förebyggande mål om minskat antal döds-
bränder behöver räddningspersonal också engagera sig i det 
kvinnligt kodade hemmet-rummet. Vårdpersonal måste också 
tillåtas bli aktiva aktörer i det offentliga skadeplatsen-rummet. «
 Jansson & Grip, 2016, sid. 37

 
•

I designprocessen märker jag att många av våra resonemang på-
minner mycket om de vi hade i designprocessen av Energy Aware 
Clock. Precis som energi och energianvändning har osynliggjorts 
i hemmet, finns problem med medvetenheten kring brandrisker 
i hemmet idag. Många slarvar och har inte ens en brandvarnare. 
Detta resulterar i att bränder uppkommer som hade kunnat före-
byggas med rätt säkerhetsutrustning.

I Brandlåssystemet ser vi en möjlighet att ändra på denna omed-
vetenhet. Tittar man på brandsäkerhetsprodukter för hemmet som 
finns på marknaden idag, kan man se att trenden går mot en estetik 
som syftar till att antingen osynliggöra eller integrera dem i inred-
ningen. Likt osynliggörandet av elsystemet i hemmet, finns då en 
risk att de naturaliseras och vår relation till dessa distanseras.

Vi vill göra tvärtom, arbeta mot att Brandlåssystemet ska få synas 
och få ta plats i hemmet.  Vi vill också synliggöra och uppvärdera 
det proaktiva arbete som Brandförsvaret faktiskt till största del står 
för. Brandlåssystemet får därför en kostym som äger släktskap med 
den klassiska, röda brandsläckaren och brandfilten, två självklara 
säkerhetsprodukter som också bör finnas i ett hem. De har en tydlig, 
alarmerande estetik som de flesta associerar till Brandförsvaret. 
Idén är att kommunicera en stolthet över att säkerställa sitt hem och 

För att minimera de risker som finns när man förlitar sig på fysisk 
styrka och för att säkerställa att det går att komma in i en dörr på 
kortast tänkbara tid designar vi ett lås. Vi kallar det för Brandlåset. 
Vi tänker att Brandlåset ska vara en lika självklar del av ett hem som 
brandvarnaren. Det monteras på dörrens ordinarie lås och påverkar 
inte detta i annat fall än när fara för liv förekommer. Tillsammans 
med en specialdesignad brandvarnare känner låset genom olika sen-
sorer av värme-, rök- och gasutveckling i hemmet. När gränsvärden 
nås går låset upp vilket möjliggör för räddningstjänst att enkelt 
komma in genom dörren eller för människor som eventuellt finns i 
hemmet att komma ut. 

Jag märker att jag har svårt att gå vidare med det här konceptet. Att 
tro på det fullt ut. Även om målet med våra koncept inte är att föreslå 
nya produkter utan en ny riktning i tankeprocesser så kan jag inte 
låta bli oroas över att idén med ett Brandlås är så mycket större än 
bara ett lås, det är en del av ett helt brandsäkerhetssystem som kanske 
kan komma att omfatta många parter.

Jag är rädd för att konceptet ska kännas så långt ifrån genomför-
bart, så naivt, att det kommer viftas bort. Jag tänker att det kanske 
är för långsökt att jämföra med Hemtjänsten, som ju i många år 
byggt upp sin verksamhet kring ett helt annat tankesätt. Dessutom 
har jag svårt att tänka bort det faktum att Brandförsvaret idag inte 
får sälja brandutrustning eller ens rekommendera någon av de som 
finns på marknaden. 

Som jag tidigare påtalat, är utmaningen med diskursiva design-
ting att hela tiden balansera på gränsen mellan vision och det som 
är. Osäkerheten och det ambivalenta är utmaningen, det är det som 
triggar. Därför får det inte bli för mycket åt något håll. Men rädslan 
att bli ifrågasatt och utmålas som okunnig tar över. Jag faller ned. 
En bra funktionell produkt.

Och det är så skönt att inte vara ensam i detta tvivel. Jag kan 
dela mina tankar med de andra i projektet och hitta styrka och svar 
i gruppen. De påminner mig om att ursprunget till min rädsla ju 
inte kommer ur själva idén med Brandlåset, rädslan grundar sig 
i att vi likställer en kvinnligt kodad verksamhet med en manligt 
kodad verksamhet. Att vi ifrågasätter maktrelationen mellan dessa. 
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Fig. 10a,b: När halvmånen är vit, ”vill” låset och brandlarmet något. Då är dörren öppen och 
brandvarnarens batteri slut. 

Fig. 11a, b: När halvmånen är röd, är dörren låst och batteriet i brandlarmet fullt.
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att det ska synas att Brandförsvaret har en betydande roll i detta.
Vi utnyttjar den klassiska brandskylten med halvmånen i utform-

ningen för att förstärka produktidentiteten både i låset och alarmet. 
När den vita halvmånen syns, vill produkten säga något. Då är 
dörren öppen och batteriet i varnaren är slut. När den är sluten är 
dörren låst och batteriet i varnaren fullt.

Då många har en lapp vid dörren som påminner om att stänga 
av plattor, släcka ljus osv har vi passat på att infoga symboler i låsets 
halvmåne så att man blir påmind om att stänga av innan man går 
och lägger sig eller går ut.

Ett vanligt problem med brandvarnare idag är att de ger falsk-
larm. Folk blir irriterade och tar ut batteriet och glömmer att sätta 
in det igen. Vi löser detta genom att en kedja surras ut vid larm och 
genom att rycka i den, stängs larmet av om ingen fara föreligger.

Återhämtningsrummet

»   I filmer och tv-serier brukar omklädningsrummet vara en 
miljö där det sker mobbning, coachning och ryktesspridning. 
I lägre årskurser som i Bert och Sune, förekommer det att 
pojkarna smygtittar in i flickornas omklädnings- och dusch-
rum efter idrottslektionerna. «

Wikipedia, 2016

Den heterosexuella normen är något arkitekter oreflekterat verkar 
utgå ifrån när brandstationer ritas, byggs eller byggs om. När 
omklädningsrummet sorteras efter kön bygger detta i grunden på 
en idé om att (sexuell) attraktion endast förekommer mellan två 
olika biologiska kön och att alla identifierar sig med sitt biologiska 
kön. Samtidigt finns även en uppfattning om att det finns en trygg-
het i relationer mellan personer av samma biologiska kön och att 
man därför har separata duschrum för kvinnor och män.

Dessa idéer stämmer inte överens med verkligheten. För det 
första är inte alla heterosexuella. Att då omklädningsrummet ses 
som ett sexuellt laddat rum, gör att heteronormen manifesteras 
och reproduceras ”i väggarna”. Studier visar att en del homosex-
uella brandmän känner ett obehag i duschutrymmen då dessa är 
ett rum för homofoba uttalanden av heterosexuella män (Ericson, 
2011; Baigent, 2001). Den fysiska närheten och nakenheten gör 
att homosexuella män väljer att dölja sin sexuella läggning då de 
känner sig osäkra på hur heterosexuella män reagerar om de skul-
le få tillträde till duschutrymmen som öppet homosexuella. Det 
här visar även på att idén om att det skulle finnas en slags naturlig 
trygghet mellan personer av samma biologiska kön också en myt. 
Även heterosexuella män vittnar om att de känner sig uteslutna i 
gemenskapen på grund av en macho jargong som odlas i omkläd-
ningsrummet och internationella studier avslöjar hur icke-vita 
brandmän utesluts i gemenskapen genom att de inte tilltalas eller 
ignoreras (Mc Williams 2007).

En hel del tid spenderas i omklädningsrummet. Både efter rädd-
ningsinsatser och efter fysisk träning duschar och bastar man till-

Fig. 12: Vid larm fälls en kedja ut. Genom att dra i kedjan 
stängs larmet av. På så sätt kan man undvika att folk tar ut 
batterierna vid falsklarm och sedan glömmer att sätta 
tillbaka dem.



14
9

14
8

sammans. Som jag nämnde tidigare, beskrivs omklädningsrummet 
av dem vi intervjuar som ett ställe att landa på, ett rum för gemen-
skap och samtal. Där diskuteras och utvärderas insatser och där byggs 
sociala relationer. 

Idag finns det separata omklädningsrum för kvinnor och män 
på de flesta brandstationer. På en del ställen har man löst frågan 
provisoriskt genom att bygga om ett utrymme som ett förråd eller 
liknande till omklädningsrum för kvinnor. På andra, oftast nybygg-
da stationer, finns två likvärdiga omklädningsrum, ett för herrar 
och ett för damer. Uppdelningen gör att alla inte får tillgång till 
samma former av umgänge och kontakt. Som ett exempel på detta 
berättade en brandman som var kvinna att hon väntat på att män-
nen skulle blir klara så de kunde äta lunch tillsammans. Det tog 
alldeles för lång tid och till slut orkade hon inte vänta längre utan 
åt sin matlåda. När de andra sedan kommer ut från omklädnings-
rummet visar det sig att de bestämt att de ska beställa pizza.

Ett omklädningsrum för damer är visserligen en viktig signal 
om att kvinnor är välkomna på stationen, men samtidigt kvarstår 
problemen. Vi funderar tillsammans över lösningar som inte baseras 
utifrån kategorier män och kvinnor. Hur skulle ett omklädnings-
rum för alla se ut? Hur skulle det organiseras, vilka funktioner 
skulle det ha, skulle problem skapas eller försvinna?

För att möta behovet av trygghet men samtidigt också gemenskap 
börjar vi skissa på ett nytt slags omklädningsrum för alla. I kon-
ceptet placerar vi omklädningskuber, stora nog för att duscha och 
byta om i, i ett enda rum. Detta innebär att man skyler sin kropp, 
men båsen är öppna upptill för att möjliggöra samtal. Ofta förkla-
rar man orsaken till uteblivna omklädningsrum för kvinnor med 
platsbrist. Med en sådan här lösning blir ett sådant argument inte 
lika hållbart.

Idén med gemensamt omklädningsrum utgör en tankeriktning för 
oss, men känns långt ifrån oproblematisk. Vi diskuterar vikten av 
att ha trygga rum för underrepresenterade grupper. Eftersom om-
klädningsrummen för män är en viktig plats för samtal, funderar vi 
över om omklädningsrummen för kvinnor istället borde illustreras 
som en slags frizon, där samtal om utanförskap och utsatthet kan 

ventileras. Samtidigt verkar inte gemenskapen och tryggheten enbart 
ha med kön att göra, utan den odlas främst hos dem som motsvarar 
bilden av en riktig brandman och här kunde även vissa kvinnor in-
kluderas. Vi märker under intervjuerna att det inte alls är självklart 
att få stöd eller förståelse från en annan kollega bara för att hon är 
kvinna. Ett exempel på detta är när en brandman som är kvinna 
berättar om subtila signaler, blickar och stämningar och en annan 
kollega som är kvinna frågar henne om hennes eget ansvar i detta. 
Kan det kanske vara så att hon bara tolkar det så? Att det inte är så 
”på riktigt”? Upprepade gånger uttrycks även en frustration över 
att bli utmålad som en ”kvinnlig” brandman.

»   Ordet brandman är problematiskt, inte i sig men just för att 
det nästan alltid kommer en följdfråga i form av ”men du är 
ju kvinna?”, typ. Minst en gång i månaden, och från alla håll 
(…) Jag tycker inte ordet ska ändras, utan att folk ska sluta upp 
att lägga fokus på kön. Det handlar om arbetsuppgifter, inte 
om vem man är som person. «

Brandman

Vi noterar också att andra underrepresenterade grupper som hbtq- 
personer på olika sätt bildat communities både inom och utanför 
organisationen, vilket pekar på att det verkar finnas ett behov hos 
dessa individer av att stödja varandra och vara starka tillsammans. 
Det finns även religiösa och kulturella skillnader att ta hänsyn till 
och som avgör vem man känner sig trygg med. Vi diskuterar den 
möjliga problematiken i att duschaktiviteten i sig för vissa individer 
kan vara förknippat med det privata, det intima och det kroppsliga, 
och då kanske inte duschkuber räcker.

Dessa diskussioner blir viktiga för vår process då den tvingar oss 
att fördjupa vår förståelse för rummets sociala dimension, vilka 
effekter detta får i förlängningen och för vem. Vi tar del av både 
nationell och internationell forskning som visar att brandmän i 
högre grad än övrig befolkning lider i av posttraumatiska stressymp-
tom (Wagner, Heinrichs, & Ehlert, 1998; Chamberlin & Green, 
2010; Bergman, 2013). Undersökningarna visar att de informella 
samtalen som till stor del sker i omklädningsrummen, har betydelse 
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för återhämtningsarbetet efter dramatiska räddningsinsatser.   
Att då vissa grupper utesluts ur gemenskapen, både fysiskt genom 
könsuppdelade rum men också psykiskt genom den dominerande 
jargongen, kan alltså i förlängningen medföra hälsorisker.

Vi märker mer och mer att själva ordet omklädningsrum reducerar 
och förminskar dess djupare innebörd. Det blir angeläget att lyfta 
fram och synliggöra rummets viktigaste funktion. Vi väljer därför 
att döpa om rummet till Återhämtningsrummet. Det pekar på vikten av 

att brandmän, oavsett kön eller sexuell läggning eller identitet, 
måste få tillträde till sådana rum och samtal. Detta synsätt gör också 
att själva planlösningen på Återhämtningsrummet tar en ny form.  
I samtal med en psykolog specialiserad inom krishantering, lär vi 
oss hur rumsligheten kan få betydelse för återhämtningen genom 
att till exempel erbjuda platser för koncentrerade samtal i grupp 
men också platser där man kan dra sig tillbaka för sig själv.

 
»   Det var en av brandmännen, en kvinnlig brandman, som 
berättade för mig att hon varit på en trafikolycka där en ung 
man omkommer…och, eh… Och man kommer hem, man 
är kletig, man har mänsklig substans på sina händer och det 
är äckligt och så, man behöver duscha. Och hon går till du-
schen, duschar för sig, hon är ju ensam kvinna, och männen 
för sig. Sen har hon ett jättebehov av att prata om detta förstås 
men männen har ju redan löst detta i duschen. De vill ju inte 
prata om det här en gång till. «

Vice Brandchef

Ingen säger något
 
Vi är klara med alla koncept och är nu på en av brandstationerna 
för att presentera dem för brandmännen. Sedan ska de ställas ut i 
deras lokaler under två veckor.

Vi är lite tidiga, brandmännen har precis haft ett träningspass 
och är i omklädningsrummen. När det börjar närma sig går jag 
fram till en av brandmännen och undrar om det är ok att vi börjar. 
Han tittar inte ens på mig utan svarar, märkbart irriterad, att vi 
minsann får vänta. Absolut, vi väntar.

Lite sena sätter vi igång presentationen av projektet i föreläs-
ningssalen med de blommiga gardinerna. Mannen jag pratat med 
tidigare sätter sig längst fram, lägger armarna i kors över bröstet 
och spänner ögonen i mig. Jag blir nervös. Presentationen är upp-
byggd på så sätt att jag introducerar dem för design, hur design på-
verkar oss och jag visar några exempel på könsspecifika produkter. 

Fig. 13: Återhämtningsrummet med duschkuber.

Fig. 14: I anslutning till entrén finns ett rum direkt till vänster att landa i och återhämta sig när man 
kommer tillbaka efter utryckning. Duschkuberna med öppet i tak erbjuder mer öppna samtal.
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Jag har blivit kontaktad av en person 
som forskar i innovativ strålterapi på 
ett av de större universitetssjukhusen. 
Han har sett mig presentera Andro- 
stolen och fick genom det ett helt nytt 
perspektiv på hur man kan tänka 
kring behandling och patientkomfort.

Projektet han är med och driver handlar om att utveckla 
metoder för hur cancerpatienter ska hamna i rätt läge under 
strålbehandlingen. Det är viktigt att patienten ligger helt still 
under dessa behandlingar, vilket man idag löser på olika sätt. 
Ibland uppmanas patienten att ligga helt still under behandling, 
ibland används verktyg eller hjälpmedel som håller patientens 
kropp på plats. Båda lösningarna kan framkalla negativa känslor 
vilket försvårar behandlingen. Patienten kan känna oro inför 
uppdraget att ligga still och skuld om detta inte lyckas, i de fall 
verktyg används kan patienten uppleva panik eftersom det ofta 
innebär att rörelsefriheten inskränks.

Vi samtalar om att problematiken påminner mycket om det vi 
såg i Androstolsprojektet. Det hierarkiska synsättet där läkaren 
är aktiv och patienten passiv verkar vara det dominerande syn-
sättet i utvecklingen av hälsoteknik inom sjukvården generellt. 
Uppenbarligen är det inget hållbart synsätt. Att istället fundera 
över lösningar som bygger på samtal och samarbete med patienten 
skulle kunna resultera i mer positiva upplevelser hos både läkare 
och patient, och därmed förbättra resultaten av en behandling.

Forskaren frågar mig därför om han kan få använda Andro- 
stolsprojektet som inspiration i hans projekt, kring hur man 
kan synliggöra normerande tankesätt. Men det är viktigt att jag 
kommer och berättar om hela projektet så att folk förstår. Att 
visa Androstolen i sig är nämligen inte ett dugg provokativt för 
sjukvårdspersonal, tror han. För den är som vilken annan ut-
rustning som helst. I den sjukhusmiljön utgör den en norm.

Androstolen 

  som norm

En av dessa visar en bild på en damcykel och en herrcykel. Brand-
mannen med korsade armar avbryter mig mitt i och frågar vad 
problemet är? Det är väl jättebra att tjejer får cyklar? Jag ber honom 
lugna sig lite och vänta, för det kommer en poäng. Han muttrar 
något om att han blir så förbannad, men jag får fortsätta.

Senare i presentationen visar jag en bild på Philips strykjärn för 
män, som kallas ”power tool” istället för ”house appliances” och 
levereras i en verktygslåda för att locka män att köpa den (se bild i 
Ehrnberger et al., 2012, sid.91). En äldre brandman utbrister att det 
ju är förfärligt nedvärderande att göra så här, det är ju som att de 
tar för givet att män inte kan stryka tycker han. Brandmannen med 
korsade armar är inte sen med att hänga på, han slår ut armarna och 
säger att ja, det är rent utsagt för jävligt! Men ganska snart märker 
jag att han missuppfattat den äldre brandmannen. Han tror att han 
kritiserat oss, det vi har gjort. Han verkar ha varit så angelägen om 
att få en chans att uttrycka sin kritik mot oss att han inte lyssnat på 
vad som sagts. Han finner sig efter ett tag, och korsar armarna igen.

När jag går igenom konceptet med Skyddstoppen kan han inte 
hålla sig längre. Vad är det för skit, han skulle aldrig i livet sätta på 
sig en sådan! Män behöver inga toppar! Mitt hjärta slår hårdare. 
Jag frågar vad han säger om att äldre brandmän, som kanske börjar 
få hängbröst, eventuellt ser en lösning i detta?

Då får de väl sätta igång och träna bröstmusklerna då och äta lite mindre!*
 
Under hela resterande presentationen skakar brandmannen på hu-
vudet, suckar och fäller små kommentarer. Han vill inte vara där, 
har viktigare saker för sig. Kanske svara på mail?

Jag känner mig illa till mods men bestämmer mig för att försöka 
ignorera honom, även om det är svårt. Hans kollegor försöker också 
bemöta hans beteende genom att konfrontera honom med motfrågor 
men jag upplever det mest som att de skrattar åt/med honom, som 
att de är vana vid hans beteende. Han är sådan. Ingen säger ifrån på 
skarpen, även fast det är vi som är inbjudna till dem och inte tvärtom.

När vi sedan låter brandmännen titta på designkoncepten går 

*  Citerat som jag minns det.
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samme brandman fram till modellen över omklädningsrummet och 
säger högt till en kollega:

Jag undrar om det finns möjlighet att sticka in en spegel under kuberna?*

Kollegan småskrattar lite generat. Jag och mina projektkollegor ger 
varandra blickar. Men ingen säger något.

 Intervjuerna
 

Designkoncepten har ställts ut på tre brandstationer under två veck-
ors tid. I skrivande stund har vi inte genomfört alla intervjuer och 
därmed har inte heller en grundligare analys gjorts. Jag skulle ändå 
vilja, utifrån det intervjumaterial vi har hittills, dela mina reflek-
tioner kring hur jag uppfattar att utställningen av de diskursiva de-
signtingen påverkat organisationen på olika sätt. Det är dock viktigt 
att komma ihåg att det här är mina egna tentativa tolkningar och 
det finns många aspekter som måste vägas in i en djupare analys.

Mycket av styrkan hos de diskursiva designtingen ligger i att de tar 
plats och utrymme rent fysiskt men också på så sätt att de är visu-
ella och svåra att blunda för. När jag lyssnar på intervjumaterialet 
framkommer det att f lera brandmän blivit provocerade av detta. 
Det finns en frustration över att ledningen inte kommunicerat 
tydligt vad projektet handlar om, vissa av brandmännen hade bara 
fått ett mail samma dag vi skulle komma och presentera projektet 
och ställa ut resultatet. Att de diskursiva designtingen då plötsligt 
bara stod där, verkar ha markerat detta läge ytterligare.

»   Jag vet att det fanns de i andra skift som blev provocerade.
Jag tror det handlar om bristen på kommunikation, vi andra 
visste ju redan om projektet. «
Brandman

*  ibid.

»   Vi har ju inte fått reda på vad det var… vad heter projektet
om jag får fråga? Jag kommer inte ens ihåg vad vår chef sa
att det handlade om. Det kom fram lite… luddigt. «

Brandman

Det här förvånar mig inte, flera brandmän berättade under pro-
jektets gång om att det fanns en känsla hos vissa brandmän av att bli 
förbisedd och överkörd av ledningen när det gällde just mångfalds-
satsningarna. Detta angavs också som anledning till minskad lust 
och engagemang.

Diskussionen kring de diskursiva designtingen avslöjar även känslor 
kopplade till själva genomförandet av förändringar i den fysiska 
miljön. Även här anas ett bristande förtroende för ledningen. Som 
jag tidigare beskrivit hindrar den fysiska arbetsmiljön vissa brand-
män utanför normen att utföra sitt arbete på ett tillfredsställande 
sätt vilket i sin tur bidrar till en känsla av utanförskap.

Intressant nog verkar bristen på förbättringar i arbetsmiljön 
även påverka de individer som utgör normen men på ett annat sätt. 
Några vi intervjuar menar att även om viljan och engagemanget 
att ändra på attityder och jargong finns hos brandmännen, är det 
fortfarande så att satsningar på den fysiska miljön ligger utanför 
deras makt att påverka. Här framträder en kritik mot hur resurs-
fördelningen ser ut inom organisationen, man ser att det satsas 
på vissa saker i den fysiska miljön medan det inte görs något åt an-
dra. De uteblivna satsningarna på en mer inkluderande fysisk miljö 
tolkas därför som en brist på genuin vilja och engagemang från 
ledningens håll. I förlängningen kan man tänka sig att detta även 
bidrar till minskad motivation hos brandmännen till att samarbeta 
kring det inkluderande perspektivet. Lite ”varför ska vi anstränga 
oss när inte de gör något?”.

»   Det pratas ju bara pengar. Så fort en förändring ska genom-
föras i vår verksamhet så handlar det ju bara om pengar, så…«

Brandman



15
7

15
6

»   Hur mycket ska man offra för att det ska bli lika? När det kom-
mer till det ekonomiska är det inte lika intressant har jag märkt. «

Brandman

Hos vissa brandmän verkar känslan av att vara förbisedd och utpekad 
även provoceras fram av själva konceptidéerna som de diskursiva 
designtingen förmedlade. 

»   Man upplever att man blir frustrerad när någon tittar ned 
på ens upplevelse, när någon säger att fysisk styrka inte spelar 
någon roll men jag vet att det gör det för jag har upplevt det. «

Brandman

»   Ja, det var väl det här med machokulturen. Att man känner 
sig utpekad. «

Brandman

Det jag tycker är intressant i dessa uttalanden är att de stämmer över-
ens med uttalanden från de brandmän som avviker från normen. 
Det borde vara väl känt hos brandmän som deltagit i tidigare in-
kluderande satsningar att de som bryter mot normen ofta upplever 
känslor av att vara avvikande, bortprioriterade och påtvingade en 
fysisk miljö som inte passar dem. Ändå verkar detta inte reflekteras 
 över nämnvärt i förhållande till ens egna privilegier. Få verkar 
fundera över eller ifrågasätta sin egen reaktion. En brandman som 
står utanför normen av en brandman noterar detta:

»   Det är intressant att männen inte reflekterar över att de blir 
provocerade. De tycker inte det är konstigt att de ställer sig 
upp och kastar grejer för att någon kallar den en BH. Varför 
går du igång liksom? «

Brandman om Skyddstoppen

Trots provokationen verkar det ändå ha funnits en nyfikenhet på 
de diskursiva designtingen. I intervjuerna framkommer det att 
flera av brandmännen provat Skyddstoppen, även om det skett under 
skämtsamma former.

»   Nej, jag tror faktiskt inte jag provade den… Jo, jag provade 
den nog på skoj! Men jag kunde knappt ha den för jag är ganska 
stor över ryggen… men det blev ju en rolig grej liksom. «

Brandman

»   Det är flera som har provat den. Grabbarna har satt på sig 
den på skämt och fotat varandra och sådär… «

Brandman

Det här påminner mig om reaktionerna kring borren som i vissa per-
soners blick blev en kvinnoborr (Ehrnberger et al., 2012). Form-
språket frammanade ett osäkert förhållningssätt till själva artefakten 
vilket hotade den dominerande definitionen av vad en borr kan 
vara. Ironin blev då som en sköld, en rättfärdig anledning att hålla 
distans, att inte behöva ta till sig och acceptera den. Kanske är fallet 
detsamma med Skyddstoppen.  

Hos några av de intervjuade har de diskursiva designtingen bidragit 
till ett nytt sätt att tänka kring lösningar. De diskursiva designtingen 
verkar ha inspirerat både ur ett inkluderande perspektiv men också 
utifrån en kreativ aspekt.

»   Va fasen, jag har jobbat sedan -99 här och så kommer de 
och tänker helt annorlunda, det tyckte jag var så roligt! Att 
någon faktiskt angrep ett bekymmer… sen får jag säga att det 
var ju inte så att jag tänkte JA den där produkten, så ska vi 
göra, så ska vi bygga, men det var befriande att se någon som 
hade löst samma bekymmer… «

Vice Brandchef

»   Men då var ju vinkeln…det är också det som jag blir så im-
ponerad av med er, att …för då var ju vinkeln att varför måste 
vi alltid se på det som vi inte klarar av, utan man kanske kan 
se på det alltså hur kan vi istället förändra dörren, alltså lyfta 
blicken. «

Brandman
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Inkluderande självkritik
 
Origoprojektet kommer under 2017/2018 att bedrivas vidare av 
Högskolan i Halmstad, tillsammans med samma brandförsvarsför-
bund samt andra samhällsaktörer, i projektet F.I.R.e (finansierat 
av Vinnova). Projektet syftar till att kritiskt granska den kunskaps-
produktion som utvunnits ur Origo samtidigt som innovations- 
och implementeringsmöjligheter kommer uppmärksammas. 

Som jag redan nämnt krävs en djupare analys av intervjuerna 
tillsammans med kompletterande intervjuer för att få förstå hur de 
diskursiva designtingen påverkat de anställda på brandstationerna 
och vilken betydelse detta kan ha för ett framtida inkluderande 
förändringsarbete inom organisationen. Bland annat behöver vi 
rikta särskilt fokus mot vilka som sagt vad och hur det hänger ihop 
med makt i relation till yrkestitel, kunskap om genus och sociala 
grupptillhörigheter.

Sammanfattningsvis bidrog Origoprojektet till att visa på hur den 
fysiska miljön är en viktig del av ett inkluderande perspektiv och de 
diskursiva designtingen satte igång en diskussion kring detta. Men 
de synliggjorde även andra, mer underliggande motstånd inom 
organisationen som är viktiga att förstå och dra lärdomar av inför 
ett fortsatt arbete.

Utifrån mina egna reflektioner så här långt ska jag nu samman-
fatta några slutsatser kring detta.

Vad gäller motståndet i form av låg motivation och engagemang hos 
brandmännen, handlar det delvis om att få en djupare förståelse 
för orsakerna bakom det faktum att vissa brandmän upplever bris-
ter i kommunikationen mellan brandmän och ledning. Det här 
ger även oss i projektgruppen anledning att fundera på hur denna 
uppfattning påverkade vår roll som projektgrupp och vad det fick 
för konsekvenser för vår arbetsprocess. 

Brandförsvaret är en komplex organisation med skiftarbete 
och omsättning på personal, att då komma in utifrån och försöka 

Greta Edelstam, docent 
på Kvinnokliniken på 
Danderyds sjukhus och 
en av panelmedlemmarna 

på Androstolsseminariet, har under 2016 
tillsammans med Oscar Instrument påbörjat 
utvecklingen av en könsneutral undersök-
ningsstol. ”Henstolen Kim” kallar de den 
och den bygger på en flexibel lösning med 
uppvärmd tempur och utan benstöd. 
(Svenska Dagbladet, 2015). 

Fig. 15 (föregående uppslag).
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genomföra ett projekt som dessutom inte är väl förankrat hos arbets-
lagen har inte varit helt utan svårigheter. För oss innebar detta att 
vi ofta hamnade i sammanhang bortom det starkaste motståndet och 
där det redan fanns ett intresse för ett inkluderande perspektiv.  
Med tanke på att motståndet är en av anledningarna till att mång-
faldsarbetet går trögt anser jag att det finns skäl att fundera över om, 
och i så fall hur, vi kan arbeta mer aktivt med detta i nästa projekt. 
Jag tror att ett sådant fokus förutsätter ett mer intimt samarbete 
mellan oss, representanter från ledning och brandmän, där alla 
tillsammans utgör en projektgrupp och känner sig delaktiga på 
likvärdiga villkor. Det är möjligt att en sådan form kräver ett arbete 
på olika nivåer, dels för att skapa trygga sammanhang men också 
för att kunna uppmärksamma hur problematiken och förståelsen 
för problematiken ser olika ut mellan olika grupper.

Här anser jag att det yttersta ansvaret ligger på ledningen att visa 
större intresse och engagemang för att skapa sådana förutsättningar, 
vilket också talar för ett mer riktat fokus mot hur organisationsled-
ningen skapar motstånd i handling. 

»   Jag tänker att det egentligen väldigt mycket handlar om 
okunskap. Och synen på vad det är som är problemet. Att man 
ser problemet ganska ofta …. Problemet beskrivs som, alltså 
det är brandmannen som är problemet så att säga… Och det 
är ju så klart sant på ett sätt men det finns typ tre kvinnliga 
brandchefer liksom. Och det vill man ju helst inte prata om. «

Brandman

Jag kan också se att det finns ett behov av att arbeta mer mot ett 
självkritiskt och ansvarstagande perspektiv hos de brandmän som 
utgör normen. Så som jag ser det, är ett upplevt skuldbeläggande 
ett av hindren för denna insikt. Även detta talar för ett mer intimt 
samarbete mellan organisation och ledning eftersom det upplevda 
skuldbeläggandet bottnar i en känsla att vara överkörd och anklagad. 

Trots att det fanns en brist gällande självkritiska reflektioner 
hos brandmännen visar de diskursiva designtingen att de bär på 
en potential att fungera som ett verktyg mot en självkritisk insikt. 
Genom att erbjuda en kroppslig interaktion kan det som är svårt 

”Det händer något när jag kommer till texten om 
Origo, Karin. Det är som att du förlorar ditt flow.”

Jag har skickat mitt manus till tre vänner för 
att få input inför den sista finslipningen av texten. 

De har alla tre unika kompetenser som gör att de läser texten med olika 
blickar vilket också gör att de ser olika saker. Nu har jag samtal med Jennie, 
journalist och statsvetare som disputerade för ett år sedan med sin av-
handling Integrationen och arbetets marknad (Larsson, 2015).

Hon har helt rätt. Jag känner samma. Texten om Origoprojektet har 
varit svår från början till slut. Jag har till och med stundtals på allvar 
övervägt att inte ha med Origoprojektet, även om det är ett av de viktigaste 
projekt jag gjort. Så varför blev det så här?

Av flera anledningar. För det första är Origoprojektet inte helt avslutat, 
vi har fortfarande saker att färdigställa vilket gör att jag inte har allt forsk-
ningsmaterial som jag hade önskat för min berättelse. Dessutom får jag 
under skrivprocessen reda på att vi har fått finansiering för att gå vidare 
med projektet vilket innebär att vi kommer fortsätta vårt samarbete med 
samma brandförsvar. Jag är alltså fortfarande i processen vilket jag märker 
gör mig mer sårbar och nervös. 

När jag ska skriva texten känner jag plötsligt ett oerhört ansvar inför 
alla inblandade. Inte bara inför Emma, Anna, Maja och Camilla utan 
även inför de personer som vi samarbetat med från brandförsvaret. Jag 
har hela tiden sagt att jag vill skriva min personliga berättelse utifrån 
mina egna betraktelser men för varje rad jag skriver oroar jag mig ändå 
för att jag ska sväva ut för mycket, att jag går för hårt fram, att mina an-
taganden inte är tillräckligt grundade, att jag kanske sårar någon, att jag 
lämnar ut för mycket. 

Tidigt under Origoprojektet (innan Maja kom in i projektet), skämtade 
jag och Camilla ofta med Emma och Anna om att vi är varandras motpoler. 
Camilla och jag är konstnärssjälarna: struliga, impulsiva och kreativa 
medan Anna och Emma står för stabilitet, eftertänksamhet och logik. 
Vi tycker att vi kompletterar varandra så bra. Nu när jag ska skriva faller 
det tillbaka på mig. Min styrka blir min last. Jag börjar tvivla på min för-
måga, jag börjar tvivla på mitt flow. Tänk om de skäms för min text? Jag 
vill göra dem stolta. Naturligtvis pratar jag med Emma och Anna om detta 
och trots att de säger att de har fullt förtroende för mig, finns tvivlet kvar. 

Flow
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att förstå mentalt istället upplevas med kroppen. Det kan komma 
att kräva förfinade metoder som bryter igenom mentala motstånd, 
som till exempel att erbjuda ett närmande över tid eller att skapa 
trygga rum.

»   Det känns ju speciellt. Det är ju verkligen ett feminint kodat 
plagg och det… ja, när jag liksom kollade mig i spegeln så kände 
jag liksom va fan … jamen, lite fånigt… det känns inte som 
ett plagg jag ska ha på mig liksom. Det känns lite som en ut-
klädnads… så här, nu klär jag ut mig liksom… jag tror att det 
kändes mer konstigt än jag trodde att det skulle göra liksom. «

Brandman om Skyddstoppen

»   Man skulle kanske behöva byta kön ett par månader för att kän-
na liksom… jag måste ju tänka mig in… att vara exkluderad… «

Brandman om Aterhämtningsrummet

Ett perspektiv som innebär att man kritiskt granskar sin egen position 
och sina egna privilegier kan också leda till både mer inkluderande 
och kreativa metoder. Att flera beskrev koncepten som annorlunda, 
befriande och som ett sätt att lyfta blicken tyder på att de speglar ett 
gängse sätt att tänka inom organisationen. Jag tolkar detta som att 
vår kritik mot särlösningar är befogad och att det finns behov av en 
mer uttalad maktkritisk utgångspunkt. 

»   … jag hade aldrig löst det på det sättet! Också förmodligen 
för att jag är ju en belastning för att jag vet hur det görs idag. «

Vice Brandchef

»   Vi pratar ofta om att vi ska ha metoder för att få med kvinnor 
men det är ju inte det handlar om. Egentligen handlar det om 
att skapa en god arbetsmiljö för alla medarbetare. «

Brandman

»   För mig… jag börjar fundera på hur många fler bekymmer 
skulle vi kunna lösa på ett helt annat sätt? «

Vice Brandchef

Jag känner mig ensam och har prestationsångest. Samtidigt har jag svårt 
att bjuda in de andra i min process, jag vill värna om min personliga upp-
levelse. Det blir en ond cirkel som jag har svårt att bryta.

Osäkerheten och rädslan som uppstår i mötet mellan mig och det ofull-
bordade forskningsmaterialet gör att jag låser mig i skrivandet. Jag väljer 
noga ut mina ord och formuleringar, raderar, skriver om. Jag lyssnar 
igenom intervjuerna gång på gång, är extra varsam när jag väljer citaten. 
Texten om Origo krystas fram i frustration. Jag blir aldrig en del av texten. 

Jag väljer även att exkludera en del material som jag upplever som alltför 
utelämnande och känsligt men som med all säkerhet har betydelse för 
resultatet i Origo och även för efterföljande projektet FIRe. Vi har hela 
tiden använt oss av god forskningsetik i Origo, informerat dem vi inter-
vjuat om att vi enbart kommer att använda alla uttalanden i forskningssyfte, 
att det är full anonymitet som gäller och att de när som helst får avböja att 
vara med. Ändå tar det emot, det känns som om jag sviker ett förtroende. 
Så kände jag inte alls inför de vi intervjuade i Androstolsprojektet, där 
samtalen var minst lika förtroliga och utelämnande. Varför? 

Flera av dem som vi arbetat mest intimt med och som även ställt upp 
på intervjuer är redan markerade genom sin sociala gruppering och det är 
ingen hemlighet för deras kollegor vilka som varit engagerade i projektet. 
Att identifiera vem som sagt vad skulle därför inte vara helt omöjligt. Vid 
en delpresentation av koncepten bekräftas detta då jag visar lite olika citat 
för två brandmän. Den ena av dem noterar ”Det är lustigt, bara genom att 
läsa citatet vet jag vem det här är”.  Vid några intervjutillfällen märkte jag 
också av en ängslighet hos informanterna själva inför att säga för mycket, 
rykten sprids snabbt det finns en risk i att bli för personlig. Den här sårbar-
heten måste hanteras varsamt och med respekt innan något formuleras till 
tryckt text, tillgänglig för alla. Den måste först hanteras i dialog, mellan 
dem och oss. 

