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Makeup, “glassnippor” & art nails 
feminine maximalism as feministic artistic strategy 

Antal sidor: 46

Frågeställningarna som behandlas i denna kandidatuppsats är: Hur kan samtida konstnärer 

utmana rådande könsroller genom att inkorporera dess könsspecifika uttryckssätt (här: 

femininitet och dess bibetydelser) i sin konst? Samt: Vari ligger den politiska potentialen i en 

sådan strategi? 

Uppsatsen är skriven ur ett feministiskt perspektiv och berör de delvis överlappande fälten 

konsthantverk, design och konst, med en gemensam genusproblematik. Studien undersöker hur 

en maximalistisk feminin estetik kan verka som feministisk taktik, vilket karakteriseras genom 

semiotiska analyser av tre skulpturala verk i teknikerna glas och keramik. Materialet belyses 

utifrån en craftivism-teori vilken syftar till att föra samman de två separata sfärerna hantverk och 

aktivism samt en femme-inism-teori i vilken femininiteten är ”vald” snarare än ”påtvingad” 

kvinnan.  

Undersökningen visar att en maximalistisk feminin estetik kan användas i konsten som 

feministisk strategi. Den politiska potentialen i sådana verk står bland annat att finna i de 

rumsliga begrepp som verken förenar med konsten. Den historiska placeringen av kvinnans 

görande och smak i hemmets sfär, öppnar upp för den feminina estetiken att verka som politiskt 

redskap, när de kvinnliga värdena genom konsten flyttas ut i det offentliga rummet. 

Sökord: Feminism, Femininitet, Femininitetsteori, Craftivism, Konst, Konsthantverk, Design, Glas, 
Keramik, Skulptur, Textil, Smak, Separatism, Semiotik, Bildanalys 

!

!  2



!  

Postadress  
Linnéuniversitetet  
351 95 VÄXJÖ 

Gatuadress Universitetsplatsen Telefon 0470-70 80 00  www.lnu.se

!  3



Innehållsförteckning 
Abstract       s. 2 

1. Inledning: prolog och ämnesval      

Kaxigt glas       s. 5   
1.2 Syfte och frågeställningar     s. 5 

1.3 Forskningsöversikt      s. 6 

1.4 Teoretiska utgångspunkter     s. 9 

1.5 Metod, material och tillvägagångssätt        s. 10 

Källor och källkritik                           s. 11 
1.6 Begreppsförklaringar     s. 12 

1.7 Disposition      s. 13 

2. Bakgrundshistorik       

Om den kvinnliga smaken och dagens designfält      s. 14 
Den rosa tråden: om feminina teman i textilen     s. 18 

3. Analyser       

Glasfeminism (Åsa Jungnelius)       s. 22 
Makeup Läppstift (Åsa Jungnelius)             s. 23 

Snippa Votive (Åsa Jungnelius)                           s. 27 

Fingrar mot patriarkatet: Girls Club (Karin Kakan Hermansson)     s. 30 

4. Diskussion av resultatet      s. 34 

4.1 Slutsats       s. 41 

5. Källor       s. 42 

5.1 Bildförteckning      s. 44 

!  4



1. Inledning: prolog och ämnesval 

Kaxigt glas 
- 

Det är strax innan jul år 2008 och en hetsig handel försiggår i lilla staden Värnamo, Småland. Jag 

jobbar extra i en butik som säljer glas och inredningsdetaljer, vilka för många kan ses som populära 

julklappsföremål. Butiken är fylld av vassa armbågar vilka dämpas något av de tjocka 

vinterjackorna, kundernas ansikten är röda av kylan utanför eller värmen inuti den fullspäckade lilla 

butiken. Jag står i kassan och slår in paket, pyntar med klistermärke och uppfluffad rosett såsom jag 

blivit instruerad. Så får jag plötsligt i mina händer ett nytt föremål som ska slås in. Det är tungt, 

färgerna går i lysande rött, svart och guld. Ett läppstift i glas, kaxigt och självklart och helt olikt de 