Nej, texten om Origo har inte samma flow som övriga texten i kappan. 
För jag bjöd aldrig upp till dans. Däremot uppmärksammade detta mig på 
de begränsningar som formar min berättelse, en värdefull insikt som jag 
tar med mig vidare in i vårt fortsatta arbete, F.I.R.e.
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Kopparna 

 
De normer som styr hur du ska uppfatta din och andras kroppar  

styr också i förlängningen det mesta som du omger dig med.

(Ahl & Olsson, 2002, sid. 22) 

 
Koppar som kroppar

Jag vill göra ett projekt om maktförhållandet mellan form och dekor. 
Jag har redan utforskat maktförhållandet mellan form och funktion 
i många av projekten men dekoren känns lite bortglömd. Visserli-
gen har jag tidigare diskuterat dekorens hierarki (Ehrnberger et al., 
2012), och konstaterat att det vi definierar som dekor tenderar att ha 
kvinnliga företecken, men jag vill studera detta djupare. Ofta pra-
tas det bara om formkroppen som en helhet. Men jag har länge lekt 
med tanken på formkroppen som en människokropp, där ornamen-
ten utgör formkroppens kläder och smycken, medan den grafiska 
dekoren utgör sminket. Jag har märkt att det finns ett hierarkiskt 
förhållande inte bara mellan funktionen och formen utan även 
ofta mellan formkroppen, ornamenten och den grafiska dekoren. 

Att jämföra formkroppar och ornament med den mänskliga 
kroppen och kläder är inget jag är ensam om. Långt ifrån. I inled-
ningen till Svensk Smak (2002) skriver Ahl och Olsson:

»   Samma blick som bedömer mått, frisyr och hull bedömer 
också formgivning. Vi bedömer andra och oss själva genom att 
använda den särskilda blicken, som är programmerad att be-
löna smalhet, lena ytor och stora bröst. «

Ahl & Olsson, 2002, sid. 14

Adolf Loos och Le Corbusier liknar avskalade byggnader med 
”nakna män” medan byggnader med ornament liknas vid ”överklädda 
kvinnor” (Sanders, 1996; Crysler, Cairns, & Heynen, 2012). Den-
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na värdering är på intet sätt neutral, både Loos och Le Corbusier 
är noga med att avfärda ornamentala byggnader som vulgära och 
oärliga medan de avskalade, geometriska byggnaderna är ärliga och 
precisa. En spegling av hur kvinnor och män värderades. 

På samma sätt som vi pratar om och dömer människors val av 
kläder, smink och attribut, dömer vi även formkroppen med dess 
ornament och grafiska dekor. Att ”god smak” hänger ihop med klass 
är idag ingen okänd diskussion och jag känner inte att det är vad jag 
vill undersöka ytterligare. Vad jag vill göra är att undersöka min egna 
inlärda designlogik, som säger att en viss formkropp hänger ihop 
med en viss typ av ornament och en viss typ av grafisk dekor. Jag vill 
undersöka vad som händer när jag bryter mig loss från detta. 

Det finns all anledning att inte klumpa ihop formkroppen med 
ornament och grafisk dekor. Med en blick som särskiljer form-
kroppen från ornament och grafisk dekor kan vi dels börja se mer 
kritiskt på vad som definieras som ornament och dekor (och att det 
inte enbart hänger ihop med ”kvinnlighet”), men vi kan också börja 
uppmärksamma att attribut, färger och mönster faktiskt har en 
funktion som påverkar oss mer än vi tror. De fungerar som nyckel- 
symboler som bär på budskap om ett samhälles ideologi (Ortner 
1973). Tillsammans med formkroppen förstärker de varandra och 
därmed också budskapet. Okunskapen om detta illustrerades tydligt 
när klädkedjan Zara lanserade en barntröja som de kallade ”Sheriff”. 
Den var svart- och vitrandig med en guldstjärna fastsydd på bröstet. 
Var för sig framkallade tröjan och stjärnan inga konnotationer men 
tillsammans (och i och med den vänstercentrerade placeringen av 
stjärnan) associerade många tröjan till kläder som judiska fångar 
tvingades bära i koncentrationslägren. 

När jag får erbjudandet att tillsammans med mina kollegor Loove 
Broms och Anna Holmquist vara med i ett projekt kring konst-
närlig utsmyckning i kth:s nya rektorshus så är min plan att jag ska 
undersöka detta. Medan Looves arbete är storskaligt och exteriört 
och Annas storskaligt men interiört, vill jag fokusera på det lilla, 
vardagsnära objektet. Jag väljer därför att designa koppar till dem 
som arbetar i huset och i denna designprocess tänker jag att jag ska 
utforska maktförhållandet mellan form och dekor.

Systersk
ap

Det regnar, är blåsigt och kallt och jag 
sitter tillsammans med min nya kärlek 
på en buss till Waxholm. Jag är inbju- 
den av ett kvinnligt nätverk för att 
hålla en föreläsning om min forsk-
ning. Sedan en tid tillbaka brukar jag 
ta betalt men jag har bestämt mig för 

att alltid ställa upp gratis för just för kvinnliga/feministiska nätverk.
Det är en söndag, vi är trötta efter att ha varit ute kvällen innan och 

jag är verkligen inte på humör för att träffa en massa folk. Mitt sällskap 
är ännu mindre sugen, men jag har lockat med att vi ska äta på någon av 
krogarna i Waxholm (det är ju så mysigt).

När vi nu sitter på bussen inser vi att adressen jag ska till ligger en bit 
utanför Waxholm, i ett industriområde. Medan jag går av en hållplats 
innan Waxholm, fortsätter han till Waxholm för att sätta sig på något kafé 
för att arbeta.

Jag hälsar på alla kvinnor som är i lokalen. Det är framgångsrika kvin-
nor ”i karriären”, alla har ledande roller eller är nyckelpersoner inom 
flera olika branscher både i näringslivet och i offentliga verksamheter. 
Veckorna innan har jag varit med på ett mittuppslag i Veckans Affärer 
med min borr och stavmixer, några har läst artikeln och är nyfikna. Det 
gör mig nervös, jag talar väl inte deras språk? Eller? Jag minns dem alla 
nu som så långa, att jag var tvungen att böja på nacken för att se dem i 
ögonen. Säkert mer minnet av en känsla att det verkligen var så.

Föreläsningen går bra, den framkallar till skratt och stämningen blir 
uppsluppen och varm. Som nästan alltid efter mina föreläsningar, delas 
minnen och erfarenheter som gjorts sig påminda genom bilder jag visat i 
min power point. Någon vill berätta om ett dåligt bemötande av personal 
på ett byggvaruhus, en annan vill diskutera hur svårt det är att ta sig fram 
i staden med barnvagn. Vi känner igen oss, delar glädje och frustration. 

Efter föreläsningen kommer en av kvinnorna fram till mig och pre-
senterar sig som Emma Wistrand, marknadschef på ett bokförlag. Hon 
vill hjälpa oss att nå ut med Androstolen säger hon. Den är så viktig och 
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Koppar har fascinerat mig länge. Det finns så mycket kopplat till 
dessa artefakter. För det första är de ofta bundna till en social 
kontext, vi ser dem i hemmet, på arbetet, på kaféer, på loppis, i 
väntrum, på stan. Vi njuter, kopplar av, skrattar, gråter, skvallrar, 
diskuterar, transporterar oss, värmer oss, funderar och vaknar upp 
över en kopp kaffe eller te. De kan symbolisera gemenskap men 
också individualitet. De kan berätta en historia om sammanhang, 
tid, plats, kultur, kön och klass. De bär på minnen. Koppar påverkar 
även kroppsspråket, du rör dig annorlunda när du håller i en tunn, 
skör porslinskopp än vad du gör när du håller i en pappersmugg. 

På de arbetsplatser jag varit på har koppen varit ett ovanligt hett 
ämne för diskussion. Det har alltid funnits en uppsättning koppar 
från början, antingen vita eller svarta standardkoppar eller koppar 
med arbetsplatsens logotyp på. Med tiden har koppar försvunnit 
och andra har kommit till. Till slut är det ett myller av olika koppar 
i skåpen. Folk får en favoritkopp och håller på dem på rummet. 
Det ses inte alltid med blida ögon, vissa har samma favoritkopp och 
då blir det arga miner om någon trycker på den på rummet. Vissa 
har uppemot sex, sju odiskade koppar på sitt skrivbord. Lättare att 
hämta ny än att diska. Till slut finns inga koppar kvar i skåpet och då 
kommer det massmail av typen ”Vem har tagit alla koppar i köket?! Kopparna 
är ALLAS, det är ALLAS ansvar att diska och ställa tillbaka dem i skåpet!!!!!!!”.

Det händer också att någon ”råkar” få med sig en kopp hem. En 
av arkitekterna vi samarbetar med berättar att de på ett ställe hade 
köpt in flera hundra svarta Ittalakoppar, hälften av dem var för-
svunna inom ett par månader. Det visade sig att några anställda tagit 
med en uppsättning hem. De är ju dyra i butik.

Kopparna på en arbetsplats påminner mig om när vi lekte med 
leksaksfigurerna Playmobil på lekis. Det fanns olika färger på 
figurerna och de hade olika attribut, detta gjorde att vissa var mer 
populära än andra. När vi skulle städa undan efter lek, gömde vissa 
av barnen undan de mest populära så att de kunde få samma nästa 
dag. Jag vet själv att jag gömde den helvita figuren ett par gånger. Jag 
har även en favoritkopp ståendes på mitt skrivbord, den är tunn och 
fin, precis lagom stor med ett snirkligt öra. Den är dekorerad med ett 
blomtryck. Jag diskar den aldrig, jag bara sköljer ur och fyller på mer 
kaffe. Jag vill inte att någon annan ska hinna lägga beslag på den.

Emma har flera kontakter som hon tror skulle kunna vara intressanta för 
oss inför seminariet på Arkitekturmuseet. Bland annat har hon en syster, 
Hanna Wistrand, som arbetar med visuell kommunikation och kanske 
kan hjälpa oss med en hemsida. Jag blir naturligtvis intresserad, säger att 
jag ska höra med de andra projektmedlemmarna och att vi sedan kan höras. 

När jag kommer ut regnar det fortfarande. Det är mörkt och vinden 
är kall av havet. Min kärlek sms:ar att han sitter på en pizzeria som precis 
ska stänga. Det blev inget mysigt kafé och inte heller någon krogmiddag, 
allt är stängt. Det är ju söndag. Men jag åker ändå hem med en varm känsla 
i kroppen.

Efter att ha pratat med Ann-Christine, Emma och Cristine, konstaterar 
vi att det ju vore en dröm att få arbeta mer utåt och få en större spridning 
inför seminariet men vi har nästan inga pengar kvar i budgeten. Vi be-
stämmer oss för att träffa Emma och Hanna Wistrand med inställningen 
att det kanske inte blir något. 

Jag och Emma B stämmer möte med Emma W och Hanna på bokför-
laget. Jag reagerar över att systrarna är så olika varandra till utseendet. 
Ändå är det något som förbinder dem, de utstrålar båda en styrka och 
glöd. De börjar formulera en plan, Hanna ska göra en hemsida och 
Emma W ska sätta ihop en presslista. Emma B och jag tittar nervöst på 
varandra och sedan berättar Emma B om det ekonomiska läget för oss. 
Systrarna ser frågande ut. De undrar om vi trodde att de skulle ta betalt? 
Det har de nämligen inga som helst planer på. Deras engagemang handlar 
om att de brinner för feminismen och systerskapet, för kvinnors kamp 
om lika rättigheter. De vill inte ha betalt, de vill ha förändring. Och de 
tror på oss, de tror på Androstolen och de vill därför hjälpa oss på de sätt 
de kan.

Jag tror inte mina öron. Men så inser jag att det vi just nu är med om, 
det är vad #backasysterskapet innebär i ren handling.
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hemgjorda kopparna känns personliga och unika. Kanske har någon 
tagit med dessa hemifrån? Jag fantiserar om att denne någon fått 
den i present av något barn men inte vill ha den hemma i sin egen 
samling. Bra grej att ta med till jobbet. 

I ett av köken reagerar jag lite extra på en kopp. Det är en Swedish 
Grace. Rörstrand. En formklassiker. I fältspatporslin. Den tornar 
upp sig mot de andra kopparna i skåpet. Smakfull.

»   Swedish Grace mugg från Rörstrand har en klassisk design 
med ett smakfullt reliefmönster inspirerat av vajande veteax i 
sommarvinden. « 

Designonline, 2017

När jag står i ett av köken och dokumenterar koppar kommer en av 
de anställda in. Han håller en så kallad termokopp i handen och 
ska fylla på kaffe i den. Jag har sett folk gå omkring med sådana på 
stan och vill ha en själv. Det vore så mycket billigare för mig som 
annars köper kaffe i engångsmuggar alldeles för ofta. 

Jag studerar när han tar isär koppen och fyller på kaffe. Den 
är i rostfritt stål och svart plast. Ser ut som en liten termos. Locket 

Fig. 1: Koppar i ett köksskåp på en av skolorna på KTH.

Vetenskap och Konst

Jag går runt på kth och kikar i olika köksskåp. kth har just beställt 
in nya koppar verkar det som eftersom de flesta har koppar som är 
vita, höga, lite ovalformade med öra och kth:s blå logotyp placerad 
i mitten. Många av kopparna utgörs sedan av vanliga, raka koppar 
med öron. De finns i varierande färger: vita, grå, svarta, gula, blå, 
röda…

Jag ser också koppar som anställda verkar ha fått på eller tagit 
med sig från konferenser. Oftast är det samma form på kopparna, 
eller jag skulle nog kalla dem muggar snarare. De är runda, raka 
och höga, godset är tjockt och örat så stort att man kan greppa med 
hela handen. Vanligtvis är de svarta, vita eller grå med en logotyp 
eller text. Den grafiska dekoren täcker nästan hela muggen. Samma 
slags muggar finns även med reklam- och ”skämt”tryck. ibm, dn, 
Nescafé, Rational Software, Life begins with coffee, I love me… Jag tänker 
på män i grupp. Jag tänker på pc-datorer.

En del koppar är mer klassiska kaffekoppar, sådana som ska an-
vändas med tillhörande fat. De är vita utan varken ornament eller 
grafisk dekor. Jag funderar på om de kommer från restaurangen 
på Kårhuset, jag har sett sådana där. Det skulle i så fall betyda att 
någon gått ut från restaurangen med koppen och gått ganska långt 
med den. Var det medvetet eller gick det av bara farten?

Jag ser koppar som påminner mig om landet. De är tunna och 
ganska små, ofta har de en slags upp och nedvänd klockform. De 
har ett litet öra, kanske i en ornamental, snirklig form. Den grafiska 
dekoren är ofta blommor eller guldinslag. Vissa kan ha en orna-
mental bård längst upp eller en fot som ser ut som en liten volang. 
Jag associerar dessa till loppisfynd. På en av dessa koppar har örat 
gått av men jag tycker inte det gör något. Tvärtom, det ger koppen 
patina. Jag undrar så var dessa koppar kommer ifrån? Framförallt 
undrar jag hur de hamnat i skåpen. Det är så långt ifrån kth man 
kan komma tänker jag. Kanske var det exakt så personen som tog 
dit den kände.

Sedan finns det koppar som ser handgjorda ut. De är antingen 
drejade eller på annat vis formade med handen. Vissa är slarvigt 
glaserade med rinningar. En liten fågel i lera dekorerar örat. De 
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På kth:s intranät kan man läsa om hur logotypen får användas 
(kth, 2016). Det är allvarlig läsning. Jag får veta har den har ett 
starkt symbolvärde och bekräftar att jag tillhör en stark och trovär-
dig organisation. Den finns till för att stärka mig i världen. Vidare 
finns tydliga instruktioner för hur logotypen får användas: alltid 
till vänster, alltid med en fjärdedels friyta, alltid mot en vit eller 
ljusgrå bakgrund. Aldrig centrerad! Aldrig i botten eller centrerad! 
Aldrig inspräng i ett textdokument eller på bild! Tänk också på 
friytan, logotypen ”behöver” en friyta som är en fjärdedel av dess 
storlek! Jag kan klicka mig in på en sida för att se grid för propor-
tioner. Den finns till för att stärka mig.

Logotypen symboliserar för mig makt, elit och tradition. För 
mig symboliserar logotypen en norm. Samtidigt, när jag läser på 
kth:s hemsida om värdegrunden så får jag en annan bild. En som 
stärker mig mer än logotypen någonsin kan göra.

»   kth har en värdegrund baserad på demokrati, människors 
lika värde, mänskliga fri- och rättigheter samt en fri och öp-
pen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
avståndstagande från alla former av diskriminering är både 
en kvalitetsfråga och en självklar del av kth:s värdegrund. 
Jämställdhet och mångfald bland anställda och studerande 
är också en viktig resurs för kth. «

kth, 2016
 
Här är två skilda världar som möts. Precis som tanken med kopparna. 
Det kan inte bli mer spännande. 

Fig. 2: KTH:s logotyp.

har en liten tryckknapp som jag antar att man trycker på när den 
ska öppnas och förslutas. Den har inget öra utan istället ett grepp i 
form av streck på sidorna. Den är raka motsatsen till min favoritkopp.

•

Jag har bestämt mig för att göra en kollektion bestående av sex koppar, 
i tre par. Under rundvandringen på kth noterade jag främst sex 
kategorier i vilka jag sorterade in kopparnas uttryck. Dessa byggde 
på tre motsatsförhållanden: kvinnligt/manligt, högstatus/lågstatus 
och massproducerad/handgjord. I min studie framgår också att 
kopparnas formuttryck förstärks av både ornamentala inslag och 
den grafiska dekoren. För att bryta den här logiken, är min tanke 
nu att jag ska formge nya koppar vars formkropp uttrycker det ena 
motsatsförhållandet, medan det ornamentala och den grafiska 
dekoren uttrycker det andra motsatsförhållandet. Jag vill utmana 
designern i mig. Jag vill gå emot mina impulser, sträva efter det 
oväntade och det som skaver. 

Motsatsförhållandena känns inte helt självklara, de går in i varan-
dra och kan tolkas på många olika sätt beroende på varifrån blicken 
kommer och var den faller. Det här blir också tydligt senare i design-
processen. Men just nu är det en utgångspunkt. Min utgångspunkt.

En annan utgångspunkt som jag har är kth som organisation. 
Kopparna ska stå i Rektorshuset, ett hus som symboliserar makt och 
styrning. Det känns kittlande att utmana de normer som reproduce-
ras där. Varje dag när jag kommer upp från tunnelbanan möts jag av 
Kungliga Tekniska Högskolans stora emblem i guld på skolbyggna-
dens tegelfasad. Kronan, eklövskransen, sigillet. Och under: Veten-
skap och Konst. Jag har funderat på det där, vad menas med konst? 
Jag läser på vad logotypen står för (Nisser, 2001). Kronan markerar 
att det handlar om en institution som instiftats av Kungliga Majestät. 
Eklövskransen härstammar bland annat från romarna, där eklövs- 
krans var en belöning som tilldelades soldater som i striden hjälpt 
sina sårade kamrater. Sigillet är ett uttryck för det tidiga 1800-talets 
stilideal empiren. Ordet Vetenskap betyder i sammanhanget ”kun-
skaper bragds i system” medan ordet Konst ska tolkas som ”insikt 
och skicklighet att göra något, dvs kunskaper förvärvade genom teo-
retiska studier och praktiskt kunnande” (Nisser, 2001, sid.3)
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Jag tänker att kopparna ska få symbolisera dessa världar, och 
den grafiska dekoren på kopparna ska ha sin utgångspunkt i kth:s 
logotyp.

•

Jag är ingen keramiker så jag kontaktar August Sörenson, en vän 
som studerade på Keramik och Glas på Konstfack samtidigt som 
jag gick där. Jag vill att han är med från början i processen, han har 
kunskaper om materialet och produktionsprocesser och dessutom 
har han en formgivningsblick som jag saknar. Hans studio ligger i 
Gustavsberg, mitt i porslinsfabriken. Även om hans konstnärsskap 
ligger långt ifrån bruksföremål som koppar, har han ändå kunskap 
och erfarenheter om hur vissa värden brukar kommuniceras genom 
materialet och formen. 

Jag är heller ingen grafisk designer så jag kontaktar Kerstin Han-
son, ytterligare en studiekamrat från tiden på Konstfack. Kerstin 
hade som examensarbete utformat ett nytt typsnitt som blandade 
handstil och hopskrivna bokstäver med fristående tryckbokstäver. 
Inget antingen eller utan dansande mellan kategorierna, svävande 
i det osäkra. Det känns som vi blir ett bra team.

Eftersom det råder väldigt strikta regler kring hur kth:s logotyp 
ska användas måste jag först få godkännande av kth:s avdelnings-
chef för Kommunikation och internationella relationer. 

Vi möts på hennes kontor. Hon är öppen och nytänkande, en 
visionär. Det känns bra. 

Hon berättar att kth precis brutit mark, profilfärgerna på den 
nya grafiska profilen innefattar numera rosa! Dessutom är standard- 
mallen mer organisk, med rundade övergångar istället för kantiga 
 på färgfälten. Tydligen har kth:s logotyp också genomgått för-
ändringar, blivit mer modern. Jag ser ingen skillnad alls från den 
förra.

Avdelningschefen gillar idén med logotypen och är positiv. 
Men det finns förstås regler, det är oerhört känsligt att ge sig på logo-
typen. Det finns ett större regelverk kring hanteringen av den än 
vad som går att läsa på hemsidan. Vi kommer överens om att jag får 
göra tolkningar av logotypen, men jag får inte göra ingrepp i den. 

Jag är på konferens i New York kring Genus 
och Design. Det är ett internationellt nät-
verk som driver design- och genusfrågor 
som arrangerar och jag är förväntansfull. 
Tänk om det här kan dra igång någonting 
nu, en revolution! Tillsammans kan vi bli 
starka och vår röst blir högre.

Konferensen ska pågå i två dagar och är uppbyggd kring föreläsningar 
varvat med panelsamtal. Den hålls på en designskola och jag uppskattar 
att det är cirka hundra personer där, kanske f ler. Mest kvinnor förstås. 
Många forskare och anställda på universitet naturligtvis. 

Ju mer tiden går desto mer inser jag hur homogen grupp vi är. Och 
samtalen formas därefter. Det pratas om att medlemmarna i front aldrig 
ler på bild och att detta skulle vara någon slags strategi för att bli tagna på 
allvar, en kvinna pratar om att det borde designas mer produkter riktade 
mot kvinnor, en annan vill diskutera kvinnligt företagande. Intersektio-
nella perspektiv är närmast obefintliga.

Jag ser en svart kvinna (en av få, vad jag kan se med min vita blick) stå 
och lyssna på ett panelsamtal där det diskuteras könsneutrala offentliga 
toaletter. Hon skakar kraftigt på huvudet och när frågor från åhörarna 
släpps fram räcker hon upp handen. När hon får ordet berättar hon att som 
svart, lesbisk kvinna, har damtoaletterna inneburit ett tryggt rum i sta-
den. Hon tar även upp det faktum att det i vissa kulturer skulle innebära 
att kvinnor riskerade sina liv om de delade toalett med en man. 

Har panelen några tankar kring detta? Har de något att säga om vems 
blick de utgår ifrån när de föreslår detta? Ingen svarar henne. Moderatorn 
mumlar något om att det var intressant att höra och går sedan vidare till 
nästa fråga.

Jag är faktiskt chockad. Och jag skäms å deras vägnar. Det är så fruk-
tansvärt ignorant och förtryckande att inte bemöta. Efteråt går jag fram 
och pratar med kvinnan. Jag berättar att jag såg och hörde och att jag 
tycker det var oacceptabelt. Hon skrattar och säger att hon är van. Jag är så 
arg och ledsen men så kommer jag på. Jag gjorde ju heller ingenting för 
att hjälpa henne. Det var tydligen inte oacceptabelt ändå. Ingen sa något. 
Jag sa inte heller något.

»   Particular possibilities for acting exist at every moment, and these 
changing possibilities entail a responsibility to intervene in the 
world’s becoming, to contest and rework what matters and what is 
excluded from mattering. «

Barad, 2003, p.827

Jag bidrar till 

exkludering
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enda stor familj.
Jag har olika varianter på koppar som symboliserar lågstatus 

för mig. Jag tänker på reklamkopparna, skämtkopparna och de 
anonyma i olika färger. Trots att utgångspunkten är min tolkning, 
tar det emot att peka ut dessa koppar i termer som lågstatus. För 
även om dessa koppar är billiga och vanliga, så är det ändå någons 
smak jag sätter mig över. Jag och August diskuterar detta. Jag fegar 
ur. Vi kommer överens om att lösa det hela med att istället utgå 
från en formkropp som kan tolkas som högstatus och sedan tilltyga 
denna så att motsatsen blir en sliten formkropp. Men jag vet ju, 
egentligen, att det inte alls är samma sak. Jag såg ju den fina loppis- 
koppen i ett av skåpen, den med ett skadat öra. Den var ju nästan 
finare så.

August har några knep, bland annat säger han att lite mer exklu-
siva koppar ofta har någon slags liten ”gren” som går ut längst upp på 
örat. Vi landar till slut i en konformad kopp med ett öra som hämtat 
inspiration från Nobelservisen. Dock med en liten ”gren” längst 
upp. När August gjort flera modeller av högstatuskoppen går han 
loss på några med en kniv. Han hackar och skrapar, drar bort något 
öra här och delar av ett öra där. Så formas den slitna formkroppen.

Fig. 3: KTH-kopparna.

Jag kan få använda delarna i den, det vill säga kronan, eklövskran-
sen, sigillet osv. men resultatet får inte uppfattas som en imitation 
eller ironi. Färgerna måste begränsas till kth-blå, vitt och silver. 
kth är ett ”silveruniversitet”. 

Vi bestämmer också att avdelningschefen blir ytterst ansvarig för 
resultatet, hon ska få följa processen på nära håll och jag får inte gå vi-
dare förrän hon gett klartecken. När jag går från mötet känns det bra.

Att fega ur 

Kopparna börjar ta form. Koppen med ”kvinnlig” formkropp är 
enklast, den blir en variant av de där loppiskopparna jag hittade 
i skåpen. Klockad form, en upphöjd fot med en liten volang, ett 
snirkligt öra. August har även placerat ett ornament i form av ekol-
lonet från kth-logotypen. Koppen med ”manlig” formkropp är 
inspirerad av termokoppen. Den är hög utan öra och har en relief 
längst upp och längst ned, uttrycket är hämtat från en borrchuck. 
Den massproducerade koppen får efterlikna en de vanligaste koppar-
na som finns, de där vita som man kan se på stora lunchrestauranger. 
Jag har sett dem på en av restaurangerna på kth-området. August 
är noga med att överdriva delningslinjerna så att koppen ska se så 
maskingjord ut som möjligt. Sedan gör han en tolkning av denna 
kopp som han tummar fram. Den blir lite bulligare och mer ojämn, 
på några håll syns tumavtryck. Det får bli koppen med den hand-
gjorda formkroppen.

När vi kommer till kopparna som ska uttrycka högstatus/lågstatus 
blir det svårare. För då kommer vi in på klass och det är känsligt. Det 
pratas det inte så mycket om längre i Sverige. I julkalendern Historie- 
ätarna (af Klintberg, 2015) blev detta väldigt tydligt. Tanken med 
serien var att visa hur de sociala förhållandena har utvecklats i Sverige 
under det senaste årtusendet. Genom att visa hur människor i olika 
klasser levde, åt och klädde sig förstår man hur detta har skett. Men 
i sista avsnittet, 2000-talet, saknas klassperspektivet. Däremot är 
olika grupper i samhället är representerade: homosexuella, skilda, 
olika hudfärger och olika religioner. De lever tillsammans som en 
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Fig. 4d: Koppen med den ”slitna” formkroppen och den ”lyxiga” 
grafiska dekoren.

Fig. 4c: Koppen med formkroppen som symboliserar högstatus och 
den ”blaffiga” grafiska dekoren.

Fig. 4b: Koppen med den massproducerade formkroppen och den 
handgjorda grafiska dekoren.

Fig. 4a: Koppen med den handg jorda formkroppen och den  
massproducerade grafiska dekoren.
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Kerstin och jag är hos avdelningschefen för att presentera den grafiska 
dekoren för henne och projektledaren för projektet. Tillsammans 
med August har vi arbetat fram sex olika förslag som bygger på vär-
deorden. Vi skrattar lite åt att det är så svårt att hålla reda kopparna, 
ska man definiera dem utifrån formkroppen eller den grafiska 
dekoren? De förvirrar och det är någonting bra.

Vi börjar med den grafiska dekoren till den ”kvinnliga” form-
kroppen. Vi har valt att fokusera på den blå kvadraten i kth:s 
logotyp. Traditionellt ses geometriska former som något manligt 
kodat och att den dessutom är djupt kungsblå förstärker denna 
kodning. Kerstin har delat upp kvadraten i smådelar, från tunna 
till tjockare streck så att de tillsammans bilder en slags streckkod. 
Till koppen med manlig formkropp har vi valt att lyfta fram ek-
lövskransen. Naturen, det organiska, har traditionellt förknippats 
med det kvinnliga. Kerstin har också smugit in små prinsesskronor 
bland löven, som en kommentar till kungakronan.

Vi fortsätter med den grafiska dekoren till den ”slitna” form-
kroppen. Vi har velat upphöja dess värde genom att ge den en de-
kor som uttrycker lyx. När vi tillsammans med August har studerat 
exklusiva koppar som används i finare sammanhang som högtider 
eller större mottagningar, upptäcker vi att de ofta är sparsmakade 
med en enkel guld- eller silverkant. De ännu finare har ofta ett 
monogram. Vi har därför bestämt oss för att lyfta fram sigillet i 
logotypen och eftersom kth är ett ”silveruniversitet” får det bli ett 
sigill i silver som kompletteras med en rand i silver på koppens kant. 

Men vad är då motsatsen till detta? Om minimalism och ädel- 
metall anses lyxigt, vad är då det motsatta? Jag tänker på reklam- 
muggarna igen. Stora, blaffiga logotyper som vägrar ursäkta sig. 
Jag väljer att satsa på dem den här gången. Kerstin skissar på en 
variant där sigillet istället för att vara blygsam, tar över hela koppens 
yta. Det skär i min kropp när jag ser dem. Mitt ängsliga jag kryper 
upp till ytan. 

Den grafiska dekoren till den handgjorda, tummade formkrop-
pen är given. Den som ska uttrycka massproduktion. Stöpt i samma 
form. Normerande. Vi kan inte göra något annat än att använda 
kth:s logotyp i original, det kan inte uttryckas tydligare.

Fig. 4f: Koppen med den ”maskulina” formkroppen och den  
” feminina” grafiska dekoren.

Fig. 4e: Koppen med den ” feminina” formkroppen och den  
”maskulina” grafiska dekoren.
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Hittills har presentationen gått bra. Avdelningschefen och projekt-
ledaren verkar nöjda. Men när vi kommer till den grafiska dekoren 
som den massproducerade formkroppen ska ha, blir stämningen 
genast allvarligare. På bilden som jag visar har jag för hand, med blå 
vattenfärg, målat av kth-logotypen. Den är slarvigt gjord, klad-
dig med rinningar. Hade det inte stått kth hade det varit svårt att 
koppla den till originalet. Men jag förstår snabbt att det här förslaget 
får vi inte under några omständigheter gå vidare med. Den kan 
uppfattas som en imitation. Jag har visst underskattat reglerna kring 
hur logotypen får tolkas. Nu får jag veta att jag visserligen får an-
vända mig utav delarna i logotypen (kronan, eklövskransen, sigillet, 
texten) men dessa får inte placeras på samma sätt som i originalet. 

Vi får gå hem och arbeta om förslaget och kontakten med avdel-
ningschefen måste intensifieras. Vi återkommer efter ett par veckor 
med ett nytt förslag. Denna gång med en målad kungakrona i blå 
vattenfärg. Jag och Kerstin insåg att vi använt nästan alla element 
i logotypen hittills, förutom just kronan (som är en kungakrona). 
Avdelningschefen tror att det ska funka men det måste först god-
kännas av Sveriges riksheraldiker. Tanken får mig att fnissa lite. 
Sveriges riksheraldiker ska titta på och godkänna en bild med en 
slarvigt, vattenmålad krona som jag gjort.

Efter några veckor kommer svaret. Riksheraldikern menar att 
det är ok att köra på med kronan eftersom den bara har tre ”valv” 
medan ”den riktiga kronan” har fem.

En midsommarstång inför jul

»   Det var ju lustigt för en kollegas dotter, som är väldigt lång och 
smal, hon valde den långa och smala koppen som sin favorit. «

Medarbetare

Kopparna är klara och när det är invigning av Rektorshuset har jag 
ställt ut dem i köken på de olika våningarna. 300 koppar totalt. 
De får stå på öppna hyllor, så de syns av förbipasserande. 

Efter några veckor får jag mail. De anställda på Rektorshuset 

Jag följer ett ytlig bekants resa på 
sociala medier. I samhällets ögon 
vill hon bli han. Han har alltid va-
rit han men levt i förnekelse hela 
livet på grund av detta. Det är en 

vacker resa men samtidigt så fruktansvärd. Vacker för att 
han äntligen får bli den han är, fruktansvärd för att det 
är en sådan kamp. Kamp mot kroppen, kamp mot läkare, 
kamp mot fördomar, kamp mot feminismen, kamp mot 
feminiteter, kamp mot det offentliga rummet, kamp 
mot materialiteter, ytor, färger och former. Genom hans 
ögon ser jag hur långt vi har kvar. Hur uteslutandet och 
förnekandet finns där, överallt, hela tiden. Jag ser också 
hur jag bidrar till det.

Genom min bekanta hittar jag till människor med 
andra könsidentiteter, jag lär mig ord som intergender, 
ickebinär, genderqueer, bigender och transgender. Jag 
lär mig att det finns ett ord för min egen könsidentitet: 
jag är en cisperson. En person vars biologiska kön över-
ensstämmer med mitt juridiska och sociala kön.

Jag hittar till instagramkonton som är som fyrverke-
rier av olika färger, former och attribut. Blått och grönt 
hår, lilaglittrande ögonskugga, prickiga kläder, stora 
smycken och höga platåskor. Ibland. Om en vill. Det 
finns inga gränser, inga måsten, allt får plats och allt får 
blandas. Följare uppmuntrar och ger komplimanger. 
Det känns så befriande och levande.

Men så plötsligt dyker en svart bild upp i flödet. Någon 
har blivit misshandlad och ligger på sjukhus. På grund av 
att någon velat gå ut en kväll och vara sig själv. På grund 
av att någon vågade gå utanför normen.

Svart är 

ingen färg
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Fig. 5a: Kök på en av skolorna på KTH. 
Fig. 5b: Kök på KTH-huset.

vill att jag kommer och berättar om kopparna. Mitt namn står i 
botten på alla koppar och nu har några googlat på mitt namn och 
försökt få tag på information om kopparna. Jag, Anna och Loove 
planerar in en dag då vi kommer och presenterar hela projektet. 
De anställda får ställa frågor och jag svarar. Jag säger att jag gärna 
vill komma tillbaka och intervjua några av dem och lovar att höra av 
mig. Kort senare blir jag gravid och min pappa blir allvarligt sjuk 
så det drar ut på tiden. 

Efter mer än ett år är jag tillbaka och försöker få ihop en intervju- 
grupp. Min kontakt i receptionen berättar att de flesta koppar nu 
har försvunnit, en del har bara ”kommit bort” och andra har gått 
sönder. Vill jag ändå göra en intervju? Ja, det vill jag.

Nu sitter vi i ett litet mötesrum i Rektorshuset, jag och några an-
ställda från Kommunikationsavdelningen och avdelningen för 
Utbildningsadministration. Jag vill veta mer om hur kopparna har 
uppfattats och vilka diskussioner och tankar de bidragit till.

 
»   Informationen om vad det var kom ju efteråt så då skapar 
man ju de här lite diskussionerna och rykten om vad det kan 
vara för något. «

Medarbetare

Trots min presentation för de anställda, har informationen om 
kopparna inte nått fram till alla. Detta har skapat en oro. Saker och 
ting stämmer inte. Jag tänker på brandmännen, de var också upp-
rörda över bristen på kommunikation. Jag antar att det synliggör den 
hierarkiska ordningen? Särskilt oroande är det för de som arbetar 
på Kommunikationsavdelningen. De ska ju få veta sådant här först 
av alla. Vad betyder det att de inte fått veta?

»   Det blev ju extra mycket hos oss för vi ska ju ha koll på sådana 
här saker. Så helt plötsligt dök det upp en massa saker som vi 
inte hade en susning om. «

Medarbetare

Bristen på information har skapat rykten. Ni vet den där bulliga 
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koppen, den är tydligen en tolkning av kvinnokroppen. Och den 
där som är avskavd och lite hård, den ska tydligen symbolisera 
manskroppen! Reproducerar inte det en fördomsfull bild? Jag 
tycker inte kvinnokroppar behöver vara mulliga!

Och de här kopparna utan öra. Vad handlar det om? Har den 
gått sönder eller är det meningen att den ska se ut så? Varför? Ni vet 
väl att man får ta kopparna? Det är till och med meningen. Tror 
jag. Det måste ju vara så, det här är bara temporärt.

Hur kopparna uppfattas verkar hänga ihop med vilken avdel-
ning man arbetar på. På Kommunikationsavdelningen är man lite 
mer restriktiv och det handlar inte bara om bristen på information. 
Eftersom de arbetar med kth:s ansikte utåt, har de en speciell 
relation till kth:s logotyp, vilket komplicerar deras relation till 
kopparna.