glasskulpturer jag tidigare kommit i kontakt med. Konstnären bakom verket heter Åsa Jungnelius 

och detta blir mitt första möte med hennes konst. Jag fascineras omedelbart av hennes formspråk 

som upproriskt hävdar sin plats bland de mer traditionellt utformade glasverken i hyllorna: 

nagellack, snippor, högklackade skor och putande, fylliga läppar i förföriskt, glossigt utförande; de 

känns extravaganta, luxuösa och lockande. Jag minns att jag tänkte: ”Wow! Kan glas se ut såhär?” 

Under arbetet med min b-uppsats fick jag upp ögonen för konsthantverket och dess underordnade 

status i förhållande till konsten. Hur den ofta refereras till en kvinnorörelse eller kvinnlig drivkraft 

och ses som primitiv och skild från den västerländska konsten.  Ur detta föddes en nyfikenhet hos 1

mig kring kvinnligt konstnärskap och konsthantverksscenen och dennas uppsats kommer därför att 

kretsa kring dessa historiskt hopkopplade tu. Specifikt formulerat intresserar jag mig för hur 

femininitet, med sin marginaliserade position i patriarkatet, kan omvärderas och användas som 

feministisk strategi i konsthantverket. Är det möjligt att blåsa upp den feminina estetiken så till den 

grad att den inte går att förbise och sprängs inåt, blottlägger i spillrorna samhällets oavbrutna 

konstruerande av normer och könsroller? 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Min hypotes är att en maximalistisk feminin estetik kan verka som feministisk taktik och 

 Frida Hållander, Om görandets gränser (Institutionen för keramik och glas, Konstfack, Stockholm, 2010-2014), 781
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uppsatsens uppgift blir så att försöka karakterisera detta. Jag frågar mig: 

• Hur kan samtida konstnärer utmana rådande könsroller genom att inkorporera dess 

könsspecifika uttryckssätt (här: femininitet och dess bibetydelser) i sin konst? 

• Vari ligger den politiska potentialen i en sådan strategi?  

Konsthantverksscenen finner jag särskilt intressant att undersöka med tanke på dess historia av 

underordnad ställning gentemot konsten, vilken den till stor del erhållit som resultat av 

kvinnodominansen inom verksamhetsområdet (till skillnad från konsten i vilken de manliga 

utövarna framträtt starkast). I uppsatsen studeras tre verk av två utvalda konstnärer inom områdena 

glas och keramik: Åsa Jungnelius (glas) och Karin Kakan Hermansson (keramik). Studiernas syfte 

är att exemplifiera hur en så kallad feminin maximalism kan brukas i samtidskonsten. Med feminin 

maximalism åsyftar jag en maxad estetik – minimalismens (kännetecknad av begränsade 

uttrycksmedel) motpol, parad med stereotypa feminina attribut såsom glitter, pastelliga färger, 

mjuka former etc. En mer djupgående definition av begreppet presenteras vidare i denna studie på s. 

13. Gemensamt för ovan nämnda konstnärer är att båda är kvinnor som intresserar sig för köns- 

eller genusmässiga perspektiv på formgivning. 

1.3 Forskningsöversikt 

Då uppsatsens uppgift är att skildra hur en feminin estetik kan användas som feministisk taktik 

inom konsthantverket, anser jag det relevant att titta på hur konsthantverket historiskt sett ställts 

mot, och värderats lägre än, konsten (liksom kvinnan genom åren antagit en liknande ställning 

gentemot mannen). 