»   Vi ska ju värna om att loggan inte missbrukas på olika sätt 
så vi ser ju, åtminstone jag, ser ju … alltså jag ser det som en 
sönderplockad logga som inte ska vara det. Jag är som på vakt 
hela tiden… Jag kan inte se det här som bara ett mönster, 
men jag vet ju bakgrunden så det blir en konflikt tycker jag. «

Medarbetare

En medarbetare från Utbildningsadministrationen känner inte 
alls igen sig i detta. Denna medarbetare verkar snarare uppfatta 
kopparna som ett inslag i vardagen som ger henne mervärde. 

»   Men min favoritkopp det är ju den här. Jag blir jätteledsen 
när den inte finns ledig. Jag tycker att… den passar mig, den 
är inte perfekt, det är lite skavt här och den är skön att hålla i 
när du sitter på lite olika möten. Den har lite olika former, du 
kan sitta och känna på formerna såhär liksom om man sitter 
och tänker på något… den ger mig väldigt mycket. Jag tycker 
den är snygg! « 

Medarbetare om den ”slitna” koppen

Jag funderar över om det skavda och imperfekta känns befriande 
i en annars så ordnad och kontrollerad både inre och yttre miljö? 

Fig. 6: ”Ni vet den där bulliga koppen, den är tydligen en tolkning av kvinnokroppen.”
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EPILOG

 
 
 
 

Att börja

Jag ska skriva min avhandling. Jag har försökt komma igång under 
lång tid nu men jag blir trött bara jag sätter mig framför datorn. 

Språket är engelska, naturligtvis. Engelska är ju akademins hu-
vudspråk. Det skapas en distans mellan mig och språket. Jag känner 
att jag har hela berättelsen levande inom mig men när jag skriver är 
det som att allt stelnar, som stearin. Mina handledare uppmanar 
mig att arbeta med bilder istället, kanske göra en power point? Eller 
varför inte spela in när jag berättar om min forskning för någon? 
Jag gör några tafatta försök men inte heller det går.  
 
Det finns där. Jag vet att skrivandet är mitt element, jag har skrivit 
hela mitt liv och alltid varvat text med bild och form. Jag tror inte 
det är en slump att jag som designer hamnade inom akademin. Har 
jag förlorat lusten till att skriva? Eller är det tvivel, dåligt självför-
troende? 

Så kommer jag på det. På en kurs för f lera år sedan fick vi i 
uppdrag att läsa Mona Livholts text ”Writing Water”. Texten talade 
direkt till mig, öppnade upp något inom mig. ”Writing Water” är 
sista delen av en biografisk trilogi som handlar om en kvinnas liv, 
skrivande och önskan om att få en professur (Livholts, 2013). Olika 
stilar blandas i texten, huller om buller. Ibland finns ett berättar- 
jag, ibland är den skriven i form av tredje person. Mail, foton, min-
nen, dagboksanteckningar och vad jag uppfattar som poesi varvas 
med varandra, går in i varandra. Det är först i slutet som jag möts 
av en mer ”akademisk” text. Det är befriande, det är vackert och 
det är levande. Det är också väldigt utelämnande. 

Här, i Rektorshuset, är allt ordnat och städat. Var sak på sin plats. 
Vitt och blankt. Kopparna fint radade på öppna hyllor. Representa-
tionsvänligt. Nere på campus är det motsatsen. Bakom köksluckorna 
är det huller om buller, högt och lågt, trasigt och ojämnt. Oren 
disk i diskhon.

 
»  Här ska det vara stilrent, man får inte göra si och så, och så 
kommer det koppar, glada, härliga, lite färg och så här… «

Medarbetare

»   I ett hus, där väldigt mycket är gjort för att det ska se lika-
dant ut överallt, alltså man kan ju gå in på vilken våning som 
helst så fattar man inte var man är. Jag går alltid fel mellan 
femma och sexan, kommer aldrig ihåg vilken jag ska vara på 
när jag ska till … och där det ändå har varit så här ganska 
strikt med… jamen hur mycket personliga grejer man får ha, 
får man ställa ut extra växter? Får man ha något foto? Det 
finns ju väldigt mycket sådant här också. .. Och där det finns 
en typ av glas, en typ av muggar och så poppar det ut massa 
andra som… det bryter ju en massa mot hela husupplägget. 
Det är ju som att ställa ut en midsommarstång inför jul. «

Medarbetare
 

En trasig kopp på Rektorshuset är lika avvikande som en Swedish 
Grace i köken på de olika skolorna på campus. För mig symboliserar 
det här inte bara kth:s dubbla värderingsgrunder, utan även den 
hierarkiska ordningen i det.
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med använda det själv framgent. Texten är antagen 
för publicering och kommer i tryck under våren i en antologi. 
Jag ska skicka den till dig tillsammans med del I (The Professor’s Chair) 
och del II (The Snow Angel and Other Imprints) i min trilogi av Untimely 
Academic Novellas som är samlingsnamnet på dessa texter när 
jag är åter på jobbet imorgon så du får 
läsa och sedan kan du hålla utkik efter dess publicering. 
 
Bästa hälsningar Mona

 
En första känsla

 
Jag ser hur världen rör på sig. Tiden går, kroppar förflyttas, rela-
tioner förändras, gränser byggs upp och rivs ned. De diskursiva 
designtingen ingriper i detta, inte för att tala om hur någonting 
är, utan för att stanna upp det som är pågående och skapa möjlighet 
för reflektion. Detta innebär inte att möjligheten att omförhandla 
dem upphör, tvärtom – beroende av tid, plats och rum förändras de 
konstant. Och jag förändras med dem. 

Jag inledde den här avhandlingen med att berätta om min kropp. 
Forskarkroppen, designerkroppen, kvinnokroppen. När jag nu 
sitter här och skriver märker jag att jag mer än allt annat bor i en 
lärande kropp. Min resa har förvandlat mig från en kritisk betrak-
tare av berättelser till en medaktör i dem. På så sätt lär jag mig inte 
bara saker om världen, jag lär mig om min roll i detta. Det handlar 
inte längre om vad jag undersöker, utan hur jag undersöker det. 

Projekten har sett olika ut. Ibland har jag varit ensam forskare, 
ibland i team. I vissa projekt har det funnits med en samarbets-
partner, andra inte. De har skildrat olika problematiker och makt-
förhållanden. Ibland har syftet varit att undersöka normerande 
tankesätt i designprocessen, medan andra projekt har varit mer 
samhällsriktade eller verksamhetsorienterade. Vissa har varit kri-
tiska, andra mer lösningsorienterade. Jag har experimenterat och 
blandat skilda metoder, teorier och frågeställningar. Projekten 
har vandrat vidare, hamnat i oanade kontexter och nya berättelser 
har tagit form. 

Jag lär känna Mona i texten. Nej, jag lär känna Mona genom texten. 
Jag upptäcker att jag är som hon. Jag blir genom det en del av texten. 
Mona är, precis som jag, mor till tre söner. Pojkar som kämpar för 
sin rätt att inte bli män på samhällets villkor. Mona bodde i Umeå 
under tiden då Hagamannen härjade. Hon bodde till och med i 
Hagaområdet. Det gjorde jag med. Jag känner igen den fruktan 
hon beskriver. 

Vi har skilt oss från våra män. Mona är akademiker, det är jag 
också. En värld som vi upplever som begränsande. Inte minst därför 
att vi båda genom vår forskning ifrågasätter privilegier och makt-
förhållanden.

Mona ifrågasätter det traditionella, objektiva, akademiska skrivandet. 
Istället förespråkar hon ett skrivande baserad på minnesarbete i 
form av tänkandeskrivande metodologi. Detta förutsätter en situerad 
forskarposition och en självkritisk reflektion (Livholts, 2008).  
 
Läsminnet av Monas text väcker min skrivarlust till liv. Faktum är 
att hennes text var ett frö som planterades i mig då, för fem år sedan 
och som nu växt inom mig, väntar på att få komma ut. Så jag börjar. 
Känna. Minnas. Tänka. Skriva.

 
 
2012-02-20
Hej Mona! 
 
Jag vill bara tacka för senast, du gjorde djupt 
intryck på mig. Writing water är ett fantastiskt 
uttryck som jag kommer bära med mig. 
Hoppas vi ses igen. 
 
Vänliga hälsningar Karin (i Hammarbyhöjden ; ))

2012-02-21
Hej Karin! 
 
jag vill också tacka, det var en mycket givande kväll! 
Det gläder mig att mitt besök var givande för dig och 
det är mycket fint att höra att du bär writing water med dig. 
Det står ju för skiftningar, förändringar, kärlek och intellektuellt 
skapande och kanske kan du till och 
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När jag reste tillbaka till projekten blev det också tydligt för mig 
att lika mycket som de skiljer sig från varandra, lika mycket binds 
de samman av varandra. Att läsa dem tillsammans, genom varandra, 
tecknar en komplex bild av hur normer överlappar varandra och 
hur design bidrar till detta. Ju mer jag läser, desto mer insikter får 
jag, det är en ständigt pågående läroprocess. 

På samma sätt som de diskursiva designtingen materialiserar pro-
cesser, är även denna avhandling ett ingrepp i en tillblivelse. Bara 
nu när jag skriver dessa rader sitter jag och väger mina ord, omfor-
mulerar mig, raderar och broderar. Det skulle kunna bli en annan 
berättelse imorgon. Vad jag vill säga med detta är att det inte finns 
någon essentiell sanning, mening är situerad och uppstår i relation 
till något annat. Vad vi kan göra är att synliggöra oss i detta och ta 
ansvar för vår blick.

Jag erbjöd dig metaforen av ett prisma i en kristallkrona som ett läs-
verktyg av min berättelse. Hoppas du fick användning av det. För 
mig var det avgörande för att förstå min kunskapsproduktion. Min 
förhoppning med den här avhandlingen är att sprida det vidare. 
Jag ska förklara varför det är nödvändigt och varför det faktiskt är 
ganska bråttom. 

Att göra det osynliga synligt
 

Parallellt med att intresset för normkritiken växer i samhället ökar 
behovet av att hitta metoder för att kunna omsätta teori till praktisk 
handling (Gonäs, Lindgren, & Bildt, 2001; Höök 2003; Fürst 
2009; Isaksson et al., 2014). Behovet kommer dels utifrån att teori 
upplevs som svårtillgänglig och därmed uteslutande, vilket skapar 
ett avstånd till den praktiska handlingen. Men även då de teore-
tiska kunskaperna finns, upplevs det ofta som svårt att göra dessa 
tillämpbara.

Att design har potential att utgöra en brygga mellan teori och 
praktik är något jag många gånger fått bekräftelse på under min 

”Design is a mess” konstaterar Tharp & Tharp innan de reder ut olika 
designpraktiker i texten Discursive Design: Beyond Purely Commercial 
Notions of Industrial and Product Design (Tharp & Tharp, n.d). Design- 
begreppet vidgas och på senare år har jag noterat ett växande behov av 
att sortera in design i olika fält och praktiker. Många gånger har detta 
hjälpt mig att positionera mig som designer och genom det har jag hittat 
en tillhörighet som jag saknade under utbildningen. Ska jag dra det 
till sin spets gjorde detta att jag fick upprättelse som designer i relation 
till den traditionella designerrollen som var den dominerande under 
utbildningen på Konstfack. Mitt arbete som designer fick betydelse 
genom att jag kunde kategorisera mig och ansluta mig till andra som 
gjort liknande saker. 

Det finns idag ett antal modeller som söker en kollektiv förståelse för 
designbegreppet och som försöker beskriva olika designpraktikers än-
damål. Ibland studerar jag dem och försöker positionera min forskning 
i förhållande till dem men blir ofta osäker och förvirrad. Jag kommer 
från den kritiska och provokativa designpraktiken men som jag redan 
påpekat har jag länge upplevt att det normkritiska skulle behöva en egen 
designpraktik och inte buntas ihop med den kritiska. Jag tror det behövs 
för att tydliggöra att den kritik som den normkritiska designpraktiken 
bottnar i är maktkritisk och sammankopplad med sociala grupperingar. 
Ett uttalat normkritiskt perspektiv skulle även sätta fokus på vikten av 
det situerade perspektivet och därmed även uppmärksamma det som inte 
blir till. 

Frågan är om de är förenligt med idén om en förklaringsmodell som 
strävar efter en kollektiv förståelse. Ändå figurerar ofta värdeladdade 
ord som kopplas samman med en viss praktik. Genom Sanders och 
Stappers modell (fig. 1) förstår jag till exempel att kritisk design syftar 
till att provocera och ”röra om människor”, upplevelsebaserad design 
syftar till att ”engagera” och service design till att ”betjäna”. Det är 
inga neutrala ord, det är ord som behöver en situering och en kontext 
för att förstås fullt ut.

Design är ett trassel
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forskargärning. Dels i mitt eget utforskande, där teori och praktik 
gått in och ut i varandra, men också genom att jag har fått förfråg-
ningar från olika håll om att föreläsa, att få använda bilder på mitt 
material och om att ställa ut de diskursiva designtingen i varierande 
sammanhang. De visar så tydligt vad det handlar om. Det osynliga blir 
plötsligt synligt.

På senare tid har allt f ler verksamheter upptäckt fördelarna 
med design som verktyg i normkritiskt arbete. Under 2013/2014 
är jag med och leder Genuslabbet, en satsning från vinnova på 
normkritisk metodutveckling inom innovationsprocesser (Vinnova, 
2016). I projektet deltar tio olika företag och offentliga verksamheter 
som jag, tillsammans med tre andra designforskare (Mariana Alves, 
Marcus Jahnke och Åsa Wikberg) ska coacha i deras arbete med att 
ta fram innovationskoncept utifrån ett normkritiskt perspektiv. 
Arbetsprocessen i Genuslabbet visar att den visuella styrkan som 
design förmedlar underlättar förståelsen för vad ett normkritiskt 
perspektiv kan vara och att det dessutom gynnar den kreativa pro-
cessen. Det är också intressant att se att de verksamheter som har 
designkompetens i sin arbetsgrupp har lättare för att både uppmärk-
samma och bryta normerande tankemönster. Jag förstår det som att 
det inte bara beror på att design är ett bildspråk som är pedagogiskt, 
utan att det även handlar om att designprocessen i sig uppmanar till 
gränsöverskridande och alternativa tankesätt. Normkritisk design 
är ett pedagogiskt och slagkraftigt verktyg som vi med all säkerhet 
kommer se mer av i framtiden.  
 
I den här avhandlingen uppmärksammar jag särskilt det diskursiva 
designtinget som verktyg. När teorier, kunskaper och erfarenheter 
materialiseras i ett fysiskt ting, händer något. Materialiteten kräver 
plats i rummet och aktiverar fler sinnen än vad till exempel texter 
gör (Isaksson et al. 2014). 

Vilka sinnen som stimuleras formar vår kroppsliga helhetsupp-
levelse. Sörensdotter (2010) menar att genom att uppleva normer 
kroppsligt ges en mer mångfasetterad kunskap än om de bara 
upplevs visuellt. Kroppar känner det vi inte kan tänka. Kroppar 
uttrycker det vi inte förmår säga.

 

Som jag visat genom min resa, uppfattas resultaten av min forsk-
ning olika beroende på vilken miljö de agerar i och inte minst vilken 
blick som faller på dem. Jag berättar till exempel om hur Androstolen 
inte ses som särskilt provokativ inom sjukvården eftersom den där re-
presenterar en norm medan den blir oerhört provokativ i ett publikt 
sammanhang. Jag berättar också om hur borren och stavmixern avläs-
tes annorlunda i Kina än vad de gjorde i Sverige. Med detta förändras 
även min roll i meningsskapandet. Jag kan vara kritiker i ena stunden 
och innovatör i andra stunden.

Som designer kan jag såklart ha intentioner, min intention har varit 
att synliggöra hierarkiska förhållanden och kritiskt diskutera dessa. 
På så sätt ansluter jag mig gärna till den kritiska/diskursiva/provokativa 
designrörelsen. Det är där jag kommer ifrån. Frågan blir då vad jag 
tjänar på att artikulera detta, utöver att det ger mig själv en slags kom-
pass? Som jag nämnde har det i vissa sammanhang varit viktigt för 
att undvika att det jag skapar viftas bort som ”konst”. På så sätt har jag 
upplevt att en tydlig kategorisering bidragit till ett tillgängliggörande 
i möten istället för att skapa distans. Samtidigt har det varit omöjligt 
för mig att hela tiden kontrollera hur mina forskningsresultat uppfattas 
och tolkas. Så fort jag har släppt dem, har de börjat leva sina egna liv. 
De diskursiva designtingen har broderats ut till att omfatta en väv av 
teoribildningar, föreställningar, utställningar, konsumentprodukter, 
debattartiklar, kärlek och hat... Ljuset kastas fortfarande fram och 
tillbaka i kristallkronan. Världen är ett ständigt pågående och överras-
kar ofta. Service design kan ibland vara allt annat än betjänande, det 
vet vissa som någon gång försökt anmäla Vård av sjukt barn (vab) på 
Försäkringskassans hemsida. Vad som är diskursiv eller kritisk design 
idag, kan vara norm imorgon. Det diffraktiva förhållningssättet till 
meningsskapande innebär att uppmärksamma denna rörelse.

Det är inte bara design som är ett trassel. Allt är ett trassel (Barad, 
2007). Ibland är det mer intressant att tvivla. Att släppa taget och se 
vart det bär. 

 
Utan tvivel är man inte riktigt klok!

Tage Danielsson, 1974, sid. 103

Fig. 1: Sanders & Stappers diagram över design- 
forskningsfält och designpraktiker
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exempel är när några av de brandmän som från början upplevde 
Skyddstoppen som löjlig, ändå hade ansträngt sig för att prova den 
(även om det var viktigt att poängtera att det var på skämt). 

Jag noterar också att de jag intervjuar gärna vill berätta om deras 
kroppsliga upplevelse av de diskursiva designtingen, trots att jag 
inte specifikt frågat efter det. Exempel på det är informanten som i 
intervjun kring kth-kopparna beskriver hur hon gillar att utforska 
den trasiga koppens form med händerna. Det tillför något till hen-
nes upplevelse av koppen. När jag har ställt ut borren och stavmixern 
har jag noterat att det finns ett behov av att beskriva en föreställd 
känsla av att hålla i tingen. Det har spekulerats i hur vida vikten, 
handgreppen och materialet spelar roll för helhetsupplevelsen.  
Det finns något i detta som jag finner otroligt intressant och som 
jag hoppas få tillfälle att studera djupare i framtiden. Det här be-
rättar något om hur vi lever verkligheten genom hela kroppen. 

»   To avoid distancing oneself and instead experience with 
one’s own body creates a different understanding and expe-
rience. This bodily experience creates memories, achieved 
in our bodies, and so we remember through experiences. «

Gunn, 2016, sid. 228

Den gränsdragning jag har gjort genom att inte djupare undersöka 
den kroppsliga upplevelsen av objekten, har format min kunskaps-
produktion. Trots detta visar min forskning på att de fysiska, 
diskursiva designtingen har förutsättningar för att öppna upp för 
möjligheten att uppleva normer med hela kroppen. Att använda 
sig av diskursiva designting i ett normkritiskt arbete kan därför, 
därigenom, bidra till en bredare och djupare kunskap.

Att våga misslyckas
 
En annan sak jag vill prata mer om är vikten av en situering av den 
egna kroppen, det vill säga vikten av ett självkritiskt perspektiv. Om 
vi ska ta det växande intresset för normkritiken på allvar måste vi 

Kroppslig upplevelse
 

Innan jag går vidare vill jag stanna upp och prata mer om vikten av 
upplevda kroppar. När jag nu läser min text om resan med de dis-
kursiva designtingen uppmärksammar jag att mycket fokus ligger 
på deras visuella styrka, med undantag för Androstolen där den 
kroppsliga upplevelsen är central utifrån varierande sinnesintryck 
(Ehrnberger et al., 2017). Ändå är kroppen och den kroppsliga 
upplevelsen ständigt närvarande i berättelsen om dem. Att jag inte 
har studerat den kroppsliga helhetsupplevelsen av de diskursiva 
designtingen ännu djupare än vad jag gjort, kan i relation till detta 
uppfattas som en brist. Jag skulle kunna avfärda en sådan kritik 
med att framhålla att huvudsyftet med de diskursiva designtingen 
främst varit att väcka tankar och rikta om blickar. Jag skulle också 
kunna framhålla det faktum att vissa av objekten bara finns i en 
uppsättning, att de är modeller som är känsliga för beröring och 
slitage. Detta är visserligen förklaringar men det gör inte mitt behov 
av att diskutera och problematisera detta mindre.  
 
De diskursiva designtingen har bjudit in olika mycket till en kropps-
lig helhetsupplevelse. Dels i sig själva, genom att vissa av dem mer 
än andra bygger på idén om en förening med kroppen. Androstolen 
och Skyddstoppen kan nästan ses som proteser, förlängningar av 
kroppar, medan till exempel Energy Aware Clock och Återhämt-
ningsrummet mer förhåller sig till kroppar och rumslighet. Vidare 
har det också styrts av mig eller mina forskarkollegor på så sätt 
att vi ibland uppmanat till kroppslig interaktion (Androstolen, 
Skyddstoppen, kth-kopparna, Energy Aware Clock) medan det i 
andra fall funnits en vädjan om att inte ens röra objekten på grund 
av risk för skador (Borren och Stavmixern, Brandlåset). Men det har 
också styrts av sociala normer, som ibland skapat mentala motstånd. 

Trots att det ibland alltså funnits olika motstånd som hinder för 
en kroppslig interaktion, noterar jag att de diskursiva designtingen 
i vissa fall uppmuntrat till en överträdelse av dessa. Ett exempel är 
när jag har ställt ut Borren och Stavmixern då besökare, trots tydlig 
vädjan i tal och skrift om att modellerna inte får vidröras, ändå 
inte kunnat låta bli att ta i dem (Ehrnberger et al., 2012). Ett annat 
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deras sätt att tänka kring nya produkter och bestämmer sig för att 
istället utgå ifrån en oväntad målgrupp. Valet faller på en kvinna 
som bär niqab. 

Resultatet blir en hantverksslöja, som bygger på idén om slöja 
på arbetet. Den ser ungefär ut som en rånarluva men lite lösare 
och av textil som andas. Genom att designa slöjan, har existerande 
behov hos hantverkare som tidigare inte uppmärksammats, synlig-
gjorts. Dels fungerar slöjan som ett andningsskydd mot damm, 
något som idag löses genom lösa masker som sitter dåligt och byts 
ut dagligen. Vidare kom de på att slöjan kunde ha förvaringsut-
rymme för småsaker som pennor. Idag upplevs de hantverksbälten 
som finns som användbara enbart för lite större verktyg.

Teamet har även gjort konceptuella reklamannonser för produk-
ten. Det är leende människor som har ett tunt dammpulver över 
området kring ögonen exakt i den form som öppningen för ögonen 
har i slöjan. Tanken är att det ska symbolisera en användare som 
precis tagit av sig slöjan efter en arbetsdag i damm (användandet av 
skyddsglasögon är bortprioriterat till förmån för budskapet). 

Vid en bild reagerar jag och min kollega starkt. Det är vid bilden 
av en svart kvinna med vitt damm runt ögonen. För oss ligger det 
här oroande nära en rasstereotyp bild, det vill säga en bild som 
överdriver och reproducerar visuella skillnader utifrån förlegade 
föreställningar om människoraser, i detta fall den svarta rasen 
(Hall, 2013). Vi tar upp detta och inser att vi är de enda som ser 
det så. För vi är de enda där i rummet som har kunskapen om vad 
rasstereotyp innebär och en av oss har dessutom kroppslig erfaren-
het av den blicken. Även om intentionen från början var oskyldig, 
till och med välvillig, fick bilden en helt annan innebörd i mötet 
med andra blickar, andra kroppar. Att problematiken synliggjordes 
på detta sätt resulterade i en utvecklande och lärorik diskussion om 
erfarenhetsbaserad kunskap som företaget kunde ta med sig vidare.

Den resa jag gör genom projekten ger ett flertal exempel på situa- 
tioner där jag bemöter situationer som är obehagliga och svåra att 
hantera. Men jag visar också att jag för varje gång lär mig något 
nytt. Genom att släppa kravet på mig själv att veta allt och istället 

också diskutera vad det kommer att kräva av oss som designers och 
forskare och hur vi ska hantera det. 

Att arbeta normkritiskt innebär att utsätta sig själv för risker. 
För att kunna lära oss om och förändra den kunskapsnorm vi bär 
på, learning to unlearn (Tlostanova & Mignolo, 2010), måste vi granska 
våra egna privilegier och hur dessa gör oss blinda för vissa förtryck. 
Detta medför att vi ibland måste hantera ”misslyckanden”, svårig-
heter, komplexiteter och osäkerheter. Men det är också i detta vi lär 
oss något nytt, det är här kunskapsproduktionen sker. Ryggar vi 
för det, finns en risk att hela det normkritiska begreppet urvattnas. 
Vi måste våga hela vägen ut. 

I mitt arbete med olika verksamheter har jag ibland sett att det 
situerade perspektivet har en tendens att underskattas. Det är en sak 
att vara kritisk mot de maktrelationer som styr en verksamhet eller 
mot normer som skapas i en designprocess, men att placera sig själv 
i detta och ta ansvar för sin egen blick är inte alls lika självklart. 
Det är inte helt lätt, men inte desto mindre viktigt. Okunskap och 
omedvetenhet om den egna positionen och tolkningsföreträde kan 
leda till konsekvenser som tvärtom går emot den normkritiska 
ambitionen. Men även här blir design ett effektivt verktyg för att 
synliggöra och kommunicera detta.

E tt av företagen som är med i Genuslabbet ska presentera ett 
designkoncept för mig och min forskarkollega. Min forskar-

kollega har föräldrar som är födda i utlandet och jag tar för givet att 
hens efternamn därför stavas med Z. Hen påtalar att det stavas med 
S men verkar rätt trött på att behöva göra det. 

Företaget som ska presentera för oss utvecklar kläder för hant-
verksbranschen, som traditionellt dominerats av manliga aktörer. 
Under deras analysfas har de kommit fram till att all deras kommu-
nikation utåt, det vill säga produktkataloger, hemsidor, annonser 
med mera präglas av en inarbetad bild av hantverkaren som mannen 
från arbetarklassen. Det märks på språket de använder i texter, 
de personer som syns, de situationer som återges. Men det märks 
också i produktutvecklingen, där denna maskulinitetsnorm ut-
gör mallen för användaren. Företaget upplever att detta begränsar 
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skillnader i de berättelser som tar form i de syjuntor de arrangerar 
(Ståhl & Lindström, 2014). Von Busch diskuterar hur liknelsen 
med ett prisma hjälper honom att hitta meningsskapande i praktiken, 
i processen tillsammans med andra aktörer, istället för i tingen han 
skapar (von Busch, 2008). von Busch refererar även till Edeholts 
förslag att blanda den reflektiva praktiken med den diffraktiva som 
en språngbräda till både kritik och kreativitet (Edeholt, 2004). 
Edeholt menar att genom att designern/forskaren intar ett mer 
diffraktivt förhållningssätt till det som är, skapas fler möjligheter 
att tänka framåt i tiden på hur det borde vara eller skulle kunna vara. 
Det diffraktiva förhållningssättet kan alltså inte bara vara ett verktyg 
för att få syn på normerande tankesätt utan blir dessutom, därige-
nom ett verktyg för helt nytt innovationstänk. Det Edeholt föreslår 
överensstämmer väl med min egen upplevelse av att det diffraktiva 
förhållningssättet frigjorde kreativiteten i min designerkropp. 
Det här för mig in på begreppet normkreativitet (Vinthagen & Zavalia, 
2014), vilket innebär utvecklande av inkluderande möjligheter utifrån 
en normkritisk analys.

Från Normkritik till Normkreativitet
 

Det finns idag en diskussion inom den feministiska debatten som 
handlar om huruvida forskare och politiker bör anta en så kallad 
”negativ blick”, ett mer kritiskt perspektiv som kartlägger och av-
täcker de maktstrukturer som hindrar jämställdhet, eller om de 
hellre ska gå mot ett mer kreativt och affirmativt förhållningssätt, 
som föreslår visioner och strategier för att nå dit vi vill (Fraser, 
2003; Rosenberg, 2008; Gulbrandsen, Trojer, Björkman, & Elo-
vaara, 2006). Vissa menar att båda är viktiga men att det affirmativa 
måste föregås av det kritiska. För att skapa föreställningar om vad 
vi vill förändra till, måste vi först förstå vad vi vill förändra från. 

På samma sätt fungerar normkreativiteten, som föregås av den 
normkritiska analysen. Den repertoar av projekt som presenteras 
i den här avhandlingen representerar både det normkritiska per-
spektivet medan andra drar mer mot det normkreativa. I efterhand, 

intressera mig för andras röster och för vad jag missat, lär jag känna 
både mig själv och världen på ett helt nytt sätt. 

»   Failure is a challenge. Failure is an invitation. «

Madonna i Blaine, 2014

Ett diffraktivt förhållningssätt
 
»   Single vision produces worse illusions than 
double vision or many-headed monsters. «

Haraway, 1991, sid. 154

I den här avhandlingen föreslår jag ett diffraktivt förhållningssätt 
till den kunskapsproduktion som utvinns ur normkritiska design-
praktiker. Det finns två anledningar till det som jag upptäckt på 
min resa genom projekten. 

Det ena är att ett diffraktivt förhållningssätt uppmärksammar 
det relationella lärandet vilket förutsätter en situering av den egna 
kroppen. Det andra är att det diffraktiva förhållningssättet kan sti-
mulera till kreativitet och även synliggöra mervärden av den norm-
kritiska processen, vilket jag kommer att utveckla lite längre ned.

Att kombinera det diffraktiva förhållningssättet med en utforsk-
ande designpraktik är inte nytt utan har tidigare både tillämpats 
och föreslagits av flera designforskare. Gislén (2003) diskuterar 
hur forskaren och designern genom att placera sig i handling och 
med ett diffraktivt förhållningssätt ges möjlighet att kritiskt granska 
antaganden och konflikter som ryms i skapandet:

»   Det man bör sträva efter är de villkor och omständigheter 
som gör att den makt man som forskare (eller designer) tar el-
ler företräder, balanseras av människors eller kunskapsobjekts 
möjligheter att definiera om frågor, att komplicera bilden. «

Gislén, 2003, sid. 262 

Ståhl & Lindström inspireras av begreppet för att uppmärksamma 
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att mycket av det som är, baseras på värderingar och ideologier som 
grundar sig i en tid då den enda människa som räknades var den 
vite, heterosexuella, fullt funktionella, medelålders mannen. Hur 
historien berättas om varför det blivit som det blivit, är också situ-
erad. Många människor är inte ens inskrivna i historien. De har 
osynliggjorts och nekats en berättelse. 

Jag föreslår därför att vi även riktar blicken bakåt, mot det som 
var och situerar oss i det. Genom att använda prismor med varierande 
slipningar, kan ljusstrålen brytas i oändliga riktningar. Vems his-
toria är det vi berättar när vi definierar det som är?

»   Tracing the history of a current problem representation has 
a destabilising effect on problem representations that are often 
taken for granted. It also provides insights into the power re-
lations that affect the success of some problem representation 
and the defeat of others. «

Bacchi, 2009, sid. 11
 

Kritik av normkritiken
 
Under det senaste året har en kritik mot normkritiken intensifierats. 
Den har anklagats för att vara en ny trend och till och med en ny 
norm (Kristoffersson, 2016; Lind, 2016). Jag välkomnar kritiken 
och ser att det gynnar utvecklingen av normkritiska perspektiv efter-

Fig. 2: Settings modell över normen, normkritiken och normkreativiteten (Vinthagen & Zavalia, 2014).

när jag blickar tillbaka på forskningsprojekten som en enda resa, 
kan jag se att de kompletterar varandra eftersom de tillsammans 
tecknar en mer invecklad bild av hur normer överlappar varandra. 
Som jag ser det, finns det därför ingen motsättning i att experi-
mentera och blanda skilda metoder, teorier eller frågeställningar. 
Tvärtom ser jag genom detta en potential i att djupare förstå vad vi 
önskar frihet från, samtidigt som vi fantiserar kring vad vi vill använ-
da friheten till. Det kritiska stimulerar till kreativitet och tvärtom.

I projektet Origo illustrerades detta tydligt. Vid tiden för det 
projektet hade det diffraktiva förhållningssättet till kunskapsproduk-
tionen börjat sätta sig i min och mina kollegors kroppar, även om 
detta inte var uttalat. Projektet med Androstolen hade lärt oss vik-
ten av att både synliggöra normen (den ideala, kvinnliga patienten) 
men också att vara öppna för olika tolkningar av vem som kan vara 
gynekologisk patient. Tolkningar bortom kön.

Vi tog därför i Origo avstamp i det könskritiska, för att förstå vad 
det var vi behövde dekonstruera (bilden av en ”riktig brandman”) 
innan vi började arbeta med idéer. Det var först efter det som vi 
kunde hitta kreativitet i oss själva bortom ett dikotomt tankesätt. 
Detta satte igång associationskedjor som fördjupade och breddade 
problematiken, vilket till exempel gjorde att vi insåg vikten av ett 
hälsoperspektiv. På det här sättet kunde vi dels visa på de begräns-
ningar som fanns i organisationen för en inkluderande utveckling 
i den fysiska miljön, men vi kunde också visa på ett nytt värdeska-
pande genom nya sätt att förstå socialt konstruerade grupper. I detta 
hände även något med våra egna kroppar, vi blev en del av denna 
process. Och det är vi fortfarande.

För att knyta an till Edeholt igen, håller jag helt med om att det 
diffraktiva förhållningssättet till vad som är skapar fler möjligheter 
kring hur något skulle kunna vara. Jag skulle emellertid vilja poängtera 
vikten av ett historiskt perspektiv på det som är. Själva ordet historia 
betyder ”att lära av undersökningen” (Wikipedia, 2017), att förstå 
något genom det som varit, eller, att förstå att det som varit fortfa-
rande är närvarande.

Det historiska sammanhanget har varit genomgående i alla de 
projekt som presenteras i den här avhandlingen. Vi får inte glömma 
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normkritiska perspektivet endast drivs av ekonomiska incitamentet 
finns en risk att enbart de grupper företagen tjänar pengar på gynnas. 
Och då är det inte normkritiskt längre. Eller, det är normkritiskt 
till en viss gräns och den gränsen är viktig att synliggöra. 

Dessutom påverkas resultatet av vilket syfte som vill nås med det 
normkritiska perspektivet. Ska något ut på marknaden kan man 
tänka sig att den normkreativa processen begränsas av olika makt-
strukturer och ramverk som utgör marknadens villkor. Det är svårt 
att förmedla komplexitet i den världen, eftersom det finns en strävan 
efter tidseffektivitet och ekonomisk effektivitet. Risken är då att de 
normkreativa idéerna blir en ny norm som i sin strävan efter så stor 
ekonomisk tillväxt som möjligt osynliggör de som värst drabbas av 
dessa krafter. Exempelvis de kvinnor och barn som arbetar under 
slavliknande förhållanden i fabrikerna där vissa av dessa produkter 
produceras.

Missförstå mig rätt, jag tycker det är ett steg i rätt riktning när 
företag vill visa på ett mångfaldstänk. Som jag redan sagt, tycker 
jag att det är positivt om nya behov och marknader kan upptäckas. 
Men ska dessa satsningar på allvar förtjäna att marknadsföras som 
normkritiska, är det av yttersta vikt att de förankras i en ständigt 
pågående och fördjupande maktkritisk analys.

»   Man får ju stå för det man gör... speciellt när man tar tvivel-
aktiga beslut. jag får dålig smak i munnen av mig själv men det 
drygar ut kassan så man kan pyssla med i mitt fall musik när 
corporate pissföretag tar den enkla vägen och köper en för att 
man står för ngt eller har gjort ngt vilket i mitt fall blir ironiskt 
för att jag är 1 priviligerad tjej som inte står för h&m:s ideal 
”egentligen” men med glädje tar deras pengar... om inte jag 
hade gjort d hade nån annan idiot fått dom. h&m får gärna 
betala min hyra men man kan ju inte bortse från att man blir en 
del av problemet plus förlorar en del trovärdighet. det är kefft. «

Little Jinder kritiserar sin egen medverkan i hm:s 
kampanj ”Ladylike”, 2016

som de vilar på en självkritisk grund. När nya begrepp och metoder 
introduceras i ett samhälle och dessutom på kort tid, är ett mot-
stånd både naturligt och en demokratisk nödvändighet. Det är också 
något jag som forskare måste förhålla mig till. 

I den sammanfattade kritiken kan jag skönja en viss förvirring och 
missuppfattning av begreppet normkritik. Det är inte så överraskan-
de. När ordet ”hen” lanserades tolkades det felaktigt från början 
som en ersättning för ”hon” och ”han” istället för ett pronomen 
som kan användas när könstillhörigheten är okänd, oviktig eller 
behöver anonymiseras samt för att referera till individer som inte 
vill kategoriseras som man eller kvinna. Idag är den tolkningen 
inte lika vanlig och ”hen” används allt oftare. På samma sätt ser 
jag en ängslighet inför att normkritiken och en inkludering ska 
sudda ut förhållandet mellan det traditionellt ”manliga” och det 
traditionellt ”kvinnliga” (Teodorescu, 2016; Björkman, 2015). 
Det är inte heller så överraskande, det är motsvarande retorik som 
vi kan hitta inom kritiken mot den feministiska rörelsen.

Jag ser också något som jag tolkar som en rädsla inför det själv-
kritiska, inför misslyckanden och inför historieomskrivningar. 
Sammantaget alltså en rädsla för att stabila tillstånd ska börja vackla. 
Ironiskt nog synliggör den här kritiken hur stort behovet av norm-
kritiska perspektiv faktiskt är, samtidigt som också kritiken mot 
densamma behövs för nya förståelser. 