 Doktoranden Frida Hållander skriver i sitt pågående (ej ännu publicerade) 

forskningsprojekt Om görandets gränser (2014), om hur ”görande” kategoriseras, betecknas och 

därigenom förstås olika. Hållanders undersökningsplattform är just konsthantverket och hennes 

arbete handlar om att förstå göranden i relation till värderingar, representation och kategorisering 

men också görandets förmåga att göra handling, göra motstånd och att ge förslag.  Hållander 2

intresserar sig för synen på hantverk och hur detta ställt mot den västerländska konsten blir 

Hållander, Om görandets gränser, 52
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synonymt med en underordnad praktik, i både dess förmåga att ”tänka” och ”agera”.  Hon menar att 3

hantverkare ofta reduceras till en kropp som ska utföra ett arbete, hantverkaren förknippas i sin tur 

varken med tankearbete eller teoretiserande, istället är det metoderna för att behärska ett material 

med verktyget i handen som främst kännetecknar yrkeskategorin. Som motståndare till detta 

förhållningssätt menar hon istället att all praktik, liksom kropp har en språklig, verbal och textuell 

agens.  Hållander frågar sig: Hur kan en hantverksmässig praktik agera politiskt?  Tesen är att då 4 5

hantverket till skillnad från konsten inte i lika stor utsträckning bärs upp av institutioner, öppnar 

detta upp för hantverk som en potentiell motståndshandling.  Detta tankesätt kring hantverk som 6

motstånd ser jag som särskilt intressant då uppsatsen behandlar den feministiska potentialen i 

konsthantverket. Jag ämnar återvända till Hållanders tes senare i uppsatsen under avsnittet 

diskussion där jag också kommer att lyfta de analyserade verken. 

 En annan som intresserat sig för relationen mellan konst och konsthantverk är Johanna 

Rosenqvist, lektor i konst- och bildvetenskap, tillika författare till avhandlingen Könsskillnadens 

estetik? Om konst och konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- & 1990-talen (2007). Rosenqvist 

skriver liksom Hållander om hur konst, till skillnad från manuellt arbete, alltid ansetts vara frukten 

av ett intellektuellt och aktat arbete. Enligt Rosenqvist är estetiken, d.v.s. uppfattningarna om 

konstens uttryck och konstskapandets gränser, inte åtskild från föreställningar om könsskillnader. 

Snarare, menar Rosenqvist, är den helt beroende av dem: ”Den inbegriper en social praxis där 

gränser mellan institutionella praktiker och individer skapas i relation till varandra över tid.”  7

Rosenqvists avhandling berör det textila fältet till vilket jag återkommer i uppsatsen under rubriken 

Den rosa tråden: om feminina teman i textilen. Om det kvinnliga arbetet med textilen handlar även 

Birgitta Svenssons och Louise Waldéns antologi Den feminina textilen: makt och mönster (2005), 

med intentionen att lyfta fram textila museisamlingar i ett forskningssammanhang med 

genusteoretiskt perspektiv.  Också till denna antologi har jag anledning att återvända i uppsatsens 8

textila avsnitt. 

 Av de verk som analyseras i denna uppsats påvisas samhällets ständiga konstruktion 

 Hållander, Om görandets gränser, 783

 Ibid., 184

Ibid., 575

Ibid., 596

Johanna Rosenqvist, Könsskillnadens estetik? Om konst och konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- och 1990-talen 7

(Diss. Nordiska museets handlingar, Stockholm: Nordiska Museets Förlag, 2007), 176

Birgitta Svensson och Louise Waldén, Den feminina textilen: makt och mönster (Stockholm: Nordiska Museets Förlag, 8

2005)
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av kön. Därför känns det relevant att nämna litteratur som behandlar detta tema: 

 Designhistorikern Penny Sparke skriver i boken As LongAs It's Pink: The Sexual Politics of 