Det finns en kritik som jag tycker är särskilt viktig att uppmärk-
samma i den här avhandlingen. Det handlar om när normkritiken 
används som ett sätt att stärka ett varumärke och tjäna pengar 
(Petersson McIntyre, 2014; Grefberg, 2016). Här blir normkriti-
ken ett verktyg som pekar mot den outnyttjade potential som finns i 
marknadsekonomin. Växande marknader som måste tas hand om. 
Det här kan vara någonting bra, människor som tidigare diskrimi-
nerats och fått anpassa sig efter en begränsande miljö kan få till-
gång till produkter, tjänster och platser som motsvarar deras behov. 
Samtidigt finns det alltid en risk att själva normkritiken, det vill 
säga det maktkritiska perspektivet, kommer i skymundan. Det kom-
mer alltid finnas marginaliserade grupper i samhället och om det 
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Behov av ny kunskapsarena 

Med den här avhandlingen har jag velat visa på den potential diskur-
siva designting har som verktyg i normkritiskt arbete. Vidare föreslår 
jag ett förhållningssätt där diffraktiva mönster uppmärksammas i 
den kunskapsproduktion som ska utvinnas ur detta. Detta kräver 
lärande över tid. Frågan som återstår är hur vi skapar sammanhang 
där det får finnas tid för självkritik, reflektion och eftertanke samtidigt 
som vi vill åt faktiska förändringar? 

Först och främst tror jag att vi måste börja se över vilka möjligheter 
som finns i utbildningen av framtida designers. När jag har under-
visat på olika designutbildningar runt om i landet har jag noterat att 
det finns en efterfrågan hos designstudenter av sammanhang som 
skapar förutsättningar för en mer problemorienterad praktik istäl-
let för en lösningsorienterad praktik. Ett sammanhang där de får 
möjlighet att fördjupa sig i problematiker, att kritiskt granska dess 
ursprung och vilken effekt problemet får för sociala relationer. Som 
lärare har även jag många gånger önskat ett mer situerat perspektiv 
hos studenterna, där de diskuterar deras eget ansvar i den verklig-
het de gestaltar och reproducerar. Med detta följer ett behov av att 
diskutera hur den framtida designerrollen ska se ut. Jag tycker mig 
se en oro hos studenterna att efter examen bli underordnade mark-
nadskrafterna och därmed också inför deras möjligheter att påverka 
uppdragsgivare. Jag känner igen detta, det är en av anledningarna 
till varför jag inte ville arbeta som designer i traditionell bemärkelse 
utan istället sökte mig till forskningen. 

Men världen är under konstant förändring och så även maktrela-
tionerna i samhället. Jag ser genom min forskning att designmetodik 
mer och mer börjar diskuteras som en strategi och förändringsmetod, 
vilket pekar mot att designers i framtiden har potential att få mer 
inflytande i olika delar av samhället. Jag ser också att efterfrågan på 
designers som arbetar normkritiskt ökar och därför anser jag att 
designutbildningarna borde förbereda studenterna på detta. 

En utbildning som erbjuder detta tror jag har mycket att vinna, 
både i form av förhöjd medvetenhet och kreativitet hos studenterna 
men också i form av förutsättningar för en mer inkluderande och 

ansvarsfull samhällsutveckling genom design.

»   In fact, staying with the trouble requires learning to be 
truly present, not as a vanishing pivot between awful or ede-
nic pasts and apocalyptic or salvific futures, but as mortal 
critters entwined in myriad unfinished configurations of 
places, times, matters, meanings. «

Haraway, 2016
 

Så hur gör vi för att skapa dessa sammanhang utanför utbildningen? 
För att kunna tillgodogöra oss den normkritiska designpraktikens 
fulla potential som brygga mellan teori och praktik tror jag vi måste 
sträva efter öppna kunskapssystem med kunskapsarenor som tillåter 
ett diffraktivt förhållningssätt till kunskapsproduktionen. Där dia-
log och samarbete mellan olika samhällsaktörer får ges tid, plats och 
utrymme. En kunskapsarena vars ambition inte först och främst är 
att producera färdiga lösningar utan där vi får förutsättning att lära 
oss om oss själva genom andra aktörer. Som jag visat i den här av-
handlingen, slutar inte den normkritiska analysen vid de diskursiva 
designtingen, tvärtom fungerar de som en katalysator som i olika 
sammanhang komplicerar problembilden och synliggör berörings-
punkter hos fler aktörer. Den kunskapsproduktion som kommer ur 
detta, måste vi ta tillvara på. Fler berättelser måste berättas. 

Kunskapsarenor liknande den typen jag föreslår, där aktörer och 
forskare från olika delar av samhället möts kring vad som uppfattas 
som gemensamma problem och angelägenheter, har funnits sedan 
länge och har både beskrivits och diskuterats utförligt (Gibbons, 
Limoges, Nowotny, Schwartzman, Scott, & Trow, 2002; Nowotny, 
Scott, & Gibbons, 2001; Gulbrandsen et al. 2006; Björgvinsson, 
Ehn, & Hillgren, 2012). Förhållandet mellan vetenskap, samhälle 
och politik håller på att förändras, både i Sverige och i resten av 
världen. Som många påpekar står vi nu inför en rad (stora) sam-
hällsutmaningar som kräver andra sätt att förstå relationen mellan 
forskningsfrågor, politiska intentioner, forskningsresultat och po-
litiska beslut (Latour, 2004; Sörlin & Ekström, 2015; Vetenskaps-
rådet, 2015). Fler och fler initiativ tas därför till att involvera olika 
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samhällsaktörer tidigt i forsknings- och innovationsprocesser. Som 
jag redan påtalat, innebär detta att även designerrollen förändras. 

Både i Sverige och internationellt har de senaste åren åtskilliga så 
kallade ”designlabs” startats upp, som bygger på idén om att genom 
ett labbformat som plattform och genom samarbete mellan offent-
liga organisationer, näringsliv och civilsamhälle, angripa komplexa 
sociala utmaningar (exempelvis Living Lab, MindLab, Density 
Design, Helsinki Design Lab, Open Lab). Även Genuslabbet var ett 
exempel på detta. I en utforskande miljö fri från de begränsningar 
som formar en viss verksamhet kunde de deltagande aktörerna i för-
hållande till varandra erkänna gränserna för sin kunskap och riskera 
”misslyckanden” på ett helt annat sätt än jag tror de kunnat göra 
annars. Med hjälp av mina och mina forskarkollegors teoretiska 
kunskaper formade vi arbetsmetoder som passade sammanhanget, 
genom design som verktyg hittade vi ett gemensamt språk. Lär-
domarna och kompetensen som utvanns från detta kunde de sedan 
ta med sig tillbaka in i aktörernas verksamhet med förutsättningar 
för verklig förändring. Även vi forskare fick material som vi senare 
utvecklade vidare till en metodkortlek för normkreativa lösningar, 
nova (Alves, Ehrnberger, Jahnke, & Wikberg Nilsson, 2016). 

Samtliga initiativ säger sig bygga på en demokratisk värdegrund med 
ansvarstagande strategier för att öka förståelsen mellan forskare 
och allmänhet men också för att öka tillgången till och sprida re-
sultaten. Som jag tidigare varit inne på finns det emellertid en risk 
att nya normer snabbt skapas när man fokuserar på resultatet som 
slutmålet. I synnerhet när ekonomiska krafter medverkar, vilket är 
svårt att undvika när det handlar om design och innovation. När 
jag läser om Horizon 2020, eu:s största Forsknings- och Innova-
tionsprogram med riktning mot öppna forskningssystem, verkar 
snabba resultat vara det centrala. Detta går emot ett diffraktivt för-
hållningssätt till kunskapsproduktion som istället förespråkar tid, 
komplexitet, maktkritik och processer.

»   Horizon 2020 is open to everyone, with a simple structure 
that reduces red tape and time so participants can focus on 
what is really important. This approach makes sure new pro-

Två studenter från Integrerad Produktut-
veckling på kth har kontaktat mig för att få 
handledning och stöd i att skriva en artikel 
om genus, innovation och design. De är tröt-
ta på att innovationsbegreppet, så som det 
diskuteras på deras utbildning, är så starkt 
kopplat till manligt kodade tekniklösningar. 

De är trötta på att det på utbildningen pratas om ambitioner att förändra samti-
digt som gamla strukturer och vanor lever kvar. Majoriteten av de uppgifter de 
fått på utbildningen handlade om att utforma fordonsdelar eller annan traditio-
nellt manligt kodad teknik. 

De vill skriva om detta, de vill höja sina röster, men det finns också en rädsla  
inför att gå emot etablissemanget. För det handlar inte bara om motorer, 
bromsskivor och kolvar – det handlar i grunden om värderingar och maktför-
hållanden.

Jag känner igen mig. Både från tiden på Konstfack men också utifrån min  
erfarenhet som lärare i utbildningen Design- och Produktframtagning. Genus- 
perspektivet är visserligen välkommet (det är ju så inne nu), men eftersom de 
övriga kurserna inte har ett integrerat genusperspektiv blir det svårt att för mig 
ensam förmedla komplexitet och kritiska perspektiv till studenterna. Resultatet 
blir därför ofta att genusperspektivet blir något som adderas på en redan färdig 
idé. Som ett nödvändigt ont.

Samtalen mellan mig och studenterna är viktiga, både för dem och för mig. 
Vi får vara arga, vi får säga det vi håller inne med. Och det ger oss styrka. Tyvärr 
har jag inte mycket tid att ge dem då jag är föräldraledig på deltid och övrig tid 
är jag involverad i flera projekt. 

Ett år senare läser jag en debattartikel i Ny Teknik där två studenter kräver 
kurser om genus på samtliga tekniska universitet i Sverige (Eriksson, & Thénor 
Årström, 2016). Det är samma studenter som kontaktade mig ett år innan.  
Artikeln blir en viral succé på sociala medier och kommentarerna låter inte vänta 
på sig. De flesta är fyllda av ilska, oförståelse och hat. Några i mina feministiska 
nätverk går ihop och försvarar artikelförfattarna, de försöker hålla god ton och 
argumenterar sakligt. Det hjälper inte. Det är som att svära i kyrkan. Hatet eska-
lerar och kommentarerna (övervägande anonyma) haglar av personangrepp som 
är sexistiska, utseendedömande (de bildgooglar våra namn, vi är inte anonyma 
– men det är de) och hotfulla. Till slut måste Ny Teknik stänga ned kommentars- 
fältet för att vissa av kommentarerna bryter mot Ny Tekniks regler. De väljer 
alltså att stänga ned helt istället för att konfrontera eller blocka dem som fällt 
dessa kommentarer. Flera av oss mailar dem och frågar varför men ingen får 
svar. Ny Teknik visar därmed tydligt var de står. Bättre fly än illa fäkta. Men vi 
reser oss. Vi har fler kamper att utkämpa.

Ny Teknik men 

ändå så mossig
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jects get off the ground quickly – and achieve results faster. « 

European Commission, n.d. 

Även om färdiga lösningar eller innovationer inte i första hand bör 
vara det eftersträvansvärda inom de kunskapsarenor jag föreslår, 
kan de idéer som produceras inom dem naturligtvis ändå resultera 
i efterfrågan. I min resa berättar jag bland annat om hur folk frå-
gande var de kunde köpa borren och stavmixern, om hur Energy 
Aware Clock gick till produktion och om hur en del av idéerna i 
Androstolen nu ska implementeras i en ny produkt. Det här gör det 
ännu mer intressant, för det säger något om hur lite vi känner till 
verkliga behov som finns och därmed kan detta även ses som en 
kritik mot den traditionella designpraktiken.

Jag ser med andra ord att det ena inte nödvändigtvis behöver 
utesluta det andra. Undersökande behöver inte vara motsatsen till 
en innovation. Undersökandet kan vara innovationen. Det kritiska 
behöver inte stå i kontrast till efterfrågan. Efterfrågan kan vara 
det kritiska. Misslyckande behöver inte stå i kontrast till framsteg. 
Misslyckandet kan vara ett framsteg. 

En kunskapsarena med ett diffraktivt förhållningssätt till kun-
skapsproduktionen kan således även, samtidigt, utgöra en arena för 
potentiella innovationer grundade i ett normkritiskt perspektiv. 
Det viktiga är att inte se dessa innovationer som en slutstation utan 
mer som en fryst bild av en ständigt pågående social process. Som 
en av många prismor i ljuskronan. 

Eftertankar
Att arbeta normkritiskt är inte lätt, det har jag redan varit inne på. 
Det finns alltid en risk att du upprör både de som priviligeras och 
de som diskrimineras. Alltid är det någon grupp som känner sig ut-
satt, osedd, utpekad, anklagad, utanför eller missgynnad. Det finns 
också väldigt olika syn hos oss som arbetar normkritiskt på vad som 
bör lyftas fram, vad som bör stå tillbaka och vad man vill uppnå med 
normkritiken. Som jag också redan nämnt, är dessa motstånd något 
vi måste lära oss hantera och försöka förstå och lära oss om vad de 
betyder.

Ändå, vi är alla människor med känslor. Under de år som jag har 
arbetat normkritiskt har jag många gånger tvivlat på om det är värt 
att fortsätta. Jag har på vägen sett så mycket skit. Härskarteknik, 
skitsnack, lögner, personangrepp, rasism, sexism, hat. Det sätter 
sig som en stor klump i hjärtat och i magen. Jag orkar inte. 

Men så kommer jag på. Att jag överhuvudtaget har möjligheten 
att arbeta normkritiskt innebär att jag besitter en priviligerad 
position i samhället. De som är värst utsatta har varken utrymme, 
verktyg eller makt att föra en sådan kamp. De kan bara drömma om 
att deras frågor synliggörs i ett motstånd. Sedan finns det många 
som handlar normkritiskt varje dag, men som osynliggörs eller 
trycks tillbaka av etablissemanget. 

Så jag reser mig. Det finns något bra i talesättet ”det finns alltid 
någon som har det värre”. Jag har på sistone börjat se det som att 
mina privilegier utgör en rustning samtidigt som de också erbjud-
er mig en plattform i samhället. Frågan som då följer blir, hur för-
valtar jag detta?

Jag tror att vi måste diskutera vikten av att ibland stiga åt sidan och 
lämna plats åt andra. Jag är själv inte särskilt bra på det. Ändå så 
klagar jag på hur mycket plats män tar, jag är för kvotering och delad 
föräldraförsäkring. Det finns något som skaver i det.

Det behöver inte handla om att räkna kroppar, utan med ett 
diffraktivt förhållningssätt kan vi istället börja notera vilka berät-
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telser som upprepas och vilka som berättas mer sällan. Om vi börjar 
samla på berättelser kan vi också börja uppmärksamma skillnader 
mellan dem. 

Så nej, jag behöver inte ge upp och sluta. Men jag behöver bli 
bättre på att lyssna och ge plats. Det finns så många därute. Vi behöver 
bli fler som fuckar upp helt enkelt.

»  Dropping out is not the answer; fucking-up is. «

Solanas, 2004, sid. 75

Artiklarna
Alldeles i början av avhandlingen uppmuntrade jag dig att läsa mina 
vetenskapliga artiklar för att hitta ytterligare lager i avhandlingen. 
Min förhoppning är att du just nu läser dessa rader för att du avser 
att göra detta. 

På följande sidor redogör jag för de fyra artiklar som jag valt ut 
för denna sammanläggningsavhandling samt för ytterligare några 
texter jag bidragit till under min tid som doktorand. Jag kommer 
också kort redogöra för mina starkaste minnen från skrivprocessen 
av dem samt beskriva min roll som författare. Därefter följer artik-
larna i dess publicerade form.

Ännu en gång vill jag påminna dig om metaforen med prismat i 
kristallkronan. Att artiklarna är accepterade och publicerade av 
akademin betyder också att de inrättat sig efter den forsknings-
tradition och de normer som råder inom den kontexten. Det är lätt 
hänt att man underordnar sig en sådan text, eftersom det kan upp-
fattas som att den kräver ett tränat öga för att förstås fullt ut. Kom 
då ihåg att den uppfattningen bottnar i ett maktförhållande mellan 
dig och texten. Det är därför så viktigt att du tar plats i texten, att 
du släpper fram din kritiska blick och dina känslor som uppstår i 
din kropp i mötet med texten. För det är där det händer. Om du somnar 
mitt i texten, så betyder det något. Likaså när du viker ett hörn, 
stryker under eller slår ihop boken. Vilken känsla och vilka tankar 
finns där då?

När jag skrev dessa artiklar, läste jag mycket teori och historia kring 
det aktuella ämnet. Synen på världen som växte fram ur det väckte 
många känslor i mig, företrädesvis sprungna ur en frustration.  
Nu när jag ser tillbaka på mina första trevande texter som låg till 
grund för artiklarna ser jag tydligt hur jag kämpar med att trycka 
undan dessa känslor. Ty akademiska texter ska inte styras av känslor. 
Genom handledning och kommentarer från artikelgranskarna 
lärde jag mig att det inte är okej att rätt och slätt jämföra gynekolog- 
stolen med ett tortyrredskap – jag måste skriva att den kan uppfattas 
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Detta satte igång en lång mailkonversation mellan mig och chef-
redaktören där jag direkt intog en försvarsposition och hävdade att 
det visst fanns stöd och skyllde granskarnas kritik på att genusteori 
inte är lika etablerad inom design som i andra närliggande områden 
som till exempel teknik och arkitektur. Ganska uppkäftigt kan jag 
tycka nu i efterhand, för någon som skriver en tidskriftsartikel för 
första gången och dessutom till en av de högst rankade inom design. 

Efter månader av diskussion per mail och efter hot om att vända 
mig till en annan tidskrift, släppte jag till slut garden och intog is-
tället en lärande position. Ju mer jag tvingades vässa mina argument 
och utmana min blick, insåg jag till slut hur värdefull kritiken var. 
Texten blev ju starkare.

Den 20 juli 2012 fick jag till slut detta besked:
 

Dear Dr. Karin Elisabeth Ehrnberger,

I write to you regarding the manuscript entitled ”Visualising Gender Norms
in Design- Meet the Mega Hurricane Mixer and the Drill Dolphia,” which you
submitted to the International Journal of Design.

Your manuscript was sent to the two original reviewers, whose comments are
listed at the end of this email. Both reviewers are generally satisfied with
the revisions.

 
Becoming the Energy Aware Clock : Revisiting the Design 
Process from a Feminist Gaze 
Ehrnberger, K., Broms, L., & Katzeff, C. (2013). (pp. 258–266). 
In the proceedings of Experiments in Design Research, the 5th Nordic Design Research 
Conference. Copenhagen, Denmark.

Jag är huvudförfattare till denna artikel men den skrevs i nära 
samarbete med Loove Broms. Även Cecilia Katzeff bidrog med 
granskning och text.

Den här artikeln hade jag längtat länge efter att få skriva. I min och 
Looves diskussion under designprocessen av Energy Aware Clock 
tänkte jag mycket på och refererade ofta till Donna Haraways Cyborg. 

som tortyrliknande utifrån vissa perspektiv, jag får heller inte skriva 
att det är uppenbart att det ”manliga” formspråket är överordnat 
det ”kvinnliga”- jag måste skriva att det finns goda skäl att misstänka 
detta då det finns vissa saker som indikerar detta. Och jag får defini-
tivt inte skriva att kvinnor under första hälften av 1900-talet hölls 
som gisslan av sina egna män i sina egna hem. Däremot går det bra 
att skriva om hemmafruidealet som propaganda.

Trots att känslorna hela tiden låg där och bubblade i mig, lärde 
jag mig något av att tämja dem och paketera dem i en traditionellt 
akademisk form. Genom artikelskrivandet insåg jag värdet av att 
kunna argumentera på ett maktspråk som ”Vetenskapen” respek-
terar och lyssnar på. Jag infiltrerade denna otillgängliga, mystiska 
värld och kunde därmed också avdramatisera den inför mig själv. 
Med tiden kunde jag också förstå och tydligare se maktförhållanden, 
tolkningsföreträden och representationer i denna värld och där-
med kunde jag översätta min rädsla och mitt motstånd till kritik. 
Genom att ta makten över språket, fann jag således ett vapen som jag 
kunde använda mer konstruktivt i kampen för ett öppnare och 
friare språk inom akademin.

Visualising Gender Norms in Design : Meet the Mega Hurricane 
Mixer and the Drill Dolphia  
Ehrnberger, K., Räsänen, M., & Ilstedt, S. (2012).  
International Journal of design, 6 (3), 85–98.

Jag är huvudförfattare till denna artikel men den skrevs i nära sam-
arbete med min bihandledare Minna Räsänen. Även min huvud-
handledare Sara Ilstedt bidrog till texten.

Detta var den första artikel jag skrev som doktorand. Att arbeta tillsam- 
mans med min bihandledare Minna Räsänen lärde mig otroligt mycket  
om den akademiska skrivprocessen. Efter den första granskningen 
blev artikeln accepterad med revisions required, vilket i detta fall betydde 
att de bedömde innehållet som intressant men ansåg att jag inte hade 
tillräckligt med stöd i min analys och vissa slutsatser. Jag förstod inte 
alls denna kritik, jag tyckte min analys var klar som korvspad! 
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uppmärksammades det hierarkiska förhållandet mellan läkare och 
patient som en central orsak till de negativa upplevelserna men all-
deles för sällan drogs samband till miljön i undersökningsrummet, 
som belysningen, gynekologstolen eller verktygen. Ändå var miljön 
ständigt närvarande i dessa studier, när jag som designer läste dem 
blev sambandet mellan dessa och patienternas negativa upplevelser 
uppenbar. Att detta inte problematiserades mer upplevde jag som 
en brist. 

Artikeln växte därmed ur en idé om att vår studie kring Andro- 
stolen skulle kunna komplettera de tidigare studierna genom att 
belysa vikten av designperspektivet. Teori till artikeln hämtades 
därför främst från fältet Performance Studies.

Att synliggöra det osynliga : Design som aktör i jämställdhetsarbete 
Isaksson, A., Börjesson, E., & Ehrnberger, K. (2014). 
Tidskrift för Genusvetenskap, 35 (1), s.28–47.

Jag är tredjeförfattare till denna artikel men artikeln skrevs under 
fortlöpande diskussion alla författare emellan.

I den här artikeln har jag främst bidragit till texten om kritisk design 
och diskussionen kring användandet av prototyper som underlag  
för diskussion. Studien som artikeln handlar om utfördes på Hälso- 
teknikcentrum Halland och det var främst Anna Isaksson och Emma 
Börjesson som ansvarade för det arbetet. Artikeln har valts ut för 
denna sammanläggningsavhandling eftersom denna studie var av-
görande för oss i Origoprojektet i vår strävan efter att formulera 
en metod runt hur diskursiva designobjekt kan fungera som verktyg 
i jämställdhetsarbete.

I min värld var kopplingarna så självklara och jag visste säkert att jag 
någon gång skulle skriva den här artikeln. 

Samarbetet mellan mig och Loove i skrivprocessen blev intres-
sant. Jag hade som jag skrev en väldigt klar bild framför mig över 
hur upplägget på artikeln skulle vara men när jag började skriva 
tog det stopp. Här blev Loove som en medlare mellan mina idéer 
och texten, hans erfarenhet av det akademiska skrivandet blev det 
som till en början förde processen framåt. Jag kunde förklara för 
honom med mina egna ord och han omsatte dem till artikelmate-
rial. Han hittade ord som jag inte kunde hitta, formuleringar som 
jag inte förmådde uttrycka. Ju mer texten växte fram kunde också 
Loove göra ytterligare kopplingar mellan feministisk teori och 
våra tankegångar i designprocessen som jag inte hade sett. Till slut 
skapades en rytm i texten som bjöd in mig, och efterhand kunde vi 
båda mötas i själva skrivandet.
 

The Androchair : Performing Gynaecology through the Practice 
of Gender Critical Design
Ehrnberger, K., Räsänen, M., Börjesson, B., Hertz, A-C., &  
Sundbom, C. (2017). The Design Journal, doi: 10.1080/14606925. 
2016.1261510

Jag är huvudförfattare till denna artikel men den skrevs i nära sam-
arbete med min bihandledare Minna Räsänen. Vi bestämde tidigt 
i projektet med Androstolen att alla projektmedlemmar skulle stå 
med på alla artiklar, oavsett skrivbidrag. Emma Börjesson, Ann- 
Christine Hertz och Cristine Sundbom har fått läsa artikeln i färdigt 
skick och erbjudits möjlighet att komma med kommenterar innan 
den skickades in till The Design Journal.

När den här artikeln skrevs var jag inspirerad av performanceteori. 
Performanceteori erbjuder ett synsätt på världen som en skådeplats 
där platser blir scener, människor aktörer och ting rekvisita. Under 
arbetet med Androstolen tog jag del av framgångsrika studier runt 
förändringsarbete kring kvinnors upplevelser av gynekologiska un-
dersökningar vilka inspirerades av performanceteori. I dessa studier 
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Introduction
Everywhere, we are constantly confronted with information 
that reflects society’s perceptions of, and rules about, what is 
acceptable and what is not. The information can be obvious, 
informative, explanatory, or obtrusive such as in advertising, 
on signs, or in informative texts and warnings. It can also 
be subtler in the form of codes, which indicates a piece of 
information converted into a form or representation. These 
can be conveyed through, for example, the design of cities 
and buildings (and the accessibility to them), clothing, body 
language, as well as the design of products. 

These codes both guide and govern our lives by creating both 
mental and physical boundaries to our actions. Our interpretation 
of the codes depends on our previous experiences and is drawn 
from a variety of factors, such as class (income, education, etc.), 
ethnicity (culture, history, religion, etc.), and sex (male/female, 
sexuality). It is also a question of location (geography), space 
(context), and time (modernity). We may say, therefore, that we 
are nurtured by our environment, as well as by each other. These 
things reflect values and express desires. Everyday environments 
and their forms and functions are the result of someone’s 
conscious intention. It is therefore important that designers 
understand how the artefacts they create affect the formation 
and maintenance of these ideas, which include gender. The form 
can be considered to embody, reflect, and reproduce gender roles 
and power structures in our society. Inspired by the Offenbach 

theory of product language (Gros, 1976), this article uses the term 
product language when referring to these codes in the design. 
Gros makes a distinction between the practical functions of 
a product on the one hand, and the formal and communicative 
aspects – the so-called product language functions – on the other. 
We will elaborate more on this later.

The field of gender studies has by now established a 
large volume of empirical research as well as a theoretical 
framework. There is literature on the subject that is developed in 
the fields of (for example) art, film, psychology, technology, and 
anthropology. However, the discussion of gender issues in design 
practice, or in design research, is still in its infancy. Existing 
design research notes the way things are, how they became so, 
and their effects (Attfield, 2000; Berg & Lie, 1995; Cockburn 
& Ormrod, 1993; Kirkham, 1996; Sparke, 1995) but there are 
few examples that try to identify the underlying structures 
(Jahnke, 2006). Compare this to the debate in architecture and 
technology where established conventions are questioned and 
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Förutom ovanstående artiklar har jag även varit medförfattare i 
följande texter:

The Energy Aware Clock : Incorporating Electricity Use in the 
Social Interactions of Everyday Life
Broms, L. Ehrnberger, K., Ilstedt Hjelm, S., & Bang, M. (2009).
In the proceedings of the 6th International Symposium on Environmentally Conscious 
Design and Inverse Manufacturing (EcoDesign, 2009). Sapporo, Japan.

Coffee Maker Patterns and the Design of Energy Feedback 
Artefacts
Broms, L., Katzeff, C., Bång, M., Nyblom, Å., Ilstedt Hjelm, S., & 
Ehrnberger, K. (2010). (pp.93–102). Presented at the DIS’10: Proceedings 
of the Designing Interactive Systems Conference. Aarhus, Denmark.

Days in the Life of the Energy Aware Clock : Design of an  
Ambient Energy Feedback Interface 
Broms, L., Katzeff, C., Bång, M., Nyblom, Å., Ilstedt Hjelm, S., 
& Ehrnberger, K. (2011). Swedish Design Research Journal, 11 (1), 30–37. 
 
The Androchair, Designing the Unthinkable: Men’s Right to 
Women’s Experience in Gyneacology
Sundbom, C., Ehrnberger, K., Hertz, Ann-Christine, & Börjesson, 
E. (2013). Nordes ’15: In the proceedings of Design Ecologies, the 6th Nordic 
Design Conference. Stockholm, Sweden.
 
Visualizing gender : Norm-critical Design and Innovation  
Börjesson, E., Isaksson, A., Ilstedt, S., & Ehrnberger, K. (2016).  
I Alsos, G.A., Hytti, U., & Ljunggren, E. (Red.) 
Research Handbook on Gender and Innovation (Research Handbooks in Business 
and Management series). (s. 252–273). Cheltenham: Edward Elgar 
Publishing Ltd.
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female-feminine and male-masculine have polarising definitions 
clearly distinguishing between men’s and women’s needs. The 
man’s superior position in society has also created a standard in 
which female product language is belittled and opposed (Buckley, 
1986; Sparke, 1995). Feminists and design historians have taken 
the traditional design concept of form follows function as symbolic 
of male oppression of women. The machine (the man) takes 
priority over the body (the woman) (Ahl & Olsson, 2002; Attfield, 
1989; Attfield & Kirkham, 1989). Design historian Penny Sparke 
(1995) describes in her book As Long As It’s Pink how the design 
world, during modernism, began to develop a language and a 
philosophy based on the male culture – something she continues 
to believe to this day. This has created a two-tier system of values 
based on the systematic devaluation of femininity. ‘Private’ stands 
in contrast to (and is valued less than) ‘public’; the same goes for 
ornamental to minimal, natural to cultural, traditional to modern, 
consumption to production, taste to design and so on with each 
concept being associated either to ‘femininity’ or ‘masculinity’ 
(Sparke, 1995, p. 222). 

Functionalism and the principle form follows function 
were questioned in the 1960s, indicating a paradigm shift in 
design. However, as Krippendorff (2006) points out, the concept 
is still frequently used (p. 6). We do not argue for the feminist 
interpretation of form follows function per se, but use it as an 
analytical starting point. 

Product Language

According to Gros (1976) “product language” represents 
the “sensual functions” of a product. These functions can be 
subdivided into formal aesthetic functions, i.e., those aspects that 
can be observed irrespective of the meaning of their content and 
semantic functions (Figure 1). The latter is then divided into two 
constituents: indication function and symbolic function. There are 
some inquiries made about the formal aesthetic functions being 
further explored in relation to the semantic functions (Zuo & 

Jones, 2007). We agree with this and, further, that these functions 
are so intertwined with the overall product language that, when 
separated, there is a risk of losing important correlations between 
the formal aesthetics and the semantics. Therefore, in this article, 
the functions will not be analysed one-by-one since this will 
lead to an oversimplification of the product language. Formal 
aesthetic functions like shape, colour, material, and décor are 
analysed, as well as (and concurrently as) indicating functions 
like graphics and buttons and symbolic functions such as 
metaphors. In addition, we examine the role of verbal language 
in the gendering process of products regarding the division into 
product categories, name setting, and use of attributions. To quote 
Klaus Krippendorff (2006):“The fate of all artifacts is decided in 
language”(p. 148).

The Gender System

Seen from a gender perspective, the value system described by 
Sparke, reflects the gender structure on which our society is 
built. Gender researchers use the term gender system or gender 

order to explain this pattern. The gender system is described as 
a power structure (norm) that organises the relationship between 
the sexes on a symbolic, structural and individual level (Acker, 
1990; Connel, 1987; Harding, 1987). Hirdman (2003) further 
suggests that the system is built according to basic principles of 
separation and hierarchy. The separation principle means that 
the behaviours and tasks are divided into ‘male’ and ‘female’ as 
opposites. The second principle is the hierarchy principle, which 
considers the male as the true standard of human values, and what 
he does and makes as being superior to that of a woman. 

In addition to this, there is an on going discussion in the 
field of gender studies on the concept of intersectionality, which 
is how social categories such as ethnicity, religion, disability, and 
class are intertwined with gender qualities and how they interact. 
In this paper, we will nevertheless focus on the gender system 
according to Hirdman. 

Figure 1. Conceptual model of the Offenbach theory of product language (Gros, 1976).
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debated on a regular basis (e.g., Berner, 2003; Bonnevier, 2007; 
Faulkner, 2000; Rendell, Penner, & Borden, 2000; Sanders, 
1996; Wajcman & Mackenzie, 1999). 

Gender equality and equity in design is often highlighted, 
but it often results in producing designs that highlight the 
differences between men and women, although both the needs 
and characteristics vary more between individuals than between 
genders (Hyde, 2005). Examples of such design are Little Pink 
Tools (tools specially designed for women) and Dad Gear 
(child care products for dads). Furthermore, there are often 
practical considerations such as environment, functionality, and 
ergonomics to pay attention to, where the discussion and analysis 
of gendered product language is not highlighted. One exception is 
unisex products, which in some cases have been successful, like 
with the perfume CK One by Calvin Klein and Swatch unisex 
watches. The problem with a unisex design, as we see it, is that 
one often avoids using gendered colours, shapes, and attributes, 
so the result often becomes pale and/or without a strong identity. 
Unisex design, therefore, does not contribute significantly to 
blurring the boundaries of gendered product language.

There may be several reasons why gendered product 
language has not been problematized more. One reason could 
be that product language is considered self-evident, as naturally 
given, and therefore difficult to challenge – although clearly 
visible, it is also invisible. Another reason could be that the 
conditions for a gender critical perspective on design have 
not been very beneficial. Buckley (1986) noticed that women 
have been involved in design history in a variety of ways, 
but consistently ignored in, and excluded from, the literature 
of design. This means that their influence on design has been 

systematically discouraged. The essay “Ornament and Crime” 
(Loos, 1997) where the modern architect Adolf Loos critiqued 
everything from teapots to shoes, famously foundthat the 
ornament of design being criminal, primitive, degenerated and 
most importantly, erotic and feminine, has had a great influence on 
design and design history of the 20th century. We cannot disregard 
this actuality. 

The product language is the first thing that greets our 
senses, and it plays a significant role not only for how we 
understand the artefact, but also for how we perceive ourselves. 
Few attempts have been made in that direction, one example 
being the exhibition Formgivning/Normgivning (Jahnke, 
2006), where the gender of the design became visible and 
was discussed from perspectives of colour and form, function, 
marketing, and identity. The exhibition attracted much attention 
both nationally and internationally, and focused on the gender 
perspective in design. 

Design as a scientific area is expanding,which implies that 
the role of the designer will be questioned. Art critic and Ph.D. 
Linda Fagerström (2010), shows in her research project Sex, 

Gender and Design that a deeper gender perspective on design 
and the designer’s role is greatly needed. Her study also shows 
that designers themselves are calling for this. However, it seems 
to us that a critical gender perspective on the design process has 
not so far been widely incorporated in design research. We also 
lack a proposal for how designers can take advantage of such 
knowledge in practice.

The purpose of this article is to take a first step towards 
discussing and exploring a critical perspective in the design 
process. It discusses in what ways design artefacts and aesthetics 
can be seen as a (re)production of gender, in the light of the 
concepts of hierarchy and separation foundational to gender 
theory (Hirdman, 1990, 2003). This is a question about how we 
talk about, evaluate and design artefacts according to whether they 
are associated with a traditionally male or female domain (Berner, 
2003; Cockburn & Ormrod, 1993; Wajcman & Mackenzie, 1999). 

The purpose of this article is not to discuss the design 
process itself, but to highlight how a gender perspective can be 
visualised by a gender critical design practice. This is exemplified 
by a case in which the product language of an artefact associated 
with a traditionally male domain is substituted by the product 
language of an artefact associated with a traditionally female 
domain, and vice versa. In this way, the invisible meanings and 
values connected to each artefact, become visible.

Theoretical Starting Points
In this article, our theoretical starting point is inspired by the 
feminist critique of design. Throughout the history of design, the 
common view of women as belonging to the private sphere and 
the man belonging to the public sphere (Fraser, 1989) has been 
crucial to how artefacts are designed; design of artefacts depends 
on who is going to use them, the context of which they are a part, 
and the space in which this occurs (Kirkham, 1996). In the work 
process, one still uses a gendered product language, in which the 
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Hirdman (2003) argues that the principle of separation 
is followed by the principle of hierarchy, which would indicate 
that male products also are valued higher than female products. 
This principle is based on the acceptance of man as the norm and 
women as the exception. The same thinking can be traced to the 
fact that female products often diverge from the ‘regular’ product 
selection (that is targeted at ‘people’) and is explicitly targeted as 
being ‘for her’ (Figure 5).

In product categories related to traditional female domains 
(like home care products, child care products, hygiene products, 
and make-up), one can see that women are the main target group. 
However, it is important to keep in mind that these domains 
belongs to the private sphere and has a low status in society 
(Carli, 2001). Inspite of the fact that women (or mothers) are 
the main target group, they do not seem to become the norm 
(people). Therefore, products within these product categories 
that are targeted towards men become something else without 
being an exception to the norm. For example, cosmetics targeted 
at men are called ‘grooming products’ (not ‘cosmetics for him’); 
Philips’ iron targeted at men is called a “power-tool” (instead of 
home appliance, which probably is more associated with use by 
women); child care products targeted at men become Dad Gear 
(not child care products for men), and so on. Until recently, TENA 
incontinence protection was simply called TENA Lady (for 
women) while their incontinence protection for men was called 
TENA Protection Guard. However, this made them hard to find 
in the stores and TENA had to add‘for men’ on the packages. This 
could imply that products associated with women’s domains 
(which are less valued in society) and femininity must become 
something different to maintain their status, thus being accepted 
by men. According to Hirdman’s (2003) gender system, this 
could be interpreted as an example of the principle of hierarchy 
in design thinking.

There are many examples where a masculine product 
language is used to communicate superiority. These products 
are described with superior adjectives such as professional, 
exclusive, or intelligent. More simple and cheaper versions of 
the same product category tend to adopt a more ‘feminine’, 
often bordering on childish expression (Figures 6 & 7). Even 
traditionally culturally feminine products seem to follow this 
logic (Figure 8). This supports Hirdman’s theory of the principle 
of hierarchy in product language.

The product language is also strengthened by an often 
emotionally-charged name, based on the value system’s principles. 
The separation principle is especially clear in products within 
the hygiene industry, where products targeted at women have 
names that refer to softness, intimacy, emotions, and childishness. 
Examples of such product names are the perfume Sexual Sugar 
from Michel Germain, the epilator Silk-épil Soft from Braun, 
and the watch Baby J from Casio. The men’s collections stand in 
contrast, with names that can be associated with characteristics 
such as precision, strength, challenge, and intellect. Examples 
of which are the shaver Smart Touch from Philips, the fragrance 
Adventure from Davidoff, and the energy drink Monster. Intellect, 
strength, and adventurousness are characteristics that are prized in 
Western society, while intimacy, emotions, and naivety are less so 
(Kessler & McKenna, 2006).

Figure 5. Futuro knee protection, sport selection to the left 
and selection ‘for her’ to the right. 

Figure 6. Braun electric toothbrushes. From left to right: from 
simple and cheap technology (“feminine” product language) 
to advanced ‘professional’ and more expensive technology 

(“masculine” product language). Product photos are printed with 
permissions by Braun, all other rights reserved. 

Figure 7. Bosch coffee makers. From left to right: the more 
performance, the more straight forms and darker colours. Product 

photos are printed with permissions by Bosch,  
all other rights reserved. 

Figure 8. Babyliss hairdryers. From left to right: 
1600 W, 2000 W, and 2200 W. Product photos are printed with 

permissions by Babyliss, all other rights reserved. 
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The gender system’s principles can be traced and 
characterised in design (Rommes, 2006). There is a clear 
illustration of the separation principle in how products are 
targeted at children. With the help of the product language, 
gendered toys and clothes appear from an early age. The products 
are also sorted as being “for girls” and “for boys” in the stores. 
The message is hard to misinterpret: girls should wear princess 
dresses, play with dolls, and toy housework products, while boys 
should wear dark clothes with prints of skulls or dinosaurs, and 
should play with war toys and construction kits (Figure 2). The 
division creates expectations for boys to be tough, smart, and 
logical, and for girls to be beautiful, quiet, and caring (Kirkham, 
1996; Lepkowska, 2008; Rommes, Bos, & Josine, 2011).

The same expectations follow us much later into life. 
Using the aesthetic dichotomy, properties, and explanations are 
coded into masculine and feminine. Products targeted at women 
are characterised by soft, clean, organic shapes, and bright colours  
(preferably pink), and there is often some sort of decoration such 
as hearts, diamonds, or flowers (Figure 3). Products targeted at 
men, however, are characterised by complex, angular shapes, 
and dark colours. Preferably, the products also express some 
kind of machine aesthetic and enhancement of performance, or 
have an expression hinting at danger or challenge (Figure 4). The 
differences are seldom as obvious as for the Braun’s shavers 
(Figures 3 & 4). Still, these are equally (or even more) important 
to observe. It is very often a relative matter; an object for women 
can have ‘masculine’ attributes and be conceived as an object 
for men as long as there is no alternative for men represented. 
However, it is worth noticing that it seems quite hard to find 
the opposite, an object for men with ‘feminine’ attributes which 

can be conceived as an object for women as long as there is 
no alternative for women represented. In some cases, the 
difference between a masculine design and a feminine design 
can be a question about colour, function, or size alone; still, 
there is a difference.

Figure 2. The artwork Maia and Her Pink Things from The Pink Project, 2006 (left) and Kihun and His Blue Things from the The 
Blue Project, 2007 (right) by JeongMee Yoon, illustrates the separation principle in design in a striking way. 

Product photos are printed with permissions by JeongMee Yoon, all other rights reserved.

Figure 3. Products targeted at women.

Figure 4. Products targeted at men. Product photos are printed 
with permissions by Braun, all other rights reserved. 
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According to the principle of separation, the product 
language of these irons tells us that performance is associated with 
male characteristics, while helpfulness is associated with female 
characteristics. The iron to the left is, in fact, occasionally 
described and/or marketed as an “iron for men”, and the 
device is consequently presented as a “power tool” instead of 
a garment-care appliance (e.g., Moffat, 2010). It even comes 
in a solid case and costs more.

According to the principle of hierarchy (where masculine 
product language is believed to override the feminine), 
performance is accorded a higher value than features, which are 
more helpful in nature. This is something that can be perceived 
in how it is marketed, using superior adjectives like powerful, 
strong, and robust (Kessler & McKenna, 2006). Yet, the helpful 
features that are essential for some people (even men) barely 
warrant a mention. Seeing it this way, it becomes clear how the 
product language contributes not only to how functions become 
gendered, but how we arrange them in a hierarchical order.

The hierarchy of decor visualised through  
product language

The product language seems to be determined by the function, 
with products that express performance being superior. When 
we talk about the decor, we usually mean an addition to the 
already finished, purely functional, product. In this way, all forms 
unrelated to any function should be classified as pure decoration. 
Through this understanding, it appears to us that function is 
wrongly perceived as a contrast to decoration. The perception 
being that a pure product without decor is more ‘functional’ than 
a product with decor. What we tend to forget is that the decoration 
is not only flowers and leaves (Figure 10, left), it is also the 
stripes, the extra screw, the imitation chrome and the additional 
fan hole (Figure 10, right). We do not as clearly perceive this 
as decoration because these embellishments accentuate the 
performance aspect of the product. Decor is thus subject to the 
same hierarchy principle as function. A flower can thus be seen as 
detrimental to the credibility of a ‘functional product’ even though 
it is no more or less decorative than the “go-faster stripe.” We also 
tend to forget that the decoration may have an intrinsic value – a 
function to create emotions and experiences beyond the question 
of performance, such as desire, joy, or humour.

This gender system, and the principles of functional and 
decorative hierarchy, thus constitute the basis for the analytical 
framework of the gendered product language of technology that is 
applied to the work described in this article.

Research Approach
The research approach is inspired by Research through Design 

(RtD) (Frayling, 1993). RtD generates knowledge by designing 
innovative artefacts, models, prototypes, products, concepts, 
etc., and evaluates them by conducting various experiments 
(tests, perception experiments, etc.). It approaches the world of 
(research) objects primarily from the perspective of ‘designability’ 
(and changeability), and thus arrives at new ideas. 

The concept of the design process follows Derrida’s (1978) 
deconstructivism, which aims to make the invisible visible. 
Derrida focuses on text and argues that language can be likened 
to a ‘filter’ through which we see ‘reality’. We cannot perceive 
reality directly, but can only understand it through the words we 
have to describe it. Everything we read, see, think, feel, and so on 
is a kind of ‘text’ that we interpret. The term text is thus used in 
a broad sense and refers not only to written texts, but also to the 
product language of the things that surround us. Deconstruction 
can be described as a kind of liberating interpretation of ‘texts’, 
which tries to uncover hidden meanings and give them new life 
and meaning through reinterpretation and placing them in new 
contexts. One way to do this is to put things in opposite relation 
to each other, because our relationship with them then changes 
and offers new perspectives (Derrida, 1978). Moreover, the 
design process is influenced by the design method “(Re)designing 
the characters of artefacts” (Krippendorff, 2006, p. 232), which 
suggests a way for designers and stakeholders to liberate 
themselves from the linguistic construction of product language. 
The method implies that by putting characters in opposite relation 
to each other, it becomes clear how we value them, thus enabling 
us to re-evaluate them.  

In this study, we place two common household appliances 
– a drill and a hand blender – in opposed relation to each other 
by switching their product language. A drill may be considered, 
we suggest, as a traditionally masculine hand tool, and a blender 

Figure 9. Philips irons. The one on the left is described in 
terms of performance, and the one on the right in terms of 

utility.Product photos are printed with permissions by Philips, 
all other rights reserved. 

Figure 10. A screwdriver from Rusta (left) and a screwdriver 
from Black & Decker (right). Product photos are printed with 

permissions by Rusta and Black & Decker,  
all other rights reserved. 
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Even in non-gender-specific product categories, one can 
find examples where the image of what is feminine and masculine 
is reproduced by choice of name. DUKA home store in Sweden 
used to call china with floral decoration such names as Lovisa 
and Anna, while china with a single stripe was called names like 
Gustav and Carl. The furniture company IKEA chooses to put 
girls’ names such as Felicia and Alvine on the soft, intimate, and 
decorative products like fabrics, rugs, curtains, and upholstery, 
while more functional products such as bookcases and chairs, 
receive a boy’s name like Billy and Sebastian. Here, the 
hierarchical principle may not be as clear as the examples above, 
but it can nonetheless be discerned. Floral decoration could be 
described as a symbol for romance (a feminine characteristic), 
while a stripe could be described as a symbol for rationality 

(a masculine characteristic), where rationality is regarded as 
superior to romance (at least in Western society) (Kessler & 
McKenna, 2006; Prokhovnik, 1999). Regarding IKEA’s choice 
of names, the products with female names are all textiles, which 
is a traditionally feminine thing. The products with male names, 
on the other hand, are mainly made from wood and steel, which 
are traditionally masculine materials. Textiles as material and 
textile work are strongly associated with the private sphere, 
while wood/woodwork and steel/steelwork are associated with 
the public sphere, where the public sphere is considered superior 
to the private (Martin & Sparke, 2003). It is not hard to imagine 
that IKEA’s choice of names is based on the traditional idea of the 
division of labour in the household. 

There are of course, exceptions. Alessi, Karim Rashid, 
FRONT, and Marc Newson are just a few examples of original 
design that challenge normative thinking. Still, they are all 
also examples of high-end design aimed towards an educated 
elitewhich a majority of people can’t afford and, thus, constitute a 
minor part of the global market. 

Gendered Product Language through 
Functional and Decorative Hierarchy

In order to discuss the hierarchical value system of design 
processes, it is important to question more deeply the perception 
of characteristics and explanations that are defined as masculine 
or feminine. If masculine design language is used to raise the 
status of a product, it is pertinent to ask exactly what it is in the 
product language that is expected to convey this to us, and what 
this means. We must also ask ourselves what this means for the 
perception of feminine product language, and what consequences 
this may have in a wider context.

In order to facilitate a critique of the hierarchical value 
system of design, we need to examine things in the specific 
context that gives them the content and meaning (Attfield, 1995; 
Haraway, 1988). In this article we have chosen to focus on the 
context of household technology. Research claims that it is in the 
home where gender roles are created, maintained, and reproduced 
(Pinto, 2006; Prhat, 2004). It is therefore all the more important 
to focus on products that are only used in the household. The 
household’s technical artefacts play a central role in this, as they 

are a part of a system that is directly linked to gendered places 
and activities. Engineering and technology is often associated 
with machines and performance. Being ‘technically competent’ 
is considered to be a male characteristic (Berner, 2003; Faulkner, 
2000; Wajcman & Mackenzie, 1999). Traditionally male tasks, 
such as tinkering with the car, fixing the stereo, connecting the 
computer, and carpentry around the house are consequently 
perceived as ‘technical’ in the proper sense of the word. However, 
to make a dress using the sewing machine, knitting a sweater on 
a knitting machine, or baking bread with the aid of household 
appliances (which are traditionally female endeavours), are not 
considered as ‘technical’ tasks (Berner, 2003, p. 34). This view 
is fundamentally not about the technological artefact in itself, 
but about a way to view and evaluate the action carried out 
in relation to the artefact. However, this view influences to 
a great extent the decisions taken in the choice of design. 
Previous studies show revealing examples of how gender-related 
intentions are designed into technical artefacts, depending on 
whether the intended user is a woman or a man. ‘Male’ technology 
is already defined at the conceptual stage as modern, challenging, 
and complex, while ‘female’ technology is defined as simple and 
uninteresting (Berg & Lie, 1995; Cockburn & Ormrod, 1993; 
Schroeder, 2010). By using a gendered product language, this 
contributes to the maintenance of a hierarchical system in which 
‘male’ technology is valued higher than ‘female’ technology.

We will now, starting with the feminist interpretation of the 
principle form follows function, analyse how design contributes 
to this perception. Since the word function in design seems 
synonymous with masculinity, and femininity with the word 
form, and also that function is valued higher than form, it is 
interesting to look at the values that we attach to these words, and 
how this creates aesthetic codes for what is considered to be male 
and female engineering.

The hierarchy of function visualised through  
product language

According to Merriam-Webster.com (2012), the definition of 
function is: “the kind of action or activity proper to a person, 
thing, or institution; the purpose for which something is designed 
or exists; role.” One can thus say that the function, when talking 
about products, is the (designed) purpose of it. So, different 
products in the same product category ought to be equally 
functional, albeit in different ways.

In product design, different features are used to 
communicate what function a product offers. Below there are 
photographs of two irons (Figure 9). The one on the left features 
high power, fast heat, and a scratch-resistant soleplate. The 
product description on the package is summarised thus: “more 
power, more steam, more performance.” The iron to the right 
has features such as a ‘drop-stop system’, a soft handle, an extra 
large water fill point, an extra long cord, and an easy-to-read 
water-level indicator; it is summarised in the product description 
on the package: “great results, minimal effort.”
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and indicates that special skill is required to use it. In addition, 
the overall appearance of the machine resembles a weapon – an 
artefact associated with fear and danger.

The blender, on the other hand, has a single, unified, 
organic form. The technology is hidden by the external form of 
the product, and the rotary blade is beautifully framed in a “skirt.” 
The buttons (one on and one off button) are integrated into the 
shape, and one gets the feeling that the force should be more 
like that of a ‘hug’. The hand blender suggests, in contrast to the 
drill, that it was designed for lighter duties that do not require 
as much effort. The colours are bright white and pastel, which 
gives a light and airy feel. The graphics in the picture depict fruits 
and vegetables, which conveys the various applications in a clear 
and concise manner. The power can be controlled using a button 
marked only with the symbols + and -, which enables precision.

The hand blender’s product language may be interpreted as 
gendered in a traditionally female way, while the drill’s product 
language is traditionally male. The gendering hence follows a 
hierarchy of techniques for determining what is ‘dominant’ and 
what is ‘ancillary’. This is particularly noticeable in the categorical 
names power tools and kitchen aids. Our notions about these 
artefacts seems to be reproduced in their design.

Design Proposal

These concepts, as with the existing product languages, were 
then used in the creation of two new prototypes: the hand blender 
Mega Hurricane Mixer and the drill Dolphia. The product 
languages of the design proposals were set in opposing relation 
to each other. The hand blender was designed based on the drill’s 
product language and vice versa.

The Mega Hurricane mixer 

In the design proposal, the hand blender (Figure 12) has a larger 
size than the technology inside requires, giving a feeling that this 
is a robust product with a strong engine. The designs are inspired 
by an eagle – a formidable animal that symbolises precision and 
speed. External colour differences and different surface materials 
give it a complex and exclusive appearance. The message here is 
that this is a product that can withstand shock and rough handling, 
which is why it is composed of durable materials, has a matte 
finish and dark colours. The handgrip gives the idea of being 
ergonomic and heavy, and it has a surface that appears to increase 
grip sensation. The switch is designed like a trigger; it is orange 
and stands out visibly to illustrate that this is a ‘product of power’. 
It is designed in such a way that the grip is similar to the grip of a 
gun – an artefact that is targeted and dangerous. The hand blender 
has, at the top, a display that shows the power setting in luminous 
figures. This allows the user to easily monitor power and have 
more control. Finally, a rotary blade is fastened in a ‘chuck’, 
which is adorned with ostentatious digital characters. The idea is 
that the rotary blade can be changed for different purposes so as to 
enable greater flexibility and creativity.

The Dolphia Drill

The drill’s product language is inspired by a dolphin’s anatomy 
(Figure 13), hence the name Dolphia Drill. The dolphin is a gentle 
animal that is often seen as having human-like characteristics. 
The drill is white and light blue, with a glossy surface to urge 
caution and care in handling. The body shape is unitary and 
reveals nothing of the motor inside. The vents are decoratively 
placed some distance away from the engine to minimise the 
expression of the device’s performance. For this reason, even the 
power switch is integrated into the pan, and it is concealed by a 
decorative rubber panel. The feeling conveyed during use should 
be that of ‘hugging out’ the power and should require minimal 
strength. The chuck is easy to hold, and there is no need for a key 
when changing the drill bit. Clear symbols help the user determine 
which settings should be used for different purposes. The drill is 
limited to three drill bits of different sizes.

Figure 12. The mixer “Mega Hurricane.”

Figure 13. The drill “Dolphia.”
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as a traditionally feminine hand tool. The obvious differences in 
the designs could instantly be explained in terms of the products’ 
identity as ‘kitchen equipment’ or ‘hand tools’, without any 
reflection on whether they are gendered. In Sweden, a lot has 
happened in the household technology market in recent years, 
and it has become fashionable to be a DIY person and a backyard 
chef. Although traditional gender roles still dominate (Prhat, 
2004), mostly men (but also a few women) have recently started 
to move across gender domain boundaries. In line with this 
phenomenon, there has been an increasing introduction of more 
electrical appliances to the hand tool and cookware markets. It 
is worth noting, however, that the masculine product language 
of hand tools has hardly changed, while many kitchen products 
have moved towards a more masculine expression (which may be 
interpreted as an expression of performance). 

For our study, we analysed the design language in the 
light of the aesthetic codes of ‘masculine’ and ‘feminine’ 
technologies, and applied these to the design process in the 
creation of new prototypes. The prototypes we made were 
created by the first author in the context of her thesis at the 
University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm, 
in 2006. The project received attention, which resulted in 
invitations to exhibitions and lectures around the world, 
including: The Shanghai Biennale at Shanghai Art Museum, 
Shanghai 2006; North Style in Glaspavillon in Berlin in 2007; and 
Abnormal in the Swedish Museum of Architecture in Stockholm 
in 2007. Besides these exhibitions, they have been shown at 
dozens of other exhibitions in Nordic countries. The lectures have, 
amongst other places, taken place at the Abnormal exhibition at the 
Swedish Museum of Architecture in Stockholm (2007); Nordes 
Conference in Stockholm (2007); and at universities and colleges 
(e.g., Mälardalen University 2007; University of Stockholm 
2010; Royal Institute of Technology 2011; Uppsala University 
2011). Approximately 100,000 people have seen the prototypes at 
the exhibitions, and approximately 500 people have been engaged 
in the lectures. The participants comprised different sexes and 
ages and, given the different situations, we may assume that the 
audience also represented different occupations and interests. At 
these exhibitions it was possible for the audience to look at the 
prototypes, but not to hold them. Such occasions also opened up 
an opportunity for debate. Some of the reactions, comments, and 
statements were recorded sporadically afterwards, but they have 
not been systematically documented. The work gained publicity 
in the media, including reviews and editorials (e.g., Abrahamsson, 
2007; Ekdal, 2007; Raattamaa, 2007; Zetterström, 2007). Finally, 
the study has been mentioned in several books, anthologies, 
research reports, and in student literature (e.g., Fagerström, 2010 ; 
Ilstedt-Hjelm, 2007). In this article we use the statements from the 
exhibitions and lectures and texts from the editorials and books to 
provide context and nuance to the analysis and discussion. 

The need for an analysis of product language and gender 
issues in design developed as the project received increasing 
levels of interest at exhibitions, lectures, and in the media. What 
is reported below should be viewed as a first step towards a 
more profound gender research in design. However, the reader 
should keep in mind that a more systematic collection of people’s 
statements is required for a more detailed analysis.

Making Visible the Invisible by 
Switching Product Language
In this study, we placed two appliances – a drill and a hand blender 
– in opposed relation to each other by switching their product 
languages, and this section begins with an analysis of these 
items. Product language analysis is a first step in a deconstruction 
(cf. Derrida); it is an interpretation, which tries to highlight 
the ‘hidden’ meanings and give them new life and meaning by 
reinterpreting them and placing them in a new context where the 
expression is exchanged. This section then goes on to present and 
analyse the new design proposals.

Starting Point – A Drill and a Hand Blender

For this study we chose two products: A drill and a hand blender. 
The following analysis of the product language takes as its 
starting point existing examples of these products against the 
background of the beliefs about ‘male’ and ‘female’ technology 
(Berner, 2003; Faulkner, 2000; Wajcman & Mackenzie, 1999). 
There are a variety of drills and hand blenders in the market. A 
drill/screwdriver from Bosch (Figure 11, left) and a hand blender 
from Braun (Figure 11, right) were selected because, even if they 
are unique in a sense, their product languages represent typical 
examples of these product categories.

The drill’s product language is based on expressing 
performance. The external housing is accentuated by the 
shape, racing stripes, and raised panels, as well as by the many 
ventilation holes, which reveal that there is a risk of overheating. 
The various material imitations that come together in the overall 
form give a complex and exclusive impression. This impression 
is reinforced through the drill offering many mechanical 
features, which are operated by means of switches and knobs 
marked with numerical codes for precision. The dark colours 
and metal parts give the drill a heavy, sturdy feel and make us 
believe that the machine is meant for heavy tasks that require 
solid tools. The grip is rough suggesting that it requires manual 
effort to operate it. The red trigger is similar to that of a weapon 

Figure 11. Drill/screwdriver from Bosch (left) and hand 
blender from Braun (right). Product photos are printed with 
permissions by Bosch and Braun, all other rights reserved. 
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associated with a supportive and soft nature. This could be 
based on the belief that, when a woman uses a drill, not as 
much performance is required, and consequently the female 
product language is appropriate. 

In the fourth category, the drill’s identity is fully 
accepted, and the new design may even be described as an 
improvement to the traditional drill design. Features that are 
considered obvious to give identity to the traditional drill may, 
as a result of the new design, come to be questioned from a 
wider perspective, which takes into account aspects such as 
the handling and storage of the drill. Conversely, it enables the 
appreciation of characteristics that are not traditionally those of 
a drill, like beauty, simplicity, and fluidity.

In the case of the hand blender, only the fourth category 
of interpretation could be identified. People accepted its product 
identity immediately, without questioning its credibility as 
a blender. Indeed, it was perceived as so credible that people 
wanted to try it. For those who saw cooking as a “soft” activity, 
the masculine product language appeared to be threatening 
and awkward (because the mixer’s steel was taken from 
another traditional hand blender, it can be concluded that those 
opinions were solely induced by the product language). Those 
who thought the opposite believed that the masculine product 
language did the blender justice, and they did not want to define 
cooking as a “soft” activity. Interestingly, this group also called 
for a sharper blade because they thought it would wear out too 
quickly, suggesting that the traditional blender is not designed 
with this kind of activity in mind.

As no one had the opportunity to either take away or use 
the prototype, it can be concluded that these assessments were 
based solely on the associations, values, and product languages 
that design provokes. The analysis indicates that these, in turn, 
were founded on how the activity performed with each artefact 
was seen, rather than on the artefact itself. 

It is clear that the statements about the form language of 
the drill were much more diverse and elaborate than those of 
the mixer. The drills identity seemed to disappear and become 
questioned when receiving an aesthetic associated with “female” 
technology, whereas the blender mainly gained from the new 
(masculine) form language. This supports the view that the 
male (aesthetic) is the norm and therefore more readily includes 
other product categories, whereas the feminine (aesthetic) is the 
exception and only appropriate for “women” products.

The analysis of the statements also shows that the 
traditional product language of the drill and hand blender 
is gendered (the logic of separation). It reflects an idea of the 
division between the sexes, and the tools and activities associated 
with it. It may therefore be concluded that the normative product 
language contributes to the delineation of both men’s and 
women’s identities and needs, both on a mental and practical 
level. Examples of this include the man who came, of his own 
accord, to appreciate the feminine product language of the drill; 
the woman who was willing to use the drill if it looked like 
Dolphia; and the women who had experienced the limitations of 
a hand blender’s dulled blades. 

Implications for Design

This gives us reason to more deeply discuss the meanings of 
certain statements and examine them from a broader perspective. 
That fact that the drill can be perceived as inaccessible gives 
a broader interpretive variability, if we assume that not only 
features, but also places, are gendered (Massey, 1994; Prhat, 
2004). This could, of course, be about the weight of the drill, 
but it may also indicate that the drill is stored in a room that is 
off-limits in an everyday sense. To examine this, it is relevant 
to discuss the nature of a person’s relationship to the place of 
storage; this becomes particularly relevant in the case of possible 
changes in everyday practices and behaviours – if the drill was 
designed so that it became a natural part of everyday life, would 
more (in this case, mostly) women change their behaviour? As 
we can see in, for example, Little Pink Tools, it seems as if these 
aspects have been central in the design process. The tools are 
delivered in a purse-like bag to attract women. In the same way, 
the Philips iron for men is delivered in a solid case to attract 
men. This design solution creates a dilemma: it can of course 
contribute to a change in behaviour, but there is also a risk that 
the strong gender codes in the design exclude those who do not 
fit into the norm. As Maria Abrahamsson (2007), editorial writer 
for one of Sweden’s biggest newspapers, Svenska Dagbladet 
expresses: “Some women may identify themselves with kitchen 
tools, I certainly don’t” (our translation from the original in 
Swedish). Therefore, we believe that it is important to search for 
solutions beyond gender-dichotomous thinking. 

It is also interesting to note the unforeseeable 
consequences of a product. Instead of looking at artefacts as 
static things, it might be fruitful to see them as tools that can 
be used in different ways and for different needs. That one 
may, for example, call for sharper blades for hand blenders 
(because they wear out too quickly), shows that there exists a 
need which runs contrary to popular notions about the activity 
of mixing. The hand blender’s role seems to be judged by the 
resistance posed by the ingredients to be blended, while the drill 
is not considered in the same way. The design of the drill is well 
connected to its performance – aesthetically designed but also 
functionally in terms of the requirement to drill into the hardest 
concrete wall. Why are hand blenders not designed to be able 
to better handle ice and nuts? The results of this study suggest 
that there are customer needs that the existing product does 
not satisfy. Should not, then, the activity be re-evaluated? One 
can also examine more closely the foundation on which these 
beliefs are based. The activity of mixing seems to be assessed 
according to the ingredients’ degree of softness. The blender is 
therefore understood as a performing product, in contrast to the 
resistance it meets with tougher ingredients. The drill, however, 
is not classified as ‘softer’ or ‘harder’, depending on the task of 
drilling into plaster or concrete. This can be explained by a fixed 
idea of the drill as performing in itself, which is also reflected 
in the masculine aesthetics. One could interpret the perceptions 
of the blender as “clumsy” and “dangerous.” Is it because one 
associates the experiences we have of the traditional drill, or is 
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Response to the Mega Hurricane and the Dolphia

At the exhibitions, the drill and hand blender were set out next 
to each other on podiums. Behind the podiums, posters were 
hung showing pictures of the drill drilling a hole in the wall 
and the hand blender by a bowl of tomato sauce. Nobody was 
permitted to touch the models. Here we recount some of the 
comments made by people during the exhibitions and lectures 
(names given above).

When the prototypes were shown in exhibitions, it became 
obvious that an exchange of product language meant that the 
human relationship with the artefact itself had changed. The 
general comments from the audience suggest that elements, 
which previously had been perceived as ‘lacking transparency’, 
had been made visible. The exception to this was in Shanghai 
(China), where there did not appear to be a significant reaction to 
the shape change. This could be explained by cultural differences 
between East and West, which probably affects the interpretation 
of the aesthetic expression. It also shows how constructed and 
situated (Haraway, 1988) one (sex) norm is, and therefore also 
how changeable.

It seemed to be difficult for people to identify the Dolphia 
drill as a drill at all. The drill was often mistaken at first glance to 
be a hair dryer, even though the drill bit was always visible and 
stood against a picture of a newly-drilled hole. The times when it 
was correctly identified as a drill often gave rise to laughter, and 
it was described as, inter alia, “comical” and “ridiculous.” When 
this perception was challenged, it became difficult to justify. One 
man answered: “yes, but one of those clearly cannot be used to 
drill”, without being able to develop the point further. The drill 
was also recognised by both men and women as a “women’s 
drill.” As this continued, it was obvious that the product language 
reminded people about ‘female products’ and kitchen appliances. 
The drill was described as “inviting” and “interesting.” The 
comments were mainly aimed at the new possibilities opening 
up for the drill. A man was surprised that the feminine product 
language attracted him to the drill, but said that he would never 
think about such things otherwise. When probed what it was about 
the product language that appealed to him, his answer was “the 
totality”, and he continued “it is good looking and handsome.” 
Someone thought the drill looked “nice” and explained this by 
saying that it looked “simple” and “user-friendly.” An elderly 
woman exclaimed at one point that “with one of those drills 
even I could see myself drilling.” It was the drill’s “simplicity” 
and “flexibility” that appealed most, and she said that normally 
“just the thought of taking out the drill [which was stored in the 
toolbox] was tiresome.”

The Mega Hurricane Mixer hand blender seemed to 
generally impress with its new look, and both men and women 
described it in terms such as “tough” and “cool.” Many questions 
were raised about its functions and people also felt compelled to 
touch it, despite written appeals not to do so. On some occasions, 
it was described in negative terms, with such adjectives such as 

“dangerous” and “clumsy” – again by both men and women. 
These beliefs seemed to be based on subjective perceptions of 
the activity of cooking. One woman claimed that cooking was 
a “soft” activity with soft materials, citing as an example the 
preparation of soups and sauces. Therefore, she said, a hand 
blender’s traditional design language was better. This argument 
ran contrary to others (made by women), who said that they 
used a blender to crush ice for a drink, nuts into pesto, and frozen 
berries for smoothies – something, they agreed, that could not 
be defined as ‘soft’ activities. The masculine design language 
that they thought felt “substantial and durable” attracted these 
women. They also demanded sharper blades, as they felt that they 
quickly became worn.

The Analysis of Statements

Let us now analyse the drill’s and hand blender’s gendered 
product language by focusing on the statements from the 
respondents. To sort the statements concerning the prototypes 
we have been inspired by the KJ-method, which is a tool for 
organizing a large amount of language data (Kawakita, 1986). 
By sorting the data into related groups, the correlation between 
them appears, providing a basis for analysis. In this study, the 
statements can be sorted into categories of interpretation based 
on the degree of acceptance regarding the artefacts’ product 
identity. The first category is based upon statements that indicate 
a low degree of acceptance, while the fourth category is based 
upon statements that indicate a high acceptance. The analysis of 
both products is presented in this way. 

In the Dolphia drill’s interpretation process, four categories 
of interpretation can be identified. These together may be seen 
as a hierarchical system, based on the degree of acceptance 
regarding the artefact’s identity as a drill. The first category 
for the Dolphia drill is when the artefact’s identity as a drill is 
eliminated entirely in favour of an identity as a hairdryer. It is 
certainly true that the form language bears a close resemblance 
to some hairdryers on the market, but the drill bit and the image 
with the drilled hole was, in this case, entirely disregarded. 
This can be explained by the activity of drilling being seen as 
a traditionally male activity, and therefore incompatible with a 
feminine product language. 

In the second category, the drill’s identity is accepted, but 
it is regarded as ironic. The drill is accepted here as an object 
but not as a subject. Its competence is questioned, which suggests 
that the female product language is inconsistent with ideas about 
performance and durability. 

In the third category, the drill’s identity is accepted on 
one condition: that the intended user is a woman. It is similar 
to the form language of kitchen appliances that identifies 
them as ‘feminine products’. This in turn, confirms cooking 
as a feminine activity. The Mega Hurricane Mixer hand 
blender was never defined as a product for men, despite its 
masculine product language. The female product language is 
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there a perception in contrast to the activity of mixing, valued 
as a ‘soft’ activity? Even the drill was described as “nice” 
because it looked “user friendly.” This could be interpreted as 
the perceived ‘dangerous’ complexity of the traditional drill. It is 
important to broaden the interpretation of expression and to test 
these statements over and over again to get an idea of what lies 
behind them.

Further, our beliefs about the scope of use should be 
reconsidered, because when one examines how people use the 
artefacts, this does not always correspond with what the artefact 
is supposed to do. It is important to be aware of this because 
we, by design, can change attitudes towards not only the product 
but also the activity, and thus create behavioural change (if 
desirable). Swedish architect and writer, Lars Mikael Raattamaa 
(2007), compares the changing of product language in our study 
to cross-dressing, which is the wearing of clothing and other 
accessories commonly associated with another gender. People 
that cross-dress, often feel liberated by expressing emotions that 
they cannot freely express in clothes designed for their gender. 
Using the idea of cross-dressing in the design process, the form 
could be looked at as ‘clothing’ and the function of the artefact 
as the expected act. Thus, we suggest that the concept form 

follows function could be changed to function follows form (the 
expected act follows the clothing). What happens when an artefact 
borrows another artefact’s ‘costume’? In drag shows, cross-
dressing is used in a parodic way to lead spectators to reflect on 
body. Feminist polemicist and philosopher, Judith Butler, offers 
parody as a way to destabilise and make apparent the invisible 
assumptions about gender identity and the inhabitability of 
such “ontological locales” as gender. By redeploying those 
practices of identity and exposing the always failed attempts to 
‘become’ one’s gender, Butler (1993) believes that a more fluid 
interpretation of gender can emerge. This study corroborates 
this thinking (the drill was even described as “ridiculous”), and 
we believe that the slightly humorous design made it easier for 
people to move away from their preconceptions and reflect upon 
their feelings and reactions provoked by the artefacts. Therefore, 
we would also like to encourage designers to use a sense of 
humour in their work. 

We believe that this thinking is an example of one 
interesting way to move away from our normative reasoning 
when developing new design, not only when it comes to gender 
but also in terms of class, age, and ethnicity. Social classifications 
are set up as dichotomies, but more importantly; they represent 
an established social order – a hierarchy where certain groups 
are established as being superior to other groups. Straight is 
superior to gay, white to ethnic, rich to poor, and young to old 
(Jenkins, 2008). Design represents and reproduces these social 
classifications every day.

Concluding Remarks
The design objective here was not to design new handheld 
machines, or to make a ‘manly’ blender or a ‘feminine’ drill. 
The purpose of the swapping of product language was to make 

the invisible visible, and to show how values are connected to 
each product language and each artefact. This research discusses 
and attempts to show that the interaction between humans and 
artefacts can be seen as a mutually transforming process. Design 
consists not only of a final product, but includes a social process 
that takes place between the user, the artefact, and society. This 
means that the form of the artefacts around us is not determined 
once and for all, but can be renegotiated according to time, place, 
and context. To follow Donna Haraway (1988), even the design 
process is situated in time, place, and context. We as designers 
must become more aware of our responsibility and our power to 
make a change. It is therefore important to question and reassess 
the design process. Here, the notion of gender plays a significant 
role and was used as first step towards discussing and exploring 
a critical perspective of the design process. However, further 
research and intersectional perspectives (e.g., class, ethnicity) 
are needed in order to provide complementary and differing sets 
of interpretations. By placing the product in a larger context and 
questioning how the product will affect the users’ relationship to 
others, we believe that designers can come up with alternative 
designs and solutions that better fulfil individual needs. 
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ABSTRACT 

This paper explores the border between technology 

and design (form giving) from a feminist 

perspective. Looking at the energy system and how 

it has been integrated in the household, we want to 

address the underlying structures that have been 

built into the ecology of electrical appliances used 

in daily life, preserving certain norms that could be 

questioned from both a gender and a sustainability 

perspective. We have created an alternative 

electricity meter, the Energy AWARE Clock, 

addressing design issues uncovered in an initial 

field study. In this paper, we will make parallels to 

these issues. We also use feminist technoscience 

studies scholar Donna Haraway’s theory of the 

cyborg in order to clarify useful concepts that can 

be derived from feminist theory and that can act as 

important tools for designers engaged in creative 

processes. From our own experience with the 

Energy AWARE Clock this approach has great 

potential for questioning and rethinking present 

norms within sustainability and gender, from the 

viewpoints of design research and design practice.  

INTRODUCTION 
Constructivist technology studies argue that those who 
design technologies are, in the same stroke, designing 
society (Latour 1988). We agree, and in this paper argue 
that it is important for Feminist Technoscience Studies 
(FTS) to incorporate a design perspective. In addition, 
we emphasize the potential of knowledge transfer in the 
reverse direction, i.e. acknowledging the fact that design 
research may benefit from knowledge within FTS. 

As an illustrative example we re-visit a design-case of 
an experimental artefact, the Energy AWARE Clock 
(from now on referred to as EAC), an alternative 
electricity meter that was developed using a research 
through design approach (Frayling 1993) to explore 
how the notion of electricity as a commodity can be 
reformed, so that a more conscious usage becomes the 
norm. In line with the focus of the discussion within 
FTS, many researchers view research through design as 
a designerly inquiry, focused on the making of artefacts 
with the intended goal of societal change (Binder & 
Redström 2006). 

The EAC was a design experiment resulting from a 
larger research project called AWARE. The project 
resulted in several fully working design prototypes that 
explored different angles in the use of electricity from a 
design perspective. One of these designs was the EAC 
that was later evaluated for three months in a user study 
in nine households just outside Stockholm, Sweden. The 
results from this user study, as well as the initial field 
study and the design process, have been covered in 
depth in a previous paper by the authors (Broms et al 
2010).  