Taste (2010) om 1900-talets moderna rörelse som förpassade kvinnor till hemmets privata sfär 

samtidigt som männen sändes ut att leva och verka i den offentliga. Denna uppdelning av könen 

fick stor effekt på hur samhället kom att se på kvinnor respektive män. Inte minst kom kvinnors 

görande såsom hushålls- och handarbete samt deras smak att nedvärderas och ses som fri från 

eftertanke, ytlig och trivial. Kvinnornas utbud av designade varor tog sig uttryck på specifika sätt, 

formade av de makthavande män som styrde marknaden. Stereotypa kvinnliga attribut införlivades i 

dess material och form varpå konsumtionen, enligt Sparke, kom att spela en central roll i den 

kulturella konstruktionen av kön. Då kvinnor arrangerade ut dessa objekt (formgivna av män - för 

kvinnor - med den av män uppfunna ”kvinnliga smaken” i åtanke) i sina hemmiljöer stöpte och 

förstärkte de också sina könsidentiteter, menar Sparke.  Även litteraturvetaren Nina Björk 9

intresserar sig för samhällets könsmaskineri i boken Under det rosa täcket: om kvinnlighetens vara 

och feministiska strategier (1996). Liksom Sparke skriver Björk om hur kvinnlighet är en 

kontinuerligt pågående skapelseakt som hålls vid liv inte minst genom slentrianmässigt utövande av 

vardagliga göromål såsom att välja den kjolbärande ikonen när en besöker en offentlig toalett.  10

Björk ger uttryck för sin önskan efter en feminism som kämpar för frigörelsen från dessa fasta 

könsroller. Hon skriver om hur kvinnans kropp bär de första tecknen på kvinnlighet: bröst och kön, 

men menar samtidigt att den nakna kvinnan inte är den kvinnligaste kvinnan.  Snarare, är 11

kvinnlighet är ett påklätt ord som inte finns i kroppen. Du är inte kvinnlig när du är naken, du är 

kvinnlig när du är paketerad som kvinna (pysslig, huslig, vänlig, i behov av omhändertagande, eller 

något av de andra ord som vi slår in paketet kvinna i), förklarar Björk.  Till Björks feministiska 12

resonemang kommer jag att återvända i diskussionen kring mina analyserade verk, där även 

Sparkes forskning används som underlag. Sparkes tankar kring den feminina smaken lyfts också i 

uppsatsens historikdel under rubriken Om den kvinnliga smaken och dagens designfält tillsammans 

med Linda Fagerströms kartläggning över det samtida designfältet, som omnämns nedan. 

Då min uppsats berör de delvis överlappande fälten konsthantverk, design och konst, med en 

Penny Sparke, As Long as It's Pink: The Sexual Politics of Taste (Canada: The Press of the Nova Scotia College of Art 9

and Design, 2010), 7

Nina Björk, Under det rosa täcket: om kvinnlighetens vara och feministiska strategier (Borås: Centraltryckeriet, 10

1996), 10

Ibid., 911

Ibid.,1012
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gemensam genusproblematik, har jag i min uppsats valt att inkorporera designhistorikern Linda 

Fagerströms kartläggning. I hennes bok Kön, Genus & Design: om en designerroll i förändring 

(2013) undersöks det samtida designfältet ur ett genusperspektiv utan att förbigå dess historiska 

utveckling som lett fram till att det idag ser ut som det gör. Enligt Fagerström utgör kvinnliga 

kroppar sällan mallen för möbeltillverkarens och arkitektens standardmått, förutom när det kanske 

rör sig om matberedare eller balettskor.  Det faktum att konsthantverket utestängts från 13

designhistorien har vidare verkat uteslutande för kvinnliga formgivare, menar hon. Jag använder 

mig av Fagerströms forskning då jag ser ett behov av att visa på hur dagens designfält ter sig i 

relation till dess historia av strukturellt uteslutande av kvinnor.   

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsen skrivs ur ett feministiskt perspektiv då jag ämnar undersöka hur feminina teman kan 

användas och omvärderas i samtidskonsten, mer specifikt inom konsthantverket som historiskt 

kvinnodominerat fält. Jag använder mig då av en poststrukturalistisk teoribildning som beskrivs i 

genusforskaren Hillevi Lenz Taguchis bok In på bara benet – En introduktion till feministisk 

poststrukturalism (2004). Den poststrukturalistiska feminismen går emot essentialismen som hävdar 

att samtliga inom en grupp eller kultur är identiska och motsäger sig i denna bemärkelse stereotypa 

föreställningar