We have previously discussed how the traditional 
feminist interpretation of form follows function is 
visualized in the form language of technological 
artefacts that contributes to the division of domestic 
labour (Ehrnberger et al 2012). In this article we explore 
these relations in further depth and examine the very 
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example parking places, wasted plots and airports (Augé 
1995). Similarly, our homes have spaces that are 
reserved for storage, technological devices or just 
passage. Spaces like the garage, the attic or the cellar 
are not seen as a part of the household sphere since they 
are not a part of our daily life. While the kitchen, the 
living room and the bedroom have become targets for 
interior design, the non-spaces have been left 
untouchable and isolated from aesthetical influences. 
From a feminist perspective, this could be explained by 
the fact that these spaces belong to the male domain of 
the household. They are designed for pure function, the 
machinery and maintenance of the house, isolated from 
everything that could be associated with everyday life 
and consumption (Sparke 1995). Therefore, they also 
become invisible and through that impossible to 
question. In fact, there is a growing trend in the U.S 
where men occupy these kinds of spaces and turn them 
into ‘Man Caves’. According to Wikipedia (Wikipedia 
2012), a Man Cave is: 

(...) a metaphor describing a room inside the house, 
such as the basement or garage or attic or office, or 
outside the house such as a wood shed or tool room, 
where "guys can do as they please" without fear of 
upsetting any female sensibility about house decor or 
design. 

As the definition implicates, these spaces are reserved 
for masculine tasks. Consequently, the artefacts and the 
technology connected to these tasks or activities are 
intended for men. As previously mentioned, power tools 
and electronic equipment are traditionally considered 
‘male’. But there are also other artefacts connected to 
these spheres, artefacts that are not even considered 
artefacts but just regarded as representations of a 
technical system. The boiler station, the electricity fuse 
box and the energy meter are just some examples of 
these devices. But they are artefacts, even if of a 
different kind. The first category is concrete tools 
connected to the male space and these may be used for 
carrying out male activities. The second type are tools 
that are not necessarily used. Instead they represent a 
connection to the technical system. Together they 
constitute systems that operate the social stage of the 
house, but, just like the spaces they operate in, they 
have become invisible (Ketola 2001). Sometimes it is 
necessary to interact with these artefacts, for example 
when a fuse needs to be changed or when the boiler is 
overheated, tasks that are performed predominantly by 
the man in the house – the handyman (Prhat 2004). 

It is in the home where gender roles are created, 
maintained and reproduced (Pinto 2006). Research 
shows that the technical artefacts play a central role in 
this, as they are a part of a social system that is directly 
linked to gendered places and activities. As previously 
stated, the form language of these artefacts helps 
perpetuate this understanding (Ehrnberger et al 2012). 

THE ENERGY SYSTEM IN THE HOUSEHOLD 
Today, the energy system has become a natural part of 
the machinery of the house, and the technological 
interfaces to this system are perceived as pure function 
with no correlation to aesthetics values. A clear example 
of this way of thinking was an advertisement from 1998 
by the Swedish energy company Vattenfall where the 
energy was described as just “two holes in the wall” 
(Löfström 2008). 

However, looking back in history, we can see that 
representations of the energy system have been far from 
just two holes in the wall. During the industrial 
revolution, electricity as a commodity became 
increasingly common in households. For the growing 
amount of electricity users the increasing number of 
related artefacts that became part of the interior and the 
front end of the electrical system –  like radiators, 
lamps, light switches and power outlets – were often 
carefully decorated to fit with the aesthetics of the 
home. 

Research shows that the more invisible these systems 
get, the harder they are to criticize (Ketola 2001, 
Löfström 2008). This discussion constitutes the basis 
within feminist theory in a very similar way: the society 
is described as built upon the invisible white 
heterosexual male norm. To be able to criticize the 
norm, it must first become visible. Feminist theorists 
suggest different ways of doing this, some of which 
could be utilized in a similar fashion within the 
sociotechnical context and the energy system. 

FTS AND DESIGN 
Feminist design critics have discussed design from a 
sociotechnical point of view, pointing out the 
correlation between design, technology and social 
change (Attfield 1989, Attfield & Kirkham 1989, 
Sparke 1995) but there are few design experiments that 
present design strategies for such change (Ehrnberger et 
al 2012). The critique within FTS touches design issues, 
often referred to as material embodiment (Cockburn & 
Ormrod 1993, Wajcman & Mackenzie 1999). For 
example, Wendy Faulkner suggests distinguishing 
between gender in technology and gender of technology 
(Faulkner 2000, p. 83): 

In the former case [in technology], gender relations are 
both embodied in and constructed or reinforced by 
artefacts to yield a very material form of the mutual 
shaping of gender and technology. In the latter [of 
technology], the gendering of artefacts is more by 
association than by material embodiment. 

Here, it becomes quite clear that a more profound 
design perspective is needed. For a designer, gender in 
technology and gendering of artefacts by association 
should not be distinguished from each other, since they 
intersect. The way an artefact is technically constructed 
often affects designers in their form decisions (the 
material embodiment), which in turn affects people’s 
associations. This agrees with the feminist interpretation 
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border between what we perceive as design (meaning 
the form given artefact) and pure function, and how this 
distinction affects our values in everyday life. 

As the practical context for this discussion we will look 
closer at the energy system and how it has been 
integrated in society and the household in particular. 
Inspired by the feminist discussion within FTS, we want 
to better understand how design contributes to the 
division of roles in the household and how this relates to 
the energy system. For example, how are different 
spaces used and what physical properties of things 
reinforce and constitute present norms and traditions? 
Understanding these relations is important for new 
practices to form, creating new objects and spaces 
adding to the present ecology of household products, 
tools and services. 

Drawing on themes derived from the field study 
informing a design process (Broms et al 2010), we make 
parallels to arguments in Haraway’s cyborg theory. By 
doing this we want to highlight how feminist theory 
may be integrated in the creative design process and 
how concepts from feminist theory may act as important 
tools for a designer. Connections to feminist theory 
were insights that continuously grew and expanded 
through the design process for the EAC, and by 
analysing this process in retrospect we can gain valuable 
insights about some of the numerous small and large 
design decisions that were not as clearly articulated at 
the time. 

The first author already had experience of incorporating 
a feminist perspective into a critical design process from 
a previous project. Experiences from this process 
influenced the design work of the EAC as well even 
though a feminist perspective was not explicitly set out 
within the research program.  

Next, we will look more closely at the history of gender 
roles in relation to electricity in the household. Then we 
will expand on some theoretical starting points related 
to feminist theory. Finally, we will use these to analyse 
the design process of the EAC and conclude by 
discussing the results and potential of this method. 

THE GENDERED ENERGY SYSTEM 
In this section we will look more closely at how gender 
roles in the home have developed throughout recent 
history, how this development is linked to the shape of 
places in the home and how they are populated by 
technology in different ways. We discuss non-places 
and non-things, man caves and the conceptual 
integration and design of the energy system into the 
household. 

GENDERED DIVISION OF THE HOUSEHOLD 
Feminist critique of design states that since Modernism, 
the view of women as belonging to the private sphere 
and the man belonging to the public sphere has been 
crucial to how artefacts are designed (Sparke 1995, 
Attfield & Kirkham 1989, Ahl & Olsson, 2002). Often, 

the focus for this discussion is the dichotomy of home 
versus work. Less discussed is the fact that this 
dichotomy in the post-war period became threatened 
when the family was "in crisis" due to the fact that 
during the war women had left the home to work. The 
50s was a decade where enormous amounts of cultural 
capital were invested in the ability to reconstruct the 
nuclear family and live out a set of highly structured 
gender roles in the home (figure 1). Women went to 
their household duties while men were encouraged to 
take over chores previously done by professionals, like 
plumbing, electricity work and reparations of the house. 
The housewife and the “handyman” became symbols 
for the dichotomy that the family and the household 
were built upon (Gelber 1999). 

 
Figure 1: The kitchen, filled with technical artefacts belonging to the 
female sphere (illustration from unknown children’s book, 1956). 

Although recently there has been some movement 
across gender domain boundaries, the gendered division 
of domestic labour still dominates. Thus, of the 
technologies present in the modern household, only a 
small number are used equally by women and men: 
those used in the routine tasks of cleaning and cooking 
are more commonly used by women and girls, whilst 
those used in the non-routine tasks of home 
maintenance and gardening are more commonly used by 
men (Sullivan 2000, Prhat 2004). 

NON-SPACES, NON-THINGS 
The division of domestic labour has led to the fact that 
spaces in the home have become gendered. For 
example, the kitchen is still considered a female sphere 
while the garage is considered a male sphere (Massey 
1994, Prhat 2004). The anthropologist Marc Augé 
writes about urban non-spaces, meaning spaces that are 
not designed with everyday activities in mind – for 
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The Male Gaze 
Feminist theorists argue that the world is perceived from 
the perspective of a white, middle aged, heterosexual 
man. Donna Haraway calls this the male gaze. She 
rejects the power that the male gaze assumes as it 
(Haraway 1988, p. 581): 

(...) mythically inscribes all the marked [that is female] 
bodies, that makes the unmarked category claim the 
power to see and not be seen, to represent while 
escaping representation. 

This means, that males act, females appear; females 
watch themselves (through the male gaze) being looked 
at. The concept of the male gaze has been influential in 
feminist film studies and media studies, discussing how 
the camera puts the audience in the perspective of a 
white heterosexual man. When referring to bodies, 
Haraway makes no distinction between human bodies 
and embodiment.  

Metaphors 
Donna Haraway is often mentioned as a metaphor 
theorist. In her work, both visual and lingual metaphors 
are consequently used as tools in order to challenge 
cultural borders and categorizations. As already 
mentioned, the cyborg is an example of a visual 
metaphor. However, the cyborg is not simply material, 
but an embodied material-semiotic actor that is 
constructed and marked by understanding and practice 
of materiality, technology, and linguistics (Haraway 
1988). Examples of lingual metaphors by Haraway are 
manmachine, mananimal and manwoman. 

FIELD STUDY 
The start-up of the design process consisted of several 
activities, such as overviews of the energy field, 
workshops with stakeholders and word association. In 
conjunction with these activities a field study was 
conducted in order to inform the design process and to 
gain an understanding of the individual households’ 

living spaces and context. For this we used qualitative 
methods and collected data through home observations, 
photographs and interviews with members of 
households. Our queries evolved mainly around three 
topics – the home as the material framing and context 
for everyday actions; savings and energy efficiency as 
driving forces and activities; and finally electricity 
consumption, how and where it is used. A total of nine 
households were interviewed, each selected to reflect 
different living conditions and lifestyles. Each interview 
took about two hours and was followed by a walk 
through the house while discussing and photographing 
things of interest for the study. The interviews were then 
transcribed. Notes and photographs were categorized in 
order to subsequently analyse and identify general 
topics and ideas. Three major design themes were 
identified. These themes were clearly salient and stood 
out from the collected data: complexity, visibility and 
accessibility. 

COMPLEXITY   
The feedback our informants got on their electricity 
consumption was primarily through two communication 
channels: the electricity bill and, in some cases, the 
energy meter. This did not provide enough feedback, as 
information from both channels was perceived as too 
complex (Broms et al 2010). The language for 
communication with the user could be argued as being 
technocratic and male-oriented. They were designed 
from f the idea of electricity as a commodity, 
communicating out of the non-spaces of the house and 
in the one-dimensional technical lingo of kilowatt-
hours. Visibility 

Representations of the electrical system in the 
household are more or less successfully disguised; 
hidden behind covers and assimilated to the background 
surface, for example painted white in an effort to 
neutralize any visual impact. In the study, one informant 
had more or less successfully covered an air pump that 

Figure 2: Left, an air pump hidden behind chairs. Right, an informant uncovering an electricity meter in the basement. 
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of form follows function, where the machine (the man) 
takes priority over the body/ the form (the woman) 
(Attfield 1989, Sparke 1995, Ahl & Olsson 2002). 
Ehrnberger et al describe an illustrative example of this 
where a drill and a mixer switched product language 
(material embodiment). The switch revealed how 
people’s associations were fixed to the particular 
product language that in turn was connected to ideas 
about gender and technology (Ehrnberger et al 2012). 

THE CYBORG THEORY 
The energy system is a sociotechnical system, meaning 
that it consists of technical artefacts and processes as 
well as actors, organizations and institutions that are 
linked together in the utilization of energy. The view of 
energy as a sociotechnical system implies that 
knowledge, practices and values also need to be taken 
into account to understand the process of change in such 
systems. This approach derives from Science 
Technology and Society (STS). However, in this section 
we will first make a short account of the Actor Network 
Theory (ANT), in order to explain the theoretical 
direction of this paper. ANT is distinguished from many 
other theories within STS for its distinct material-
semiotic approach. We will then continue by focusing 
on the theory used in this paper, the feminist cyborg 
theory by Donna Haraway, which derives from ANT.  

ACTOR NETWORK THEORY 
Actor-network theory is an attempt to explain how 
material-semiotic networks tie together to act as a larger 
whole. The clusters of different actors that constitute 
this whole can be both material and semiotic, both 
human and non-human. These networks are rarely static 
but exist in a constant state of making and re-making. 
Since the networks are constantly changing, the social 
relations within are constantly performed and negotiated 
otherwise the network would dissolve. 

Bruno Latour uses the term black box for any sealed 
network of people and things. For example, the energy 
system in the household can be seen as a sealed 
network. As previously mentioned, it consists of 
representations, which in turn contain components, but 
we only interact with the designed (form given) 
artefacts of this system such as lamps or domestic 
appliances. Latour states (Callon & Latour 1981, p. 285) 

A black box contains that which no longer needs to be 
considered, those things whose contents have become a 
matter of indifference. 

To open up the black box and to visualize the elements, 
Latour means that something in the system needs to 
happen or break down. We mean that design could be a 
tool to make things ‘happen’. 

DONNA HARAWAY AND THE CYBORG THEORY 
FTS scholars have long identified the ways in which 
socio-technical relations are manifested not only in 
physical objects and institutions but also in symbols, 

language and identities. In line with ANT, humans, 
scientific facts and technological artefacts are treated 
simultaneously as semiotic and material.  

In our analysis, we have foremost been influenced by 
feminist theorist Donna Haraway. Of all the FTS 
scholars, she and Sandra Harding have the broadest 
notion of technoscience as a material-semiotic practice 
(Harding 1998). Haraway’s term natureculture 
(Haraway 1991) refers to the interaction of different 
sciences in order to fully understand how they influence 
each other. Also, as with design, she sees science as a 
process and argues the importance of instability and 
uncertainty in ensuring constant movement in research. 
As the field of design research is growing, establishing 
concepts such as discursive design, critical design and 
conceptual design, we find this view of knowledge 
making interesting. 

In this article, we apply an interpretation of Donna 
Haraway’s cyborg theory as an analytic framework of 
the design process described (Haraway 1991). Haraway 
deploys the metaphor of the cyborg to offer a strategy to 
break loose from power structures. Haraway means that 
the world is built upon dualism, which creates 
boundaries and restricts our capacity to think in other 
categories than the dominating. The cyborg is a symbol 
for paradox; it is a hybrid between organism and 
machine. It is a creature of social reality and at the same 
time a creature of fiction. Haraway suggests using the 
Cyborg as "a figure of thought" in order to stop the 
separation between binary divisions such as 
nature/culture, science/society, private/official, 
masculine/feminine, man/machine and so on. We find 
these arguments applicable in this study, since our 
research context deals with the dichotomy of the 
household and the border between design and 
technology.  

Drawing on the three interview themes as described in 
previous work (Broms et al 2010) we make parallels to 
three selected arguments in the Cyborg theory in order 
to clarify useful concepts that can be derived from 
feminist theory and that can act as important tools for a 
designer engaged in a creative process. These concepts 
are diffraction, the male gaze and metaphors.  

Diffraction 
Haraway proposes the notion of diffraction as a critical 
practice for knowledge making (Haraway 1996). The 
diffraction metaphor could be likened to a prism, where 
a light ray can take numerous different, and sometimes 
intersecting, paths depending on the entry point and 
angle. Similarly existing information can be divided into 
multiple readings – perspectives – that overlap each 
other. This is different from general notions of 
reflexivity, which Haraway argues do not go far enough 
to attend to effects that are relationally produced. 
Diffraction, on the other hand, allows multiplicity, 
differences and enables critique, thus clarifying which 
differences matter, how they matter and for whom. 
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This means not only that these devices become 
invisible, but also that the invisibility itself steers our 
notion about how the energy system works. Again, 
research shows that the more invisible these systems 
get, the harder they are to criticize. 

To approach the problem of invisibility, the EAC was 
designed to stand out as an object in its own right, 
making electricity ubiquitous and tangible. It was 
important to move away from the instrumental form 
language of the traditional energy meter that was 
associated with invisibility and pure function (the male 
gaze, if we apply our interpretation of Haraway), and 
instead try to make it aesthetically compelling so that it 
would encourage visibility in regards to placement. We 
chose the shape of a house, a semiotic related decision 
to symbolize the household as a whole, where the 
circular graph and the electricity patterns become 
central to the house. The EAC was made with the 
intention to visualize information about the electricity 
system in a way that broke away from the present norm 
of a hidden culture that is hard to reflect upon. 

ACCESSIBILITY AND METAPHORS 
Just like the form language, the very word “energy 
meter” has bearing upon which context it will be placed 
and categorized in, bringing forth connotations to non-
places in the home. As previously mentioned, 
instrumental objects in the household are often covered 
or hidden from the daily life. In order to break loose 

from these connotations and transcend into a another set 
of product metaphors, we used the image of the clock 
object and called the new meter the Energy AWARE 
Clock in order to further strengthen this new marriage 
between energy metering and the procedure of daily 
timekeeping. The power of language over thoughts and 
acts cannot be underestimated. Here, the usage of 
metaphors has a great influence on our way of thinking, 
acting and talking (Lakoff & Johnson 1980). The clock 
metaphor is intended to signal to residents to put the 
EAC in a central, shared space of the household – just 
like an ordinary wall clock - in order to engage all 
residents in reflecting upon the use of electricity, and 
establish a relationship to the electricity system in more 
accessible areas of the home. The choice of materials 
further enhances this.  

CONCLUSIONS 
In this paper we have explored how feminist theory may 
be combined with design research as a strategy to break 
away from a gendered interpretation of technology that 
influences our design decisions. We have applied 
concepts from the cyborg (Haraway 1991) to analyse 
interview themes from fieldwork that were initially 
carried out to with a focus on energy visualization. The 
energy visualization artefact was developed with the 
intention to make electricity consumption a conscious 
part of everyday life for all householders.  

Figure 3: The Energy AWARE Clock was designed to encourage a more central placement in the household. 
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was deemed visually unpleasant behind a set of antique 
chairs (figure 2). In addition to this the electricity is 
produced in large-scale power plants that usually lie far 
away, separating production from use and making it less 
natural to reflect upon. Electricity is an invisible norm 
that these days is rarely thought about unless it for some 
reason, ceases to function – for example in a power 
outage. 

ACCESSIBILITY  
The energy meters were often placed in ‘non-places’ 
(Augé 1995) like in the basement or the garage, as 
elaborated on earlier, and therefore isolated from 
everyday areas like the living room or the kitchen that 
are occupied by more members of the household. 
Movement pattern has implications for accessibility, 
which in turn is related to engagement. It is difficult to 
become engaged in the electricity consumption of the 
household when information regarding this is presented 
in places rarely visited. In the field study, an 81-year-
old male had made a habit of going down to the 
basement and writing down the current position of the 
numbers on the electricity meter. In this way he could 
deduct the rate of electricity consumption by subtracting 
yesterday’s readings from todays. Among the 
informants interviewed, he was the only one dedicated 
to carrying out this ritual (figure 2). 

THE DESIGN 
The Energy AWARE Clock was designed with an 
overarching idea to communicate energy use as an 
integrated part of everyday life and to have its own 
utopian design, although one could argue that the 
connotations to a clock bears resemblance to an archaic 
design (Forty 1986). The meter visualizes the daily 
electricity use of a household on a, by default, 24-hour 
clock-face, and is intended to bear resemblance to an 
ordinary kitchen clock, both in form, location and use. 
The external shape of the Energy AWARE Clock 
resembles a two-dimensional house and has a front 
covered with a partly dark, partly transparent, acrylic 
sheet mounted on top of a colour display. On the display 
a circular graph is shown that renders the home’s 
present use of electricity (kW) and also the historical 
consumption over time (kWh). A complete rotation on 
the clock-face can represent anything from a minute to 
an hour, 24 hours, a week, or a month depending on 
which view that is selected via a button on the front. 
There is only one other button, placed to the left, that 
toggles a numerical kW representation on and off. The 
angle of the pointer on the display represents the current 
time whilst the length of the pointer represents the 
amount of power being used at that specific moment. 
When an electrical apparatus is switched on it shows up 
on the display immediately in terms of a longer pointer. 
As time moves on the pointer leaves a trace showing the 
historical electricity use. The shape of the resulting 
graph indicates what has happened during the course of 
the day. Previous turns fade away slowly and the 
consumption of the current day is drawn on top of that 

of previous days, making it possible to compare the 
current electricity consumption with that of the day 
before and the day before that. Data about electricity 
usage is sent wirelessly to the display from a small unit 
attached to mains fuse box. 

REFLECTIONS ON THE DESIGN THROUGH 
THE CYBORG THEORY 
Starting from the cyborg theory we will now reflect 
upon the design process of the EAC (figure 3), 
considering each theme in light of our interpretation. 

COMPLEXITY AND DIFFRACTION  
The theme of complexity from our field study may be 
broadened by linking it to the concept of diffraction.  
With the EAC, we set out, in one sense, to make it 
easier to understand and react on feedback regarding 
electricity use. But rather than simplification and 
abstraction of the information to be displayed, we 
instead strived for complexity in lines with the concept 
of diffraction. This is because in terms of experience, it 
is often complexity rather than simplicity that is sought 
and appreciated  (Norman 2004, Stolterman 2008). The 
most meaningful artefacts in our lives are not 
necessarily those that are simple in their 
communication. On the contrary, they may open up for 
a multiplicity of interpretations and uses in a similar 
way as we found with diffraction. Instead of using one-
dimensional numbers and units accepted by the industry 
for communicating electricity consumption, we created 
a circular graph reflecting the usage throughout the day. 
The shape of the pattern not only gives clues about the 
electricity used in relation to a specific time or activity, 
it also, on a higher level – similar to the concept of 
diffraction – ties together the visualized electricity use 
patterns with all kinds of everyday events – similar to a 
diary. Television-sets switched on in the evening, 
microwave ovens turned on for short times, freezers and 
fridges going on and off, and much more – all electrical 
appliances are overlapped creating an intricate pattern 
presented for the householders to reflect on. No single 
answer is given, no behaviour is affirmed or 
condemned; electrical patterns are presented as a 
reflection of real life patterns in all their complexity. 
Tacit design knowledge analogous to the concept of 
diffraction was here used as a design approach where 
different interpretations and readings are integrated into 
the design and allowed for.  

VISIBILITY AND THE MALE GAZE 
To be able to criticize the norm, it must first become 
visible. This notion of the male gaze could be applied to 
the idea of the electrical system in the households. What 
is visible and what is hidden and who decides this? As 
previously mentioned, most devices of the electrical 
system are disguised, hidden and isolated from the 
everyday living area. According to Haraway, this could 
be explained by the fact that male gaze has, through 
history of development, put these devices in unmarked 
categories “to represent while escaping representation”. 
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Attending to the interview themes that constituted the 
areas of inquiry – complexity, visibility and 
accessibility – we have applied suitable concepts central 
to the cyborg theory – diffraction, the male gaze and 
metaphors, respectively – to clarify how feminist theory 
can be used in relation to the design process, using the 
EAC as an example. Looking at the energy system as a 
whole, making no division between what should be 
allowed to be designed (form given) and what should be 
pure function, a more open and inclusive approach 
could be used in the design process.  

Based on our results, we believe the discussion within 
FTS and the design field could more easily approach 
each other if we reflect upon and define the very word 
“design”. While FTS scholars often use the word design 
addressing more functional characteristics such as 
facilities or features in the technology, designers use it 
in terms of aesthetic characteristics, the form language 
(Ehrnberger et al 2012). We suggest seeing these two 
meanings as one, mutually transforming each other. To 
follow STS scholar Donna Haraway, they "become 
with” each other in a social process (Haraway 2008, p. 
4). This approach would not only offer the possibility of 
learning more about the relationships between 
technology, design and gender but would also open up 
negotiation between them and, through that, engender a 
societal change. 

In the subsequent three month EAC user study one of 
the results was a higher and more even engagement 
between men and women concerning electricity 
consumption (Broms et al 2010). However, this is just 
one of many potential benefits when using concepts 
from FTS in design research and practice, allowing 
approaches that question all kinds of norms and 
encouraging new ways of thinking. At the time  of 
writing this article, a commercial version of the EAC, 
called simply Aware Clock, has  become available 
which make the authors hopeful of having produced 
research results that initiate real change.  
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anomaly from men, and argue that this still affects the gynaecological 
practice and the relationship between the examiner and the patient 
(Johannisson 1994; Nilsson 2005; Young 1990). The field of feminist 
technology studies has shed light on how reproductive technology 
has been working against the interests of women, for example, in 
the way reproduction technology is defined as well as developed 
(Haraway 1999; Layne, Vostral, and Boyer 2010; Lublin 1998; 
Wajcman 1991). This research strand criticizes how male-designed 
medical technologies shaped and still shape the experiences of 
women as patients. Feminist design historians stress that men’s 
superior position in society has been fundamental to how artefacts 
have been designed (Buckley 1986; Kirkham 1996; Sparke 1995). 
Here, women have had very little or no influence, even regarding the 
artefacts that are designed for women and women’s needs.

However, there are few studies on women’s negative experiences 
of the gynaecological examination from a design perspective, 
although medical and health studies point towards the gynaecological 
examination chair (GEC) (see Figure 1) specifically as one of the 
central causes for negative experiences during an exam (Larsen and 
Kragstrup 1995; Wijma and Siwe 2002). In some cases, the mere 
appearance of the GEC can contribute to women’s fear. Before even 
using the chair, they have worries about not being able to use the 
chair easily and about the exposure of the body the position involves.

The GEC is originally designed for the male examiner’s needs 
without taking into account the woman’s perspective (Johannisson 
1994; Kapsalis 1997). Traces of this hierarchical mind-set are 
still to be found when it comes to how contemporary GECs are 
designed. For example, one of the worlds’ leading manufacturers 
of medical equipment market their GEC with the text “Developed 

Figure 1
An example of the 
traditional gynecological 
examination chair.
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ABSTRACT This paper highlights the important role that 
design plays when it comes to women’s overall experi-
ences of ther gynaecological examination. It exemplifies 
how the examination can become renegotiable through 
the practice of a critical design. We will reflect this in the 
design of the contemporary gynaecological examination 
chair (GEC). We used women’s experiences as a starting 
point for the design of an Androchair (a conceptual male 
equivalent of the GEC), in order to make the experiences 
critically visible. Inspired by the view of the gynaecolog-
ical examination as a performance where the Androchair 
is represented as a prop and was placed on a stage as a 
discussion object during a public seminar. The Androchair 
allowed for both critical and multiple readings of the GEC 
and through that, the gynaecology examination at large. 
Moreover, it stimulated a discussion about alternative ideas 
towards achieving a more positive experience.

KEYWORDS: gynaecology, gender critical design, theories of 
performance

Introduction
Gynaecology started developing during the nineteenth 
century. It is a medical practice concerning the health of 
the female reproductive system. Many women have 

undergone a pelvic examination (PE) at some point. A physical 
examination of the female pelvic organs, the PE can be divided into 
external examination and internal examination. Even though PEs 
have involved medical benefits for women, patients’ experiences of 
these examinations present a challenging story. Women in general 
have a positive attitude towards the idea of the PE, while their 
experience of the examination itself tends to be more negative, in 
some cases even traumatic (Jeppesen 1995; Larsen and Kragstrup 
1995; Wijma, Gulleberg, and Kjessler 1998). These negative 
experiences may have severe consequences if they result in delay or 
avoidance of an examination, resulting in potentially harmful health 
effects (Hilden et al. 2003). A central cause of women’s negative 
experiences during a gynaecology exam seems to be the hierarchical 
relationship between the examiner and the patient. Various 
mechanisms associated with the gynaecological examination 
situation bring a woman patient into a subordinate position in relation 
to the examiner. Studies show that social factors such as 
embarrassment about undressing, worries about cleanliness, body 
odour, loss of control and fear of pain can contribute to this (Hilden 
et al. 2003; Oscarsson and Benzein 2002).

Historians have paid attention to how gynaecology was historically 
based on a male power relation, where women were seen as an 
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Theoretical Starting Points
The critical design approach has similarities with performance 
studies. The concept of performance offers a way of comparing 
social reality with a theatrical play where places are scenes, people 
are actors and objects are props, all interacting with each other and 
together creating a story. Depending on the set, different stories 
can be told (Austin 1975; Derrida 1988; Schechner 2002). This 
agrees with our idea about the discussion object. Moreover, there 
is an established discussion within performance studies about how 
gender is produced (doing gender), which is also relevant considering 
our gender critical perspective.

In order to demonstrate that sex is not an aspect of what a human 
being is, but something that is made, maintained and changed 
in social interaction, Candice West and Don Zimmerman coined 
the concept doing gender (West and Zimmerman 1987). Several 
studies have demonstrated how gender is done in other practices 
than social interactions, extending the focus to (inter alia) texts, 
technology, symbols, media, art and culture (Buikema and van der 
Tuin 2009; Faulkner 2001; Gherardi 1995; Kaygan 2014; Nicolosi 
2002; Rubin 2001).

Butler proposes the concept gender performativity in the 
discussion of doing gender. Performativity offers a way of 
understanding the “highly rigid regulatory frames” (Butler 1990, 33) 
which steers the acts by the subject. Butler urges us to not only see 
beyond the subject but to pay attention to our actions that does 
gender. Going to the gynaecologist regularly is a process of doing 
gender. Since our actions and thoughts are guided by materiality, we 
suggest, the GEC becomes a materialized piece that contributes to 
the regulatory frame for that subject’s actions.

Health educator and performer Terri Kapsalis (1997) suggests 
that the gynaecological examination could be considered as a 
performance in order to deconstruct our notion of a “proper” 
gynaecological examination. Kapsalis (1997, 9) states:

Gynaecological practices are repetitive and structured to situ-
ate the clinician and object of the exam in very specific ways. 
In this sense, gynaecology is a repeatable performance with 
specific roles, scripts, sets, costumes and props.

Kapsalis proposes working with the gynaecological examination 
as a woman-centred performance. Her starting point is women’s 
experiences of the examination and therefore their role as active 
performers. This way, alternative ideas arise about how gynaecology 
could be performed in various ways, unique for every woman.

Similarly to Kapsalis, gynaecologists Barbro Wijma and Karin 
Siwe compare the gynaecological examination situation as a 
drama where actors, the examiner and the patient, perform a story 
together (Wijma and Siwe 2002). Wijma and Siwe have developed 
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in collaboration with medical staff for best comfort for the patient” 
(Sjöbloms Sjukvårdsutrustning 2014, our translation from Swedish 
to English). Yet another manufacturer states “Our gynaecological 
examination chair is developed together with gynaecologists and 
industrial designers making the chair functional, easy to use and 
designed in a stylish design” (Bluebird Medical 2015; our translation 
from Swedish to English). This could be interpreted as if medical 
expertise is superior to the perspective of the patient when it comes 
to design. That is, the medical staff rather than the patient defines 
what “best comfort” and “functional” means. Thus, the design 
process of the GEC contributes to the hierarchical relationship 
between the examiner and the patient. Moreover, this agrees with 
the traditional design concept of form follows function which feminist 
design scholars interpret as symbolic of male oppression of women. 
The machine (the man) takes priority over the body (the woman) 
(Attfield 1989; Attfield and Kirkham 1989).

In relation to the development towards a more humane approach 
when it comes the gynaecological examination at large and 
considering the research on women’s experiences of the GEC, the 
development of the design, in our opinion, has been neglected. 
Judging from the range of images of the GEC, the design has not 
changed considerably in the past 100 years. The typical design with 
stirrups seems to have become customary through the years to the 
extent that we do not question it.

There are initiatives aimed at strengthening each woman’s individual 
power in order to enable them to take control of the examination 
(Wijma and Siwe 2002). Although these initiatives are very important, 
we need to pay attention to the role that the design of the GEC plays 
in this if we want to take women’s experiences seriously.

This paper describes how design can be used as a gender critical 
practice, firstly to make women’s experiences of the GEC more 
tangible and public, and secondly as a discussion object in order to 
renegotiate the gynaecological examination and discuss alternative 
solutions towards a different and more positive experience of the 
GEC. We have used women’s experiences of the GEC as a starting 
point and essence in the design of an Androchair, a conceptual 
male equivalent to the GEC. The experiences expressed verbally 
are transformed into and expressed in and through the design. 
Putting the experiences in an opposite context compared to how 
we are used to understanding them changes our relationship to 
them and offers new perspectives. This urges us to think beyond 
the genderative thinking of how a “proper” GEC should be designed.

The analysis presented in the article is inspired by the view of the 
gynaecological examination as a performance where the gynaecological 
materiality, in our case the Androchair, works as a prop. This introduces 
the idea that the design of the GEC is an ongoing social process that 
reaches beyond the materiality, it is a part of a larger context which 
concerns who has the power and who does not in society.
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GEC. In this paper, we call this the Gender Swapping Method. But 
instead of using physical and visual material as our starting point for 
the design process (as in the case of the blender and the drill), we 
seize the performative dimension of the GEC and therefore start with 
the patients’ experiences of it. Following Wijma and Siwe, as well as 
Kapsalis, we have strived to dislocate the power of the notion of how 
a “proper” GEC could be designed.

The study includes three consecutive phases. During the first 
phase women’s experiences of the GEC were explored. In line with 
the Gender Swapping Method, we also explored the examination 
situation of men′s genitalia, in order to find a comparable situation to 
women’s PE. We carried out informal and semi-structural interviews 
with 40 women regarding their experiences of a PE. Similarly, we 
interviewed 10 men about their experiences of an examination of 
their genitalia. In addition, we interviewed medical staff in order 
to understand the overall picture of the respective examination 
situations and to be able to include aspects related to the 
experiences that the patients could not communicate themselves. 
From the gynaecological field, the interviews were conducted with 
two midwives, one registered nurse and one enrolled nurse, two 
senior physicians, specializing in gynaecology and obstetrics. They 
were all women. From the andrological field, the interviews were 
conducted with one senior physician and two nurses and one senior 
physician specializing in urology. All except one were men. Most of 
the interviews were audio-recorded, while others were documented 
as written notes by the interviewer.

During the second phase, an Androchair, a male equivalent of the 
GEC, was designed based on our findings. Finally, in the third phase, 
the Androchair was displayed for an audience as a discussion object. 
These phases will now be described in detail.

Ladies′ Examination
The results of our study on women’s experiences of the GEC 
correspond with previous studies, showing that women in general 
have positive attitudes to the examination, while the experience itself 
tends to be more negative. Even though the women we interviewed 
expressed reluctant feelings towards the gynaecological examination 
as a whole, the GEC itself was repeatedly expressed as a symbol for 
the negative experience during the examination. Although we did not 
explicitly ask about the GEC during the interviews, the interviewed 
women seemed to have a need to express their reluctant feelings 
against it. They described the GEC with experiences like “being 
exposed”, “sterile feeling”, “obsolete”, “cold and harsh”. Even 
stronger associations were used to describe the PE. Descriptions 
like “rape”, “disempowered” and “torture” were used.

The medical staff we interviewed confirmed women’s experiences 
of the GEC – both from the patients’ perspective but also from their 
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a method aimed at dissolving the hierarchical relationship that the 
gynaecological examination situation is built upon. By performing the 
examination in collaboration with the patient, the power is dislocated 
from the examiner to the patient. For example, just by asking the 
patient if she wants to be examined, or to ask her if she feels anxious 
before even entering the examination chair can allow the patient to 
feel control over the situation and place confidence in the examiner. 
An important outcome of Wijma and Siwe’s study is that it becomes 
clear that many women seem not to consider that they have the 
choice or the right to take an active role in the examination situation. 
They seem to assume that at the same time they seek help with 
a problem, they have to reject the right to their own bodies. This 
implicates not only that the gynaecological examination situation 
is negotiable between the patient and the examiner, but more 
importantly, that this is performed in a context of power relations.

In this paper, our theoretical outset is inspired by the view of 
the gynaecological examination practice as a performance, which 
highlights the idea that it is constructed and open to multiple 
readings and interpretations. In this process, the design of the GEC 
plays an important role.

Visualizing the Invisible
Design can be read as a visual language, a sort of text from which 
we understand ourselves through (e.g. Krippendorff 2006). In this 
study, we have been inspired by the notion of performative texts to 
find critical outlooks for the design process. We use a gender critical 
design method, originally inspired by philosopher Derrida’s term 
deconstruction which aims to expose and inherent hierarchies in texts. 
According to Derrida, meaning is defined in terms of binary oppositions, 
one superior to the other. An example of a binary opposition is the 
male–female dichotomy where the male is superior to the female. By 
reversing or displaying these binary oppositions, our relationship to 
them changes and offers new perspectives (Derrida 1978).

Similar to the purpose of critical design, deconstruction is 
a way of reading texts with the intention of making these texts 
question themselves. Previously, this critical design method has 
successfully been used, e.g. in order to unveil gender-coded design 
of two common household appliances – a drill and a hand blender 
(Ehrnberger, Räsänen, and Ilstedt 2012). The product language of 
the tools was analysed and then exchanged in two new prototypes: 
the hand blender Mega Hurricane Mixer and the drill Dolphia. By the 
exchange, the gender and hierarchical values connected to each 
design and each artefact became critically visible. Since the science 
of gynaecology by its nature is gendered and, moreover, based on 
men’s power over women’s bodies, we found it suitable to use the 
similar critical design method in order to discuss the correlation 
between women’s experiences of the GEC and the design of the 
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Making the Androchair
Following the idea of the Gender Swapping Method we now move 
on to describe the actual design of the Androchair.

It is of importance to keep in mind that it is not a straightforward 
matter to compare the ways men and women are examined. Both 
women’s and men’s experiences are based on their positions and 
hierarchy in society. Therefore, we cannot assume that women 
and men share the same concerns regarding the examination. 
Our objective by using the Gender Swapping Method is to make 
women’s normative experiences critically visible. Our objective is 
not to suggest an equal examination chair for men nor an object, 
which aims to generate same experiences for men as for women. 
Nonetheless, we do welcome that our critical design object may also 
visualize and question the different ways in which women and men 
are examined, based on their particular positions in society.

Consequently, we did not strive for objectivity by looking at 
the GEC expressly from a design perspective and then transfer  
the design to an Androchair. As the interviews show, the values 
and the hierarchical thinking in the design of the GEC seem to have 
become an invisible and accepted norm. The stories would not be 
visible in that way. Instead, the empirical findings from the interviews, 
the expressed experiences from the women and to some extent the 
examiners, served as watchwords in our design decisions. At the 
same time, we wanted the final design to resemble a real product as 
much as possible; we wanted it to look realistic and appeal to the 
audience’s imagination.

We have previously described the experiences of the GEC in 
general, now we will add more detailed description and at the same 

Figure 2
The Androchair.
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own perspective. Some said that they sometimes felt psychological 
stress due to the patients’ negative experience of the GEC. One 
nurse expressed her dissatisfaction regarding the difficulties when 
placing the patient in the correct examination position. The problem, 
she explained, is that she must repeatedly ask the patient to come 
further and further down with their bottom. She continued by 
explaining: “When the patient feels that she is almost tipping out of 
the chair – that is the perfect position for me!”

One aspect that all medical staff pointed out as an important issue 
was that some women have experienced sexual abuse and rape, 
sometimes conducted in the same body position required by the 
GEC. Entering the chair can therefore bring forth traumatic memories 
and anxiety for these women. In some cases, an examination cannot 
be conducted at all and the medical staff have no other alternative 
than to send the women home.

Even though women and medical staff both expressed reluctance 
towards parts of the examination routines and the GEC in specific, 
they did not question it. On the contrary, the women seemed to 
adapt to it. For example, one woman explained that she always 
wore a skirt when attending exams to “facilitate the ascendance into 
the GEC”. Another woman brought her own hot-water bottle, which 
she placed on her stomach before examinations to relieve eventual 
pain. Yet another woman expressed that her reluctant feelings were 
“a part of the experience”, which indicates not only that she had 
accepted these negative feelings but seemed to see them as a 
definition of what it involves to be examined.

Gentlemen’s Examination
Our study showed that the examination of men’s genitals inside 
the body, for example the prostate, was the most comparable to 
a PE. Before an examination, men are usually asked to stand with 
their back towards the doctor and to bend over a bunk. In some 
cases, they lay down on the side on the bunk, with knees pulled up. 
However, none of those positions were the most optimal for a proper 
prostate examination according to one of the interviewed physicians. 
He preferred his patients to lay on their front, headlong, with legs 
spread and knees pulled up. He called this the “stomach position” 
(see Figure 2). In that way, he argued, the prostate “dropped down” 
and became easier to access. This same argument is used for the 
position the GEC offers, since the uterus becomes easier to access.

The male patients we interviewed described this position as 
“exposing” and “degrading”, just like the women felt about the 
position of the GEC. One man said the position made him “associate 
the examination with sexual abuse”.
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them, they were too big and did not feel very pleasant in the hand. 
Consequently, the handles on the Androchair were designed for 
small hands.

Underneath the bunk is a tray for examination instruments and 
bodily waste from the examination, similar to those that can be 
found on the GECs. Moreover, there is a paper holder to remind the 
user of hygiene aspects but also the messy and uncomfortable parts 
of the examination, similar to the big paper rolls on the GECs. This 
mixture of attributes was specifically pointed out as “unworthy” and 
“unpleasant” by some of the women.

Finally, some of the interviewed women expressed that the worst 
experience when lying in the GEC was that they felt “trapped” and 
“out of control”, they did not experience that they had the choice 
to break the examination and step down whenever it felt wrong or 
painful. In addition, they expressed that this feeling was reinforced 
by the fact that they could not see what was going on “down there”. 
To create the same feeling when lying in the Androchair, we made 
it impossible for the patient to descend from the chair himself. Only 
when the examiner tips the Androchair back to its original position is 
the patient able to descend.

Said about the Androchair
The performative dimension is argued to be context-dependant 
(Austin 1975; Butler 1997; Derrida 1988). So is the result of our 
study dependant on the context in which we choose to present 
the Androchair. In this phase of the study, our aim was to extract 
the existing discussion of women’s experiences of PEs from 

Figure 4
The tipping effect.
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time link them to the design of the Androchair, its materials and 
construction (see Figure 3).

The overall construction of the Androchair is based on the 
stomach position, which seemed to be the most proper position for 
prostate examinations, but also the most vulnerable. All proportions 
are based on the andro-metrics of the average man. This is because 
nearly every woman we interviewed expressed that they were too 
big, too small, too short or too tall for the GEC. Some women 
complained that they were not flexible enough. We believe the same 
would apply to men’s experiences of products designed with an 
average man in mind.

The materials chosen for the chair were stainless steel and lightly 
padded synthetic material to bring forth connotations of medical 
care products.

To be able to ascend the Androchair, trousers must be removed 
since the legs need to be placed in stirrups, just like for women in the 
GEC. The stirrups are made of stainless steel with no soft covers. 
This decision is based on women complaining that the GEC stirrups 
are harsh and cold. Some women expressed that they became cold 
when having to expose their stomach in the GEC. Therefore, the 
bunk is made hard and at the end of it, closest to the lower part of 
the stomach, it is made from perforated steel for a colder experience.

Once someone is on the Androchair, the whole construction tips 
forward (see Figure 4). This decision arises directly from the previously 
mentioned comment from a nurse who stated that the perfect body 
position for an examiner is when the patient feels almost as if she 
is tipping out from the GEC. So, when the patient in the Androchair 
feels that he is about to tip out, his body is in the perfect position 
from the examiner’s perspective.

At both sides of the bunk, beside the patient’s head, are two 
handles with grips. Some GECs have handles on both sides, 
and some women observed that just seeing them brought forth 
connotations that something so unpleasant was going to happen 
that they would have to grip them. They also evoked feelings of 
being controlled, since they encourage the patient to keep their 
hands away from the examination area. Moreover, when gripping 

Figure 3
The "stomach position".
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the patient and the physician, the participants suggested a flexible 
construction of the GEC, which can offer the patient different body 
positions in collaboration with the examiner. For example, to avoid 
negative associations the origin position could be straight up when 
the patient enters the examination room instead of horizontal. In 
addition, this would facilitate entrance into the chair. Then, gradually, 
the GEC could be adapted to the situation.

Another aspect, which participants considered contributed to 
feelings of being subordinated, was that they were not engaged in the 
examination of their own body. One woman shared her experience 
where she had been offered a mirror by their examiners. The 
opportunity to use a mirror had increased her feeling of engagement. 
It was suggested that a permanent mirror for the patient was to be 
integrated as a part of the chair as a way of communicating not 
only the right to be an active part of the examination but also having 
control over it.

Renegotiating Experience
Participants at the seminar emphasized the fact that the experience of 
a gynaecological examination is a result of how the woman perceives 
the situation through all her senses. Still, the GEC does not seem to 
be designed with respect for the experience of tactility, smell, balance, 
hearing, kinaesthetics and temperature. As many women associate 
the gynaecological examination situation as something vulnerable, 
sometimes provoked by earlier experiences of rape or incest for 
example, this was considered as an extremely important problem that 
has o be improved in order to decrease the negative experiences.

Apart from the position of the body that the GEC requires (which 
itself evoked feelings of vulnerability and exposure) participants 
called for other improvements, such as softer bunks and stirrups, 
a more stable construction, warmer surfaces and gentle materials.

The discussion also ended up considering what is visible and 
what is not in the examination room – and why. For example, many 
women believe that a gynaecological visit by default includes a PE. 
Sometimes the patient only needs to talk and receive information, 
or just experience the environment where an eventual examination 
is supposed to be performed. Therefore, it was suggested that the 
typical elements that identifies the GEC could be applied gradually, 
depending on the specific situation and needs. For example, the 
stirrups, the handles, the waste bowl and the paper cover (which 
all together seem to paint a rather nasty picture of what is going 
to happen) could be added to the chair if needed, depending on 
the situation and in collaboration with the patient. Participants also 
called for a thorough re-evaluation of these parts of the GEC. The 
same goes for the examination tools, which often are exposed in the 
examination room. Participants suggested that they could be hidden 
in a drawer or under a sheet and exposed one by one when needed.
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an academic and medical context into a broad public space of 
analysis and critique. Even though our focus was on design, we 
wanted to shed light upon the idea that everybody from politicians, 
physicians, patients and designers are co-actors in the performance 
of gynaecology (which provokes the experiences).

We arranged a seminar at The Swedish Centre for Architecture and 
Design in Stockholm on 8 March 2013. The invitation was public but 
key people were personally invited. The seminar was led by a political 
journalist. There was a discussion panel with a researcher in design 
and innovation, a researcher in gender studies with focus on women’s 
sexual health, a researcher in gender and innovation studies, and a 
senior physician specialized in obstetrics and gynaecology. In the 
audience were journalists from newspapers and specialist magazines, 
nurses, practicing designers, design students, representatives from a 
research funding agency, entrepreneurs, politicians and the public. In 
addition, some of the interviewees from the earlier phases of the study 
were also present. A total of 60 people participated in the seminar, 
both men and women, although predominantly women.

The seminar opened with an introduction to design research 
and design as a critical tool for discussion. Then the study and the 
Androchair were presented. The Androchair was physically present 
on stage during the entire seminar. Next, discussions took place 
both with the panel and the audience. At the end of the seminar, 
participants were invited on stage to try the Androchair and to share 
their reflections.

The Androchair stimulated various topics ranging from 
gynaecology as a medical practice to political issues regarding 
health and gender. However, in this paper, we concentrate on giving 
account of the design perspectives that the participants emphasized.

Three key areas stood out at the seminar. These involve the use 
of the chair and in particular were considered as contributing to a 
negative experience of the gynaecological examination as a whole. 
Here, we present them as possible areas for renegotiating the 
gynaecological examination. The reader should keep in mind that 
these three areas are closely intertwined and influence each other. 
However, for clarity reasons, we will discuss each of them separately.

We will also give an account of some concrete suggestions 
that the seminar participants contributed on how these challenges 
could be renegotiated through design. This exemplifies the potential 
of gender critical design as a co-actor in the renegotiation of the 
gynaecological performance.

Renegotiating Power
The participants agreed that the body position the GEC requires is 
one of the main reasons why the patient feels subordinate to the 
examiner. This finding also corresponds with previous studies (Wijma 
and Siwe, 2002). In order to renegotiate the power relations between 
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The strength of the Androchair is that it is designed to make 
women’s experiences of the GEC critically visible, while the GEC is 
not, even if it brings them forward. The GEC, as any other object, 
is limited by the norms that it exhibits. The Androchair aims to 
visualize the norm in an emphasized, critical way. By so doing, the 
Androchair as a discussion object made the audience question their 
preconceptions and became a source for self-reflection, inspiration 
and creativity. We believe, that the Androchair served as an instigator 
to moderate the discussion in a way a GEC would not have. It also 
served as a material manifestation of the experiences that some 
women might not or may not have courage to express themselves. 
Furthermore, we believe that using a GEC would only manifest the 
female perspective, while the Androchair invites us to think beyond 
a specific gender as an examination object.

It was not our purpose to suggest a new design for a medical 
artefact. However, the Androchair did indeed generate alternative 
design solutions that could contribute to a more positive experience 
of the GEC. The Androchair illustrated what we accept and do not 
accept, both regarding examinations for men and for women. This 
shows how design as a gender critical practice can be used to 
encourage new ways of thinking about the GEC, its use and the 
context it is in. By doing so, we can meet people’s needs for a more 
positive experience of the GEC.

However, it is important to bear in mind that the word “alternative” 
indicates that the solutions deviate from a norm. Therefore, they are 
not just suggested solutions – they are also simultaneously picturing 
the ideal patient for the GEC. Bit by bit, she appears. The female 
who is of average height and weight and who neither is physically 
nor psychologically disabled in any way. Most likely, she is of average 
age, sexually active and heterosexual. The question is if this woman 
really exists. Yet, she constitutes the norm. Seeing it this way, the 
GEC could be interpreted as an instruction on how women’s bodies 
are expected to be constructed and what they are expected to 
perform. This agrees with Kapsalis (1997, 6) who states:

Gynaecology is not simply the studies of female bodies – 
gynaecology makes female bodies.

Even if a gender critical perspective can lead to new ways to design 
GECs in the future, the analytical take should not stop here. In 
accordance with the concept of performance, we should continue to 
question our gender normative reasoning that comes to light through 
this critical design practice, since they act in so many dimensions 
and, moreover, in a context of power relations. Gender normative 
and hierarchical values that are embedded into the very design of 
the contemporary GEC simultaneously guide and dictate the design 
practice. Seeing the gynaecological examination as a performance, 
and the GEC not only as a prop, but also as a discussion object that 
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Renegotiating Bodies
The notion of gender is also about our notion of bodies. Our notion 
of bodies affects the way we look upon and value both physical 
and psychological needs. At the seminar, participants called for 
a renegotiation towards a more open and wider interpretation of 
gender and bodies when it comes to the design of the GEC. This 
involves problematizing what we define as a “woman” and “women’s 
needs”. This in turn means questioning how we value physical, 
psychological and social factors when the chair is designed. This 
becomes even more important in our modern society where more 
individuals define themselves as “in between gender” or even as a 
third gender. One woman expressed that her body was “not made 
for the gynaecological examination chair”. This statement indicates 
that she placed herself in a subordinate position compared to the 
GEC. It also reflects a failure in the design, since the chair should 
be designed for a multitude of bodies, regardless of one’s physique.

In order to design for a multitude of bodies, the solution suggested 
was similar to the ones regarding power and experience described 
above. Participants called for a more flexible solution primarily relating 
to a person’s length and weight, but also regarding proportions. This 
could also be beneficial for the examiners for ergonomic reasons. 
However, the discussion about the gender issue took a broader turn, 
ending up in involving gendered needs. Today, some andrology and 
urology clinics have traditional GECs that are used by people with 
male genitals for minor operations. Considering the purpose the 
chair was originally designed for, participants questioned if this was 
really an optimal solution for those kinds of operations. Seeing it from 
that perspective awoke an interest in developing a real (not simply 
a concept) Androchair, designed for the purpose of examining and 
operating on male genitals. However, considering the risk that this 
could exclude transsexual or intersexual individuals, this discussion 
ended by asking if the best solution would be to design a multi-
chair that is more suitable for examinations for both male and female 
bodies and needs?

Conclusion
In this paper, we have exemplified how design can be used as a 
gender critical practice within the context of the gynaecological 
examination. Our main aim was to make women’s experiences of 
the GEC critically visible in order to discuss alternative solutions. The 
findings during the first phases of our study were incorporated into 
the design of an Androchair, a male equivalent to the GEC. Inspired by 
the view of the gynaecology examination situation as a performance 
and the Androchair as a prop, we invited people to become active 
participants at a seminar where alternative performances could be 
imagined.
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urges us to investigate and thereby makes designers co-authors in 
the story of how a “proper” gynaecological examination should be 
performed. This also means that we have the potential to write and 
rewrite the story over and over again.
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Denna artikel belyser vad som händer när man kombinerar kunskaper inom de-
signforskning med genusforskning och omsätter dessa i en verksamhets praktiska 
jämställdhetsarbete. Artikeln tar sin utgångspunkt i det Vinnova-finansierade 
projektet Hälsoformer och tekniknormer (2012-2013). Projektet genomfördes vid 
Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) på Högskolan i Halmstad. Med fokus på 
att synliggöra och ifrågasätta normer resulterade projektet i en prototyp: And-
rostolen – en undersökningsstol för män, designad utifrån kvinnors erfarenheter 
av gynstolen. 

Med HCH och Androstolen som empiriskt exempel är syftet med artikeln att 
studera och resonera kring vilken betydelse det har att inkludera en prototyp, alltså 
ett ting, i en verksamhets jämställdhetsarbete. Särskilt fokus ligger på om, och i 
sådana fall hur, en prototyp kan påverka föreställningar om genus och jämställdhet 
i relation till det egna verksamhetsområdet. Som artikeln kommer att visa kan 
det på olika sätt vara fruktbart att ta stöd av kritisk design och prototyper i ett 
jämställdhetsarbete för att problematisera exempelvis normer, maktförhållanden 
och för att konkretisera vad ett genusperspektiv i och på den egna verksamheten 
kan innebära. Utifrån dessa resultat avser artikeln därför bidra med kunskaper 
om arbetssätt och metoder för jämställdhetsarbete – ett fält där det både efterlyses 
teori- och metodutveckling och där forskare såväl som praktiker konstaterat att 
det finns många utmaningar. Vi inleder med att kort ge exempel på en sådan 
utmaning som är av särskild relevans för artikeln. Sedan presenterar vi vad det 

Vad händer när kvinnors erfarenheter tas som utgångspunkt 

för framtagandet av en undersökningsstol för män? Kan kritisk 

design bli en brygga mellan genusforskning och jämställdhets-

arbete? Anna Isaksson, Emma Börjesson och Karin Ehrnberger 

följer upp ett projekt om en prototyp – Androstolen.

ATT SYNLIGGÖRA DET OSYNLIGA

Design som aktör i jämställdhetsarbete
ANNA ISAKSSON, EMMA BÖRJESSON & KARIN EHRNBERGER

 

VISUALISING THE INVISIBLE
Design as agent in gender equality work 

ANNA ISAKSSON, EMMA BÖRJESSON & KARIN EHRNBERGER
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Summary

Research points to the need for developing methods to change 

established gender orders and converting gender perspectives into 

practical action. Based on a gender equality project at the Centre 

for Health Technology Halland (HCH), this article discusses the 

potential of critical design as an agent within the framework of 

gender equality work and work for change. The project worked with 

critical design as a tool for making visible what a gender perspec-

tive can mean in the context of one’s work, in this case health 

technology. It resulted in a conceptual prototype called the 

Androchair – a medical chair designed for men but based on 

women’s experiences of the gynaecological chair. The aim of the 

article is to study and discuss the significance of including a 

prototype, that is an object, in the gender equality work of an 

organisation. Special focus is placed on whether, and in that case 

how, a prototype can influence notions of gender and gender 

equality in relation to one’s own area of work. The empirical data 

consists of qualitative interviews with staff at the HCH. Actor-net-

work theory is used to interpret the data. The analysis shows how 

the Androchair raises questions of power, needs and interpretative 

prerogative in relation to what one does in one’s work. Furthermore, 

it does this to a greater extent than more conventional ways of 

conveying knowledge about gender equality (such as academic 

texts, statistics and PowerPoint presentations). Physical objects are 

perceived of as making gender and gender equality issues more 

tangible.
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synliggöra problem och utmaningar eller 
för att engagera aktörer i en diskussion (se 
till exempel Schön 1983; Houde och Hill 
1997; Ilstedt och Wangel 2013). Genom 
en prototyp kan användare engageras i ut-
vecklingen och tidigt ge återkoppling på an-
vändbarhet och funktionalitet. Med hjälp 
av prototypen synliggörs också vad använ-
daren tittar på, känner och upplever när den 
används (Houde och Hill 1997). Detta kan 
vara ett viktigt led för att komma vidare i 
exempelvis en produktutvecklingsprocess. 

Som ansats bidrar kritisk design till att 
utmana föreställningar och värderingar 
kring ett objekt eller fenomen. Ansatsen 
har formulerats som ett alternativ till in-
riktningar inom design som är mer pro-
blemlösningsorienterade (Dunne och Raby 
2001; Dunne 2006). Designade prototyper 
används för att förkroppsliga eller gestalta 
kritik och prototypens syfte förskjuts där-
med från att i första hand ha en funktion till 

att framförallt ha en mening. Kritisk design 
syftar till att provocera och skapa reflektion, 
på så sätt blir de designade prototyperna 
utgångspunkt för en större diskussion kring 
det fenomen som adresseras. Med den kri-
tiska designen i prototypen kan sociala och 
kulturella normer utmanas och överträdas. 
I stor utsträckning handlar det om ett sätt 
att se på och använda sig av design för att 
föreställa sig möjligheter bortom de kon-
ventionella ramar, normer och lösningar 
som vi möts av varje dag. 

Forskning har till exempel visat hur kri-
tiska designprocesser och prototyper kan 
avslöja hur dolda föreställningar om kön kan 
ta sig uttryck i produkter. Genom att byta 
estetiken på en stavmixer och borrmaskin 
visar en tidigare studie hur könsstereotypa 
värderingar och handlingar som är kopplade 
till dessa produkter kan såväl avslöjas som 
omförhandlas. När dessa prototyper visats 
vid utställningar och föreläsningar blir det 

 T E m A /  AT T  S Y N L I G G Ö R A  D E T  O S Y N L I G A

kan innebära att arbeta med prototyper 
och kritisk design samt ger ett exempel på 
vad kritisk design med ett genusperspektiv 
kan vara. Därefter följer en kort beskriv-
ning av bakgrunden till Androstolen följt 
av artikelns empiriska material som utgörs 
av intervjuer med medarbetare på HCH. 
Artikelns teoretiska utgångspunkter och 
begrepp – som hämtas i ansatsen actor-
network theory – diskuteras sedan innan 
artikelns resultat- och analysavsnitt tar vid. 
Avslutningsvis summerar vi de iakttagelser 
som gjorts i relation till artikelns syfte.  

Glapp mellan teori och praktik

Jämställdhetsarbete, och i ökande grad 
mångfaldsarbete, är idag relativt vanligt 
förekommande i de flesta stora organisa-
tioner i svenskt arbetsliv (Wahl et al 2011). 
Forskning (se till exempel Gonäs et al 2001; 
Höök 2003; Fürst Hörte 2009; Isaksson 
2010; Norrbin och Olsson 2010) har dock 
visat att det finns förhållandevis få veten-
skapliga studier som har haft metoder och 
modeller för jämställdhetsarbete som sitt 
empiriska fokus. Behovet av kunskap och 
teoretiska bidrag som rör jämställdhetsar-
bete bedöms därför vara stort. Inte minst 
utifrån att arbetet med jämställdhetsfrågor 
i en verksamhet kan möta motstånd och 
innebära flera utmaningar. Både nationell 
och internationell forskning (Forsberg 2005; 
Greed 2005; Prügl 2006; Sterner och Biller 
2007; Woodward 2008 refererade i Norrbin 
och Olsson 2010) har visat att ett framgångs-
rikt arbete med att jämställdhetsintegrera 
en verksamhet förutsätter utbildning i ex-
empelvis jämställdhet, jämställdhetsinte-
grering, genus och intersektionalitet som 

tydligt kopplas till den aktuella kontexten. 
Dock pekar tidigare studier och utvärde-
ringar (Meyerson och Kolb 2000; Jordans-
son 2005; Fürst Hörte och Isaksson 2007; 
Spets 2012; Hultman 2013) på att det ofta 
uppstår ett glapp mellan genusvetenskapliga 
teorier och jämställdhetsarbete. Att koppla 
genusvetenskapliga kunskaper till den egna 
verksamheten och göra dem tillämpbara 
beskrivs som något svårt och medarbetare 
som tar del av utbildningar där genus- och 
jämställdhetsrelaterade begrepp och teorier 
står i centrum upplever många gånger ett 
avstånd mellan dessa kunskaper och sitt ar-
bete i vardagen. Som artikeln vidare kom-
mer att handla om är det detta glapp och 
avstånd som genusteori i kombination med 
just kritisk design och prototyper möjligen 
har potential att överbrygga. 

Prototyper och kritisk design

Att använda sig av prototyper och demon-
strationer för att materialisera bland annat 
frågeställningar, idéer eller resultat är sedan 
länge en institutionaliserad teknologi (se 
till exempel Shapin 1984; Collins 1988; 
Gooding et al 1989; Smith 2009; Ewertsson 
2010; Simakova 2010). Det är ett mång-
facetterat fenomen som förekommer inom 
en mängd olika områden och samman-
hang. Det kan till exempel handla om att 
illustrera en fysisk lag, utformat som ett 
experiment, eller att visa potentialen med 
en ny teknik genom en prototyp av en ny 
produkt. I en designprocess är användandet 
av prototyper en etablerad metod för att 
konkretisera idéer och utforska en tänkt 
utformning av en artefakt. Prototyper blir 
ett verktyg för att tidigt materialisera idéer, 
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aspekter, bland annat kön, etnicitet, ålder, 
funktionsnedsättning och sexualitet, men 
mot bakgrund av projektets syfte valdes 
kön som utgångspunkt.

   Projektet riktade initialt ljuset mot 
gynekologin och fann så småningom två 
eftersatta behov hos grupperna män och 
kvinnor som kombinerades i designen av 
en prototyp: Androstolen. Androstolen är 
en undersökningsstol för män, men desig-
nen baserades på kvinnors erfarenheter 
av gynstolen. Som grund för konceptet 
med Androstolen låg en rad intervjuer med 
kvinnor, barnmorskor, gynekologer, män, 
androloger och urologer, tidigare forsk-
ning, aktuell samhällsdebatt i media och 
på internet. Den bild som tecknades uti-
från ett genusperspektiv kombinerades i 
Androstolen. ”Andro” står för andrologi 
– läran om mannen, som är mindre känd 
än sin motsvarighet för kvinnor – gyne-
kologi. Andrologi är idag inte en gren-
specialitet inom medicinen, vilket gör att 
det saknas både kunskap och specialister 
inom området. Det empiriska underla-
get i projektet pekade bland annat på att 
det saknas rutinkontroller för män kring 
reproduktiv hälsa. Det är inte heller lika 
självklart för män som för kvinnor vart 
man vänder sig vid besvär eller oro. Inom 
gynekologin fann projektet brister bland 
annat kopplade till instrument och ut-
rustning. Kvinnor beskrev gynstolen som 
hög, instabil, kall och utlämnande. Även 
barnmorskor och gynekologer ifrågasatte 
stolens utformning och funktion. Med 
kritisk design som verktyg omsattes och 
visualiserades flera av de frågeställningar, 
erfarenheter och behov – som framkommit 

i den genusvetenskapligt baserade analy-
sen av det material som samlats in. Till 
exempel uttryckte en barnmorska vid en 
av intervjuerna, om positionen i gynstolen, 
att: ”Du ska ligga så att du nästan ramlar 
ur, då ligger du perfekt”. För att återskapa 

den känslan förseddes Androstolen med 
en vippfunktion som gör att stolen fälls 
framåt efter att patienten lagt sig till rätta. 
Konstruktion tillsammans med material-
val gjordes för att återspegla ord som hög, 
instabil och kall. Som artikeln kommer att 
visa väcker Androstolen frågor om makt, 
tolkningsföreträde och behov. Den sät-
ter även fokus på mäns hälsa och ställer 
frågan varför andrologi inte är lika själv-
klar som gynekologi. Samtidigt synliggör 
den kvinnors erfarenheter och kastar ett 
nytt ljus över gynstolen och gynekolog-
undersökningens problematik utifrån ett 
patientperspektiv.

När Androstolen stod färdig presentera-
des den för medarbetarna på HCH. De fick 
ta del av historiska och nutida skildringar 
av gynekologin och andrologin, tidigare 
forskning inom områdena samt de studier 
som projektgruppen genomfört. Utifrån 
den bild av eftersatta behov som tecknades, 
presenterades Androstolen med alla bakom-
liggande tankar till de form- och material-
val som gjorts. Under seminariet visades 
bland annat skisser och PowerPoint-bilder 
och det gavs utrymme för frågor, reflek-
tion och diskussion. Efter att Androstolen 
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exempelvis tydligt hur stavmixerns ursprungliga estetik är starkt ”kvinnligt” kodad. 
När denna estetik överförs till borren uppfattar nämligen betraktarna den som en 
borr framförallt för kvinnor (Ehrnberger, Räsänen och Ilstedt 2012). 

Som vi har beskrivit ovan kan alltså prototyper eller demonstratorer till 
exempel fungera som ett led i en produktutvecklingsprocess eller för att, med 
en kritisk design, skapa reflektion kring normer och värderingar. Genom att 
vända blickarna mot HCH och projektet med Androstolen vill vi med vår artikel 
belysa vad arbetet med kritisk design och prototyper kan innebära specifikt 
inom ramen för jämställdhetsarbete. Vi vill dock poängtera att artikelns fokus 
inte är riktat mot designprocessen som ledde fram till Androstolen, utan på 
vad slutresultatet har för betydelse för förståelsen av genus och jämställdet hos 
medarbetarna vid HCH.

Androstolen tar form

Hälsoteknikcentrum Halland, som finns på Högskolan i Halmstad, är en verk-
samhet som arbetar med produkt- och tjänsteutveckling tillsammans med 
forskare, näringsliv, vård- och omsorgsorganisationer. Hälsoteknik beskrivs 
vid HCH som produkter och tjänster som leder till ökad eller bibehållen hälsa 
och livskvalité för individen. Det innefattar med andra ord allt från avancerad 
medicinteknik till enklare hjälpmedel i vardagen. HCH har sedan verksamheten 
startade 2009 arbetat aktivt med jämställdhetsfrågor, framförallt genom kom-
petenshöjande insatser. Dock saknades en mer konkret och tillämpad kunskap 
om vad ett genusperspektiv kan bidra med i det egna verksamhetsområdet. 
Medarbetarna upplevde ett glapp mellan genusvetenskapliga teorier och kun-
skaper och dess betydelse för den egna verksamheten. Då det vid tillfället fanns 
erfarenheter på HCH av att arbeta med prototyper (i den egna verksamheten 
kallade för demonstratorer) för att kommunicera ett område, en teknik eller ett 
behov knutet till hälsoteknik, togs initiativet till att ta fram en prototyp som 
lyfter just genusperspektivet inom hälsoteknikområdet. Mot bakgrund av detta 
formulerades projektet Hälsoformer och tekniknormer som sedan drevs av två 
av medarbetarna vid HCH tillsammans med två designforskare. För att knyta 
an till HCH:s verksamhet tog projektet sin utgångspunkt i att problematisera 
behov utifrån ett genusperspektiv. Behov har en central roll vid HCH då man 
strävar efter att arbeta med behovsmotiverad forskning och utveckling inom häl-
soteknikområdet. Men att arbeta behovsmotiverat är inte helt enkelt, det finns 
sällan bara ett behov. Behoven kan vara flera och ibland motstridiga. Produkter 
och tjänster är ofta en kompromiss mellan olika behov. I designprocessen blev 
därför frågor om vems behov som får företräde i utvecklingen av hälsotek-
niska lösningar centrala. Frågor kring vems behov är intressanta utifrån många 
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de förutsättningar som präglade projektet Hälsoformer och tekniknormer arbetade 
projektgruppen mycket med att vara så transparenta som möjligt med att återge de 
tolkningar och ställningstaganden som lett fram till Androstolen. Detta gjordes 
både muntligt (vid seminarier) och skriftligt (i till exempel informationsbroschy-
rer) till HCH:s medarbetare. Det, menar vi, gjorde det möjligt för betraktaren 
av Androstolen att tolka den i relation till de idéer, normer och värderingar som 
projektgruppen ansåg vara viktiga att materialisera och arbeta med.

Teoretiska utgångspunkter – actor-network theory

Artikelns teoretiska utgångspunkter och begrepp har sin hemvist i forsknings-
ansatsen actor-network theory (ANT). Företrädare för ANT menar att samhäl-
let är något som måste konstrueras och upprätthållas hela tiden. Den centrala 
tankegången är att detta görs både av människor och icke-människor. Fysiska 
objekt kan inte förstås separerat från det sociala, det vill säga kultur, samhälle, 
vetenskap, politik och ekonomi med mera (Callon 2001; Latour 2003). För att 
förstå samhälle och kultur måste dessa studeras som nätverk av förbindelser mellan 
människor och icke-människor (Latour och Callon 1986/1998; Latour 2005).

I ett ANT-perspektiv ses både människor och ting som aktörer. En aktör är ett:

 [...] element som skapar utrymme runt sig själv, gör andra element beroende 
av sig själv och översätter deras vilja till ett språk som är dess eget. En aktör gör 
förändringar i den uppsättning av beståndsdelar och begrepp som vanemässigt 
används för att beskriva den samhälleliga och naturliga världen (Latour och 
Callon 1981 i Latour 1998: 21).

Latour (2003) menar vidare att något är en aktör så länge den har effekt på 
någon annan aktör. Interaktionen mellan människor och icke-människor, till 
exempel artefakter, kan bidra till att (om)forma sociala relationer (Latour 1992). 
Inte bara människor är bärare av idéer, kunskap, värderingar och normer – dessa 
materialiseras exempelvis i texter, modeller eller byggnader (Czarniawska och 
Joerges 1995). Icke-människor som artefakter och teknik kan också bära och 
transportera interaktioner och handlingar som har ägt rum tidigare i historien. 
När någon undertecknar ett dokument, svarar i telefonen eller använder sin dator 
så mobiliseras ett stort antal andra handlingar utspridda i tid och rum (Latour 
1996/1998).

Med begreppet inskriptioner beskriver Latour (2003) hur budskap genom 
en materialitet kan göras mer hållbara. Inskriptioner kan till exempel vara en 
skriven text, tabeller, diagram och foton (Latour 1995/1998; Latour 2003). In-
skriptionen och representationen av ett fenomen (till exempel en vetenskaplig 
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introducerades för medarbetarna har den 
varit en del av HCH:s miljö och också visats 
för besökare och samarbetspartner.

Studiens genomförande och  

förutsättningar

Artikelns empiriska underlag utgörs av kva-
litativa intervjuer med tio medarbetare vid 
HCH. Då syftet med intervjuerna var att 
fånga in medarbetarnas egna tolkningar 
och föreställningar om Androstolen ge-
nomfördes semistrukturerade intervjuer. 
Det innebar att utgångspunkten för inter-
vjuerna var ett antal förutbestämda teman 
men att intervjupersonerna också gavs ett 
stort utrymme att lyfta fram sina perspektiv 
och synsätt på ett fritt sätt (Bryman 2002; 
Ryen 2004). HCH är en relativt liten ar-
betsplats och antalet intervjupersoner är 
därför begränsat. För att undvika att inter-
vjupersonerna kan identifieras har vi valt att 
ge dem fiktiva namn och att inte presentera 
dem mer ingående genom att ange till ex-
empel ålder eller titel. Däremot har vi valt 
att inte anonymisera verksamheten HCH 
då vi menar att den genom projektet Häl-
soformer och tekniknormer och Androstolen 
vore mycket enkel att identifiera även om 
vi gett den ett fiktivt namn. Androstolen 
har tidigare figurerat i såväl lokal som na-
tionell media och uppmärksammats i olika 
sammanhang som Almedalsveckan och vid 
mässan Bok & Bibliotek i Göteborg. Då 
Androstolen är starkt knuten till HCH 
hade en anonymisering av HCH också 
fordrat en anonymisering av Androstolen, 
vilket vi inte bedömt som möjligt. De in-
tervjupersoner vid HCH som medverkat i 
studien och HCH:s ledning har gett sitt 

samtycke till vårt val att inte anonymisera 
HCH. 

Vår utgångspunkt som forskare är att 
subjektivitet i forskningen spelar roll. Istäl-
let för att försöka eliminera forskareffekten 
menar vi att de kontexter som har bety-
delse för konstruktionen av kunskap ska 
uppmärksammas och synliggöras (jämför 
Esseveld 2008). I det här avseendet vill vi 
särskilt lyfta fram att två av oss tre förfat-
tare var med och drev projektet Hälsoformer 
och tekniknormer och har med andra ord 
god kännedom om vilka tolkningar och 
handlingar som ledde fram till att prototy-
pen blev utformad just som den blev. Som 
artikelns resultat och analys kommer att 
visa så upplever intervjupersonerna att An-
drostolen öppnar upp för flera tolkningsmöj-
ligheter och att detta är en av anledningarna 
till att man ser att den har ett stort värde 
för HCH:s verksamhet. Eftersom två av 
oss var med i hela processen med att ta 
fram Androstolen så kan vi konstatera att 
intervjupersonernas tolkningar i flera avse-
enden motsvarar vad projektgruppen avsåg 
att förmedla genom Androstolen. Detta be-
tyder att arbetet med att designa och fram-
ställa en prototyp är långtifrån en neutral 
(forsknings)process och att forskarna har 
inflytande över vilka tolkningsmöjligheter 
prototypen kan öppna upp för. Vår upp-
fattning är dock att detta kännetecknar 
all vetenskaplig verksamhet – forskaren 
påverkar alltid vilka frågor som ställs, vad 
som ska lyftas fram och hur empiriskt ma-
terial ska framställas. Hur denna forskar-
påverkan uppmärksammas och hanteras 
ser naturligtvis olika ut. För att i någon 
mån synliggöra för HCH:s medarbetare 
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en aktör enligt medarbetarna och vilka transformationskedjor, översättningar 
och föreställningar om genus och jämställdhet den tenderar att leda till. Likaså 
kan vi diskutera betydelsen av Androstolen som en inskription i relation till 
andra inskriptioner (bilder, vetenskapliga texter, PowerPoint-presentationer 
med mera) som ofta används som underlag i utbildningssammanhang för att 
diskutera genus- och jämställdhetsfrågor.  

Den ifrågasätter saker hela tiden

“Kanske medvetenheten är större än kunskapen” svarar Stefan ödmjukt på frågan 
om hans kunskaper kring genus- och jämställdhetsfrågor. Han säger sig inte ha 
några djupare kunskaper som är grundade i exempelvis formella universitets- och 
högskoleutbildningar men upplever att han har en grundläggande förståelse 
för vad genus- och jämställdhetsfrågor kan handla om. Denna bakgrund och 
förhållningssätt delas av de övriga intervjupersonerna. Flera berättar om hur de 
har utvecklat sina kunskaper genom HCH:s egna satsningar kring genus och 
jämställdhet som bestått av grundläggande föreläsningar och diskussioner om 
genus samt mer specifikt om innovation, hälsa och teknik ur ett genusperspektiv. 
Men utifrån intervjupersonernas resonemang kring dessa, blir det tydligt att 
de framförallt har bidragit till ökade kunskaper om hur könsstrukturer ser ut i 
samhället i stort. I intervjuerna ges inget exempel på hur den egna kunskapen 
kring genus- och jämställdhetsfrågor, genom både tidigare erfarenheter men 
också genom de kunskapshöjande insatser som HCH arbetat med, har påverkat 
och utvecklat synen på verksamheten och den roll och de arbetsuppgifter man 
själv har i denna. Detta trots att insatserna behandlade de områden – hälso-
teknik och innovation ur ett genusperspektiv – som är HCH:s fokus. När vi 
i intervjuerna kommer in på Androstolen så beskrivs den synliggöra något 
som är svårt att förmedla i texter och teorier. Akademiska texter, PowerPoint-
presentationer eller statistik som visar den könsuppdelade arbetsmarknaden 
upplevs överlag inte så tillgängliga och handgripliga. Göran diskuterar vad det 
betyder att istället få se och uppleva något snarare än att bara föreställa sig vad 
siffror och text kan betyda.

Ett av jämställdhetens problem är väl att det, liksom, är så generellt och ut-
smetat […] Det finns mycket statistik och man kan läsa hur mycket som helst  
[…] När det blir så handgripligt och påtagligt så stannar man nog upp lite på 
ett annat sätt än när man liksom bara ägnar sig åt det här mer akademiska och 
statistiska. Jag tror att… jag är en ganska konkret människa och för mig är den 
typen av kunskaper alltid positiva när man liksom får känna och se och uppleva 
så, på ett annat sätt än att bara föreställa sig (Göran).
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artikel) är permanent och försvinner inte såsom talade ord och gester. Däremot 
kan inskriptionen jämföras, kombineras och utvecklas när den transporteras i 
tid och rum (Latour 1986, 1990). Således går det att konstatera att inskriptioner 
både föregås och följs av översättningar i form av långa transformationskedjor. 
Idéer, föremål och yrkanden och varor översätts, utvecklas och sprids i tid och 
rum genom kedjor av aktörer. Översättningar kan skrivas in i olika medium, 
till exempel texter, tekniska objekt eller förkroppsligade färdigheter. Aktörerna 
som deltar i dessa översättningskedjor kan handla på många olika sätt. I över-
sättningsprocessen kan de modifiera, lägga till och dra ifrån utifrån egna syften 
och symbolerna förändras när de går från aktör till aktör. Det sker alltså en 
fortlöpande omvandling av symboler (Latour 1986/1998).

Feministisk kritik har riktats mot ANT. Olika forskare diskuterar att de 
främsta företrädarna för ANT misslyckats med att integrera frågor om genus i 
sitt teoretiska ramverk (Wajcman 1991; Cockburn 1992; Lagesen 2012). Lagesen 
(2012) menar att relativt få feminister har försökt att använda ANT för att ut-
forska vilken betydelse olika sätt att relatera till teknologier har för hur kön görs 
(jämför West och Zimmerman 1987). Hon anser att ANT erbjuder intressanta 
möjligheter till att tolka både genus och teknik som heterogena och formbara 
objekt. Mer specifikt pekar Lagesen (2012) på att ANT kan användas för att 
förstå teknikens roll i görandet av kön.

Leaning on ANT, we may claim that doing gender is an on-going movement 
where associations with bodies, norms, knowledge, interpretations, identities, 
technologies, and so on, are made and unmade in complex ways. Thus, gender 
is fluid and flexible because new associations are established, while old ones are 
dissolved (Lagesen 2012: 444).

När nya objekt kommer in i våra liv så skapas nya relationer till både männ-
iskor och icke-människor. Införandet av nya rutiner i en verksamhet kan till 
exempel skapa en osäkerhet hos människor. Denna osäkerhet kan mynna ut 
i ett motstånd och strävan efter stabilitet eller en acceptans för förändringen. 
Våra sätt att göra kön kan också förändras när nya objekt introduceras (Lagesen 
2012). Hur görandet av kön förändras är naturligtvis en empirisk fråga och inte 
minst en fråga som delvis tangeras i föreliggande artikel. Artikelns frågeställ-
ningar handlar om hur HCH:s medarbetare tolkar Androstolen och särskilt 
vilken betydelse den har för föreställningar om genus, jämställdhet i relation till 
hälsoteknik. Genom de begrepp vi valt att lyfta fram, inkluderat delar av den 
feministiska kritiken mot ANT, kan vi resonera kring om och hur Androstolen 
– som ett nytt “ting/objekt” i HCH:s verksamhet och miljö – uppträder som 
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är vi ändå, enligt en  intervjuperson, “statiska” i våra tankesätt. Androstolen 
bedöms ha potential att bryta detta statiska tänkande även i andra miljöer än 
Hälsoteknikcentrum.

Och i vården tror jag ju att den skulle göra sig.  […] Jag tror att den skulle göra 
någonting med de människorna som är i den miljön.  […] En läkare skulle 
kunna tänka, ”hur ser jag på mina patienter?”. En patient skulle kunna tänka 
”vad har jag för eget ansvar för det jag utsätts för i denna situationen?”. En chef 
skulle kunna tänka ”vad ger jag mina medarbetare för möjligheter?” (Pernilla)

Androstolen har övervägande mottagits med nyfikenhet, intresse och engagemang 
bland medarbetarna på HCH. Dock finns det enstaka motröster som framförallt 
lyftes initialt. Rickard berättar om sin upplevelse av Androstolen:

Varför ska man göra den snygg? Den är ju dålig. Det är ju bättre att göra den 
riktigt grotesk., det är ju det den är.  […] Varför ska vi också få det dåligt? Jag 
menar om kvinnor har det dåligt så är det väl inte rätt väg att gå att göra det 
dåligt för oss [män] också?

De kritiska röster som höjs mot Androstolen menar att den som prototyp inte 
löser några problem eller behov och värdet av den ifrågasätts därför. Det finns 
en förståelse för den problematik som Androstolen adresserar men om man 
vill komma framåt när det gäller de områden som Androstolen aktualiserar 
så borde fokus legat på att ”göra något bra” och istället ta fram just lösningar 
på problem.

Sammanfattningsvis upplevs Androstolen kunna bidra till att synliggöra vad 
frågor om genus och jämställdhet kan handla om i den särskilda kontext – Häl-
soteknikcentrum Halland – där den tagits fram. Det betyder däremot inte att 
den ger några entydiga eller enkla svar på vad som behöver förändras eller vad 
som blir nästa steg efter att prototypen tagits fram och presenterats för verksam-
hetens medarbetare. Tvärtom förefaller Androstolen, enligt intervjupersonerna, 
öppna upp för en rad olika tolkningar och betydelser. Något som framhålls som 
intressant med Androstolen är att det över tid just går att hitta fler dimensioner 
i den, det vill säga olika tolkningar kan göras av vad den betyder.

 […] det är det som är så roligt med den, den ifrågasätter saker hela tiden. Den 
väcker reaktioner hos människor där man inte trodde den skulle väcka något  
[…] Den är genialisk på det sättet att den kan tolkas på så många sätt (Johan).
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Det är en uppfattning som samtliga intervjupersoner delar, att man uppskattar 
det handgripliga och konkreta som man uttrycker att Androstolen bidrar med. 
Det finns också en samstämmighet i att Androstolen har ökat diskussionerna 
såväl runt kaffebordet som vid skrivbordet när det gäller vad genusperspektiv 
på hälsoteknik kan och bör innebära i praktiken. Att den inte är en ”färdig” 
produkt ser flera av intervjupersonerna som det viktigaste bidraget. Det gör, 
anser exempelvis Johan, att den väcker så olika frågor, vilket en färdig lösning 
på ett problem aldrig hade gjort. En av intervjupersonerna menar att Androsto-
len tydliggör genusperspektivets relevans för att kunna utveckla produkter ur 
ett patientnära perspektiv. Några andra av intervjupersonerna framhåller att 
Androstolen handlar om frågor om makt, vems behov som får företräde vid 
produktutveckling och varför vissa (utvecklings)frågor inom hälso- och sjuk-
vården inte prioriteras medan andra gör det. Monica beskriver att Androstolen 
framförallt har:

[…] ökat mitt reflekterande sinne, när det kommer till att designa projekt inom 
hälsoteknikområdet, eller det vi gör dagligdags på något sätt. Den står här [i verk-
samhetens lokal] och den gör en påmind om att tänka på genusperspektivet i de 
flesta, alla sammanhang […] framförallt på det vi gör här på jobbet (Monica). 

Den fysiska uppenbarelsen av något som gestaltar problem och behov anses 
bidra till både nya infallsvinklar på frågor om genus och jämställdhet generellt 
samt att de specifika problem som åskådliggörs blir mer begripliga och påtagliga. 
Att se och känna på det rostfria stålet, pappersrullen och skålarna för benen på 
Androstolen och att uttrycka känslor på ett fysiskt sätt anses förmedla så mycket 
mer än vad som är möjligt att förmedla genom till exempel en skriftlig rapport 
eller en 3D-visualisering på en datorskärm. För Anton har Androstolen, som 
han uttrycker det, “synliggjort osynliga normer”. När man ser och känner på 
faktiska saker menar han att det blir lättare att förstå hur något är just nu och 
framförallt hur något borde vara. Flera av intervjupersonerna menar också att de 
nu ser på gynekologstolen på ett nytt sätt och att Androstolen även väckt frågor 
kring andrologin och tillgången till specialistvård för män. Tankegångar som de 
menar att de tidigare inte haft. 

Jag har ju funderat mycket kring Androstolens motsvarighet i verkliga livet, alltså 
gynstolen. Och hur det kan vara möjligt att man arbetar så, 2013 (Göran).

Androstolen kommunicerar att både kvinnor och män ofta tar saker för gi-
vet. Fastän vi är ett modernt och upplyst kunskapssamhälle på många sätt så 
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vocera och ställa saker på sin spets. Det är då du fattar, det är då det går in. Det 
blir väldigt tydligt.

Att Androstolen ställer “saker på sin spets” instämmer fler av intervjupersonerna 
i. Göran menar att den kan beskrivas som ”en höjning av tonläget” och att den 
är provocerande på ett “jobbigt” men bra sätt:

Det är ju att den är provocerande, den sätter saker på sin spets, som lyfter jäm-
ställdhetsfrågan till en nivå där jag tror många börjar tycka att det blir lite job-
bigt. 

Att fortsätta arbeta utifrån ett tydligt genusperspektiv och med prototyper 
beskrivs av flera som nödvändigt för verksamheten då Androstolen både belyser 
problem, väcker intresse, frågeställningar och ifrågasättanden som kan leda 
till förändring.

Det krävs dock, menar flera, en viss inramning av Androstolen både vad gäller 
historia och sammanhang för att man ska “förstå” den. Historiska och samtida 
skildringar, tidigare forskning och de empiriska undersökningar kring gynekologi 
och andrologi som föregick Androstolen lyfter medarbetarna på Hälsoteknikcen-
trum som viktiga att få ta del av. Det behövs, poängterar en av intervjupersonerna, 
“material runtomkring den”. Eller som Jasmine uttrycker det:

Hur man bygger upp bakgrunden med gynekologin till att övergå till androlo-
gin och om vi hade accepterat samma tillvägagångssätt på män, det gör att man 
fattar.

Även Pernilla menar att det var historierna kring gynekologin och andrologin i 
kombination med själva processen bakom Androstolen – det vill säga projektgrup-
pens metoder och tillvägagångssätt – som fick bitarna att falla på plats:

  […] jag tycker däremot att hela processen och arbetsupplägget och de fråge-
ställningar man fångar, jag tycker att det är en historia som är värd att berätta. 
Där stolen blir som sista sidan i en sagobok. Det tycker jag berör, ur många 
frågeställningar.

Vissa anser att Androstolen gjorde och gör störst intryck när den presenteras 
tillsammans med en skiss som illustrerar positionen i stolen. Både Johan och 
Pernilla beskriver att det är just den bilden som väcker starka reaktioner hos dem, 
kanske mer än själva stolen.
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Utifrån ovanstående beskrivning kan vi 
se att Androstolen som artefakt inte är 
passiv. Den uppträder som en aktör och 
inskription med särskilda effekter på an-
dra aktörer (jämför Latour 1992, 2003). 
Som Latour (1986, 1990) diskuterar så kan 
en inskription som transporteras i tid och 
rum jämföras, kombineras och utvecklas 
av de aktörer som tar del av inskriptio-
nen. HCH:s medarbetare ger en bild av 
att Androstolen väckt frågor, funderingar 
och insikter som andra typer av aktörer 
och inskriptioner (föreläsningar, statistik, 
vetenskapliga artiklar med mera) inte ver-
kar göra i lika hög grad. De idéer, nor-
mer och värderingar som materialiserats 
genom Androstolen (jämför  Czarniawska 
och Joerges 1995) har inte bara hjälpt till 
att konkretisera frågor som rör de speci-
fika områdena andrologi och gynekologi 
utan även genus- och jämställdhetsfrågor 
kopplat till hälsoteknik i vidare bemärkelse. 
Den upplevs synliggöra det osynliga och 
saker vi tar för givet. Men den har också 
varit föremål för kritiska röster som handlar 
om varför man inte tagit fram en “färdig” 
produkt och något som är “bra” istället. 
När det gäller alla former av jämställdhets-
arbete menar vi att motröster liksom dessa 
är mycket viktiga att belysa. Som Wahl et 
al (2011) diskuterar så är det i motstånd 
och motsägelser också möjligheter till för-
ändring kan visa sig. Olika uppfattningar 
om varför jämställdhet är (o)viktigt kan 
utgöra en ingång till att skapa en gemensam 
grund för jämställdhetsarbetet. I vårt fall 
har motrösterna lett till funderingar om 
vilket värde prototyper har i en organisa-
tions jämställdhetsarbete i relation till om 

en färdig produkt presenterats istället. Som 
tidigare nämndes så används prototyper 
inom kritisk design som ett sätt att gestalta 
kritik och utmana normer, något som vi 
finner mycket centralt inom jämställdhets-
arbete. Utifrån beskrivningen ovan har vi 
sett att Androstolen (som prototyp och 
“icke-färdig” produkt) överlag har haft stor 
betydelse för medarbetarna då den, enligt 
dem, har bidragit till att göra genus- och 
jämställdhetsfrågor mer handgripliga och 
synliggjort normer och frågeställningar 
som andra inskriptioner har svårt att synlig-
göra. Hade en färdig produkt presenterats 
är det vår bedömning att det normkritiska 
och tankeväckande inslaget inte varit så 
framträdande. Som nästa del i artikeln visar 
bedöms Androstolen ha störst potential att 
verka som en kraftfull och provocerande 
aktör om den dessutom ingår i ett nätverk 
med inskriptioner som just dessa.

Provokation med inramning

När vi i intervjun bad intervjupersonerna 
fritt reflektera kring Androstolen förekom-
mer ordet “provocerande” vid ett flertal 
tillfällen. Ett ord som ges negativa men 
framförallt positiva konnotationer. Någon 
uttryckte en oro för att Androstolen skulle 
uppfattas som för provocerande och att det-
ta skulle kunna ge negativ uppmärksamhet 
för HCH:s del, medan exempelvis Johan 
resonerar kring provokation i mer positiv 
bemärkelse, som nödvändigt för att förstå 
ett problem eller ett utvecklingsområde 
utifrån ett genusperspektiv.

Jag tror det är nödvändigt med den 
här typen av fysiska saker för att pro-
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till verksamhetsnära funderingar kring genus än traditionella kunskapshöjande 
insatser som exempelvis föreläsningar har. Särskilt om Androstolen, för att tala 
med Latour och Callon (1981/1998), ingår i ett nätverk av andra aktörer som kan 
vara både människor och icke-människor. Intervjupersonerna framhåller bland 
annat att skissbilden av positionen i Androstolen och annat informationsmaterial 
gjort att den upplevs som en tillgänglig ”kunskapskälla” som provocerar, väcker 
intresse och frågor. Likaså har det varit väsentligt att få ta del av presentationerna 
om historiska och nutida skildringar av gynekologi och andrologi, tidigare forsk-
ning, teoretiska infallsvinklar på underlivsundersökningar och de empiriska 
undersökningar som genomfördes före Androstolen togs fram. Projektgruppens 
metoder och tillvägagångssätt som föregick Androstolen uppfattas också som 
intressanta och viktiga pusselbitar. Med stöd av andra aktörer  bildas ett nätverk 
kring Androstolen som förefaller att ge förutsättningar för reflektion och konkre-
tion av vad ett genusperspektiv inom framförallt det egna verksamhetsområdet 
kan betyda och varför perspektivet är centralt i HCH:s verksamhet. Den typ av 
inskriptioner och aktörer (texter, PowerPoint-presentationer, teorier med mera) som 
intervjupersonerna i det föregående avsnittet, “Den ifrågasätter saker hela tiden”, 
såg som tämligen svåra att ta till sig och som otillgängliga upplevs tillsammans 
med Androstolen som givande och centrala. Förutsättningen är dock att de just 
presenteras och diskuteras i kombination med ett fysiskt ting.  

Att synliggöra det osynliga

Artikelns syfte har varit att studera och resonera kring vilken betydelse det har 
att inkludera en prototyp, ett ting, i en verksamhets jämställdhetsarbete. Särskilt 
fokus har legat på om och i sådana fall hur ett en prototyp kan påverka föreställ-
ningar om genus och jämställdhet i relation till det egna verksamhetsområdet. 
Med HCH som empiriskt exempel och utifrån intervjupersonernas utsagor och 
tolkningar kan vi konstatera att Androstolen, som prototyp, kan fungera som 
en central aktör för att konkretisera vad ett genusperspektiv kan innebära i rela-
tion till det specifika området hälsoteknik. HCH:s medarbetare ger med andra 
ord en bild av att Androstolen har haft en stor betydelse för hur de tänker kring 
genus och jämställdhet i förhållande till den egna verksamheten. Deras berät-
telser vittnar om att ett ting, i vilket särskilda idéer, kunskaper, erfarenheter och 
värderingar materialiseras, kan ge upphov till mer verksamhetsnära funderingar 
om genus och jämställdhet än vad exempelvis olika typer av utbildningsmaterial 
såsom föreläsningar, statistik, teorier och vetenskapliga artiklar tenderar att göra. 
Särskilt kraftfull som aktör förefaller Androstolen vara om den presenteras och 
diskuteras med stöd i just mer traditionella typer av utbildningsmaterial. Denna 
kombination har medfört att frågor om genus och jämställdhet upplevs som mer 
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Uppskattningen av Androstolen ligger framförallt i att den på en och samma 
gång väcker frågor, synliggör och ger ett visuellt uttryck för problem, eftersatta 
behov och nödvändiga förändringar utifrån både kvinnors och mäns perspektiv.

 […] om man vill göra skillnader så är det så här man måste tänka kring en 
frågeställning. Man måste kunna vända på den i olika perspektiv och då tycker 
jag att man träffar väldigt rätt kring den här produkten eftersom den belyser 
både män och kvinnor. Inte svart eller vitt (Pernilla).

Sonja instämmer i Pernillas resonemang och betonar vikten av att ständigt utmana 
rådande maktrelationer och att ett fysiskt ting kan bidra till detta. 

 […] ja, just det här [jämställdhet] måste man tala om alltid, för annars faller 
det liksom utanför. Alltså jag kan förstå män att de inte vill dela med sig av 
makten därför det är väldigt skönt och härligt att ha den makten och då kanske 
man inte vill dela med sig och då måste man hela tiden vara med och jobba för 
det, annars blir det ingen förändring. Så att det behövs alltid. Det behövs såna 
här som Androstolen för att det ska bli lite klart för män kanske att ”jaha det är 
en sån stol som ni alltid får ligga i, ni kvinnor” (Sonja).

Sammanfattningsvis går det i Latours (2003) mening att tolka Androstolen som 
en aktör som kan påverka andra aktörer genom att den synliggör och väcker frågor 
om hälsoteknik utifrån ett genusperspektiv. Den kritiska designen i Androstolen 
upplevs som provocerande, framförallt i en positiv bemärkelse, då den bland annat 
utmanar föreställningar, normer och de (makt)relationer vi tar för givna (jämför 
Dunne och Raby 2001; Dunne 2006). Som vi tidigare konstaterat verkar And-
rostolen också uppträda som en aktör som har delvis andra förutsättningar att bidra 
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handgripliga och tillgängliga än tidigare och överlag ser man det finns ett fortsatt 
värde i att integrera frågorna och perspektiven i den egna verksamheten. Latour 
(2003) menar att budskap genom en materialitet, det vill säga en inskription, är 
mer hållbara än talade ord och gester. Artikelns resultat pekar på att en inskription 
såsom ett ting, som aktiverar fler sinnen (“Att se och känna på det rostfria stålet…”), 
möjligen har andra förutsättningar än exempelvis en skriven text när det gäller 
att bidra till att göra genus- och jämställdhetsperspektiv mer hållbara. Detta då 
tinget fysiskt finns i verksamheten. Som någon uttryckt det så har Androstolen 
gett ett reflekterande sinne och att bara se den i lokalen påminner om vikten av 
att tänka på det som görs i den egna verksamheten utifrån ett genusperspektiv.

Naturligtvis är det fler förutsättningar än ett ting som krävs för att göra ett 
jämställdhetsarbete långsiktigt hållbart. Vad de långsiktiga effekterna av HCH:s 
jämställdhetsarbete och arbete med Androstolen kommer att resultera i är för 
tidigt att uttala sig om. Vi menar dock att ett viktigt steg i alla former av jäm-
ställdhetsarbete är att överbrygga det avstånd som ofta upplevs mellan genusve-
tenskapliga kunskaper, frågeställningar och teorier och den egna verksamheten. 
I det här avseendet verkar kritisk design och prototyper kunna utgöra en brygga 
mellan teori och praktik. En kontextbunden prototyp med en kritisk design kan, 
som vi har sett, bidra till att problematisera normer och värderingar i relation till 
den egna verksamheten och synliggöra det osynliga. Detta pekar på att fortsatt 
forskning om tingens betydelse i jämställdhetsarbete är ytterst angelägen. 
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Ett snitt i ljusflödet  
(projekten) 

Det som jag från början kallade forskningsprojekt, förvandlades 
genom min återresa till ett ljusflöde som bryts i prismor med olika 
slipningar. En ständigt pågående dialog utan början eller slut. 

I följande text fryser jag flödet för en stund och gör ett snitt i tiden, 
för att kunna redogöra för vissa specifika omständigheter och förut-
sättningar som låg till grund för skapandet av själva materialiteten. 

Borren och Stavmixern
Utfördes initialt i samarbete med Camilla Andersson men 
slutfördes självständigt som magisterexamensarbete av mig, 
Karin Ehrnberger, vid Konstfack år 2006. Handledare var 
Sara Ilstedt och Teo Enlund.

Energy Aware Clock
Energy Aware Clock var ett av sammanlagt sex designkoncept som 
togs fram inom projektet aware. Projektet bedrevs på Interactive 
Institutes studio Energy Design i Eskilstuna mellan 2006–2008 
var ett samarbete med Stiftelsen Svensk Industridesign. Projektet 
finansierades av Energimyndigheten.

Projektgrupp (nuvarande titel, roll i projektet):
 
Loove Broms   Doktor i Interaktionsdesign,  
   Interaktionsdesigner.
Karin Ehrnberger  Doktorand i Produktdesign, Industridesigner.
Sara Ilstedt   Professor i Produkt- och Tjänstedesign vid  

   kth, Forskningsledare.
Erika Lundell  Doktor i Etnologi, Etnolog.
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behov i innovationsprocesser av hälsoteknik. Att synliggöra kvinnors 
upplevelser av gynekologstolen blev ett sätt att illustrera detta på.

I projektet samtalade vi med sammanlagt 40 kvinnor i varierande 
åldrar kring deras erfarenheter av den gynekologiska undersök-
ningen. Samtalen utfördes på olika sätt: enskilt, i grupp, per telefon 
samt i skriftform (mail) och under olika tidsperioder. 

Intervjuer utfördes även med gynekologisk personal: två barn-
morskor, två överläkare i obstetrik och gynekologi, en sköterska och 
en undersköterska, båda specialiserade inom gynekologi. Intervju-
erna utfördes i deras arbetsmiljö där även dokumentation skedde i 
form av anteckningar och fotografering. 

För att hitta en undersökning för män som låg så nära en gynekolo-
gisk undersökning som möjligt, samtalade vi med sammanlagt tio 
män i varierande åldrar. Dessa samtal utfördes på samma sätt som 
med kvinnorna. Intervjuer utfördes även med en specialistläkare i 
andrologi, en specialistläkare i urologi samt två sköterskor specia-
liserade inom andrologi. Intervjuerna utfördes i deras arbetsmiljö 
där även dokumentation skedde i form av anteckningar och foto-
grafering.

Utifrån intervjuerna skissades sedan Androstolen fram. Koncept- 
idén var ett resultat av samtliga projektmedlemmars gemensamma 
dialog men Karin Ehrnberger och Cristine Sundbom ansvarade 
för designen.

Androstolen ritades upp i cad av Design Engineer David Molander 
och konstruerades utifrån detta av Metallformgivare Robert Mood 
från företagskollektivet svart.

Läs gärna mer på www.androstolen.se 

Origo
Origo var ett samverkansprojekt mellan Hälsoteknikcentrum Halland, 
Högskolan i Halmstad, kth i Stockholm samt ett av Stockholms 
största brandförsvarsförbund. Projektet genomfördes mellan 2013–

Jin Moen   Doktor i Människa-datorinteraktion, 
    Projektledare.

Tekniken togs fram av Jonas Andersson.

aware syftade till att undersöka hur man kan öka människors 
medvetande kring deras energikonsumtion genom design. 

Uppstartsfasen av projektet bestod i att kartlägga energisystemet 
som ett sociotekniskt system och få en bild av hur maktförhållanden 
ser ut mellan till politiker, energibolag och medborgare. Därefter 
utfördes en fältstudie bestående av intervjuer, observationer och 
fotografering i totalt nio olika hushåll, bestående av varierande 
åldrar, familjesituationer och typer av bostadssituationer. 

Utifrån materialet från all research skissades sedan cirka 40 
designkoncept fram varav vi gick vidare med sex stycken som reali-
serades i fysisk och fungerande form. 

Läs gärna mer på https://www.tii.se/projects/aware

Androstolen
Projektet genomfördes vid Hälsoteknikcentrum Halland, Högskolan 
i Halmstad under 2012–2013. Finansiärer var Hälsoteknikcentrum 
Halland och Vinnova.

Projektgrupp (nuvarande titel, roll i projektet):

Emma Börjesson   Projektledare vid Hälsoteknikcentrum  
    Halland, Projektledare.

Karin Ehrnberger   Doktorand i Produktdesign vid kth,  
    Designer.

Ann-Christine Hertz  Verksamhetsansvarig vid Hälsoteknik- 
    centrum Halland, Projektledare.

Cristine Sundbom   Designforskare mfa, Designer.

Projektet syftade till att diskutera hur föreställningar om kvinnors 
och mäns kroppar begränsar hur vi ser på och värderar individuella 
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Skyddstoppen, Brandlåset och Återhämtningsrummet. De färdiga 
diskursiva designtingen ställdes sedan ut på respektive brandstation 
och för organisationsledningen där de tjänade som underlag för 
diskussion och reflektion (analysen av detta är i skrivande stund 
inte färdigställd).

Alla konceptidéer var resultat av samarbetet mellan alla projektmed-
lemmar. Dock ansvarade Maja Gunn för designen av Skyddstoppen, 
Karin Ehrnberger för designen av Brandlåset och Camilla Anders-
son för designen av Återhämtningsrummet.

Design Engineer David Molander stod för cad-skisserna av 
Brandlåset. 

Johanna Vikman på Röda tråden stod för sömnaden av Skydds- 
toppen.

Camilla Andersson ritade upp Återhämtningsrummet i cad 
samt byggde modellerna.

Kopparna
Kopparna var en del av projektet ”Teknik, konst och design i nya 
kth-huset” som finansierades av och genomfördes på kth mellan 
2011–2012.

Projektgrupp (nuvarande titel, roll i projektet):

Loove Broms   Doktor i Interaktionsdesign, ansvarade för  
   designen av Fyrfärg och Vindskugga.

Karin Ehrnberger  Doktorand i Produktdesign, Ansvarig Designer  
   av Kopparna.

Anna Holmquist  Doktorand i Formkonst, ansvarade tillsam- 
   mans med Chandra Ahlsell för designen av  
   Fondridån i Kollegiesalen.

Sara Ilstedt   Professor i Produkt- och Tjänstedesign vid  
   kth, huvudhandledare till Loove, Karin   
   och Anna. Initierade projektet och var forsk- 
   ningsansvarig. 

Maria Granath  Arkitekt på kth, initierade projektet och   

2015 och finansierades av Vinnova.

Projektgrupp  (nuvarande titel, roll i projektet):

Camilla Andersson  Doktorand i Arkitektur vid Aalto University,  
   Arkitekt.

Emma Börjesson  Projektledare vid Hälsoteknikcentrum  
   Halland, Projektledare.

Karin Ehrnberger  Doktorand i Produktdesign vid kth, Designer.
Maja Gunn   Doktor i Design med inriktning mode,  

   Designer.
Anna Isaksson  Doktor i Sociologi, Projektledare. 

Projektet syftade till att utveckla och testa en ny metod för att arbeta 
med jämställdhetsfrågor i organisationer. 

Projektet bestod av två delar. I den första fasen undersöktes och ut-
värderades den betydelse utvecklingen och närvaron av Androstolen 
haft för jämställdhetsarbetet i verksamheten på Hälsoteknikcen-
trum Halland. I den andra fasen tog vi vidare erfarenheterna från 
första fasen in i ett nytt sammanhang. Syftet denna gång var att 
utifrån ett normkritiskt designperspektiv synliggöra och ifrågasätta 
normerande tankesätt som står i vägen för en mer inkluderande 
miljö inom ett av Stockholms största brandförsvarsförbund.

I första fasen utfördes intervjuer med tio medarbetare anställda vid 
Hälsoteknikcentrum Halland (läs mer utförlig beskrivning av det 
empiriska underlaget i Isaksson et al. 2014). Andra fasen bestod i 
att först sammanställa tidigare forskning kring jämställdhetsarbetet 
inom brandförsvaret samt att ta del av pågående debatter i medier 
och sociala medier. Därefter genomfördes observationer, dokumen-
tation (film och fotografering) samt intervjuer och samtal med ett 
tjugotal brandmän och representanter från organisationsledningen. 
Allt utfördes på tre utvalda brandstationer i olika kommuner inom 
brandförsvarsförbundet. 

Utifrån undersökningsmaterialet skissades sedan tre koncept fram: 
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Bildreferenser   samordnade med renoveringen av kth-huset.
Åsa Ankarcrona  Avdelningschef för Kommunikation och  

   internationella relationer, samtalspartner.

Projektet syftade till att genom design och konstnärlig gestaltning 
synliggöra forskning på kth. Projektet utgjordes av tre faser. I första 
fasen gjordes en kartläggning av forskningen på kth som skulle 
kunna vara intressant för en konstnärlig utsmyckning. Vi undersökte 
även platser och funktioner i kth-huset som skulle kunna utgöra den 
kontextuella ramen för utsmyckningarna. Sedan följde en skissfas 
där olika förslag togs fram, varav tre valdes ut, däribland kopparna. 
I den tredje fasen realiserades alla konceptidéer. 

Intervjuer utfördes med totalt fem anställda från olika avdelningar 
på kth-huset.

Karin Ehrnberger ansvarade för designen av kopparna, August 
Sörensen ansvarade för produktionen och Kerstin Hanson för den 
grafiska designen.

Borren och Stavmixern 

Fig. 1, p. 35. Private picture.

Fig. 2a, p. 42. Picture from Forty, A. (1986), p. 216.

Fig. 2b, p. 42. Etsy. Retrieved 2017, February 01, from:  

https://www.etsy.com/listing/251724938/vintage-1950s-sunbeam-mixmaster- 

electric

Fig. 3, p. 44. Picture from Ehrnberger, K., Räsänen, M., & Ilstedt, S. (2012), p. 91.

Fig. 4a, p. 45. Woxikon. Retrieved 2017, February 01, from:  

http://synonymer.woxikon.se/sv/kvinnlig

Fig. 4b, p. 45. Woxikon. Retrieved 2017, February 01, from:  

http://synonymer.woxikon.se/sv/manlig

Fig. 5a & 5b, p. 46 – 47. Photos by Loove Broms.

Fig. 6a, p. 49. Ikea. Retrieved 2017, February 02, from: 

http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/S69031730/

Fig. 6b, p. 49. Ikea. Retrieved 2017, February 02, from: 

http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/80217915/?query=emmie+rand

Fig. 7a, p. 49. Philips. Retrieved 2017, February 02, from: 

http://www.philips.se/c-p/HR2096_00/avance-collection-mixer

Fig. 7b, p. 49. Philips. Retrieved 2017, February 02, from: 

http://www.philips.se/c-p/HR2105_90/daily-collection-mixer

Fig. 8a & 8b, p. 50. Photos taken by Karin Ehrnberger.

Fig. 9a & 9b, p. 50. Photos taken by Karin Ehrnberger.

Fig. 10, p. 51. Trek. Screenshot 2016, December 02, from:  

http://www.trekbikes.com/se/sv_SE/

Fig. 11, p. 51. Omega. Screenshot 2017, February 01, from: 

https://www.omegawatches.com/

Fig. 12, p. 51. Outnorth. Screenshot 2017, February 01, from: 

http://www.outnorth.se/utrustning/bo-sova/sovsackar/damsovsack

Fig. 13, p. 60. Photos owned by Karin Ehrnberger.

Fig. 14, p. 61. Photos owned by Karin Ehrnberger.

Fig. 15a, p. 64. Bosch. Retrieved 2017, February 02, from: 

http://www.bosch-home.se/produkter/matberedning/stavmixer/MSM881X2.html

Fig. 15b, p. 64. Bosch. Retrieved 2017, February 02, from: 

http://www.bosch-home.se/produkter/matberedning/stavmixer/MSM6B100.html

Fig. 16, p. 65. Photo by Loove Broms.
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Energy Aware Clock

Fig.1, p. 75. Pinterest. Retrieved 2017, February 02, from: 

https://in.pinterest.com/explore/hotpoint-dishwasher/

Fig. 2a & 2b, p. 79. Private pictures.

Fig. 3, p. 81. Picture from Broms et al. (2010), p. 100.

Fig. 4, p. 82. Photo owned by Interactive Institue, photo taken by Loove Broms.

Fig. 5, p. 83. Picture from Ehrnberger, K., Broms, L., & Katzeff, C. (2013), p. 7.

Androstolen

Fig. 1, p. 92. Illustration of Dr. J. Marion Sims with Anarcha by Robert Thom. 

Courtesy of Southern Illinois University School of Medicine, Pearson Museum.

Fig. 2, p. 93. Picture from Nilsson, U. (2005), p. 209.

Fig. 3, p. 94. Picture from Nilsson, U. (2005), p. 208.

Fig. 4, p. 95. Picture from Nilsson, U. (2005), p. 206.

Fig. 5, p. 97. Photo by Loove Broms.

Fig. 6, 7, 8, p. 98. Photo by Loove Broms.

Fig. 9, p. 99. Photo by Loove Broms.

Fig. 10, p. 107. Picture from Johannisson, K. (1994), p.183.

Fig. 11a & 11b, p. 108. Androstolen. Retrieved 2017, February 02, from: 

www.androstolen.se

Fig. 12, p. 109. Photo by Martin Brunn.

Fig.13, p. 117. Sketch by Karin Ehrnberger.

Origo

Fig.1, p. 125. Photo taken by Karin Ehrnberger.

Fig. 2, p. 126. Photo taken by Karin Ehrnberger.

Fig. 3, p. 127. Photo taken by Karin Ehrnberger.

Fig. 4 & 5, p. 130. Photos taken by Karin Ehrnberger.

Fig. 6 & 7, p. 134. Illustrations by Karin Ehrnberger.

Fig. 8a, 8b, 8c & 8d, p. 137. Photos taken by Maja Gunn.

Fig. 9, p. 138. Photo taken by Maja Gunn.

Fig. 10a & 10b, p. 144. Photos taken by Loove Broms.

Fig. 11a & 11b, p. 145. Photos taken by Loove Broms.

Fig. 12, p. 146. Photo taken by Loove Broms.

Fig. 13 & 14, p. 150. Pictures owned by Camilla Andersson.

Fig. 15, p. 158 – 159. Photo by Loove Broms.

Kopparna

Fig. 1, p. 175. Photo by Loove Broms.

Fig. 2, p. 177. KTH. Retrieved 2017, February 02, from: 

https://intra.kth.se/administration/kommunikation/grafiskprofil/logotyp/

logotyp-1.450817

Fig. 3, p. 181. Photo by Andrea Johnson.

Fig. 4a–4f, p. 182 – 184. Photos by Andrea Johnson.

Fig. 5a & 5b, p. 189. Photo by Loove Broms.

Fig. 6, p. 190. Photo by Loove Broms.

Epilog

Fig. 1, p. 198. Interactions. Retrieved 2017, February 02, from: 

http://interactions.acm.org/archive/view/november-december-2014/from- 

designing-to-co-designing-to-collective-dreaming-three-slices-in-time

Fig. 2, p. 207. Settings. Retrieved 2017, February 02, from: 

http://settings.se/
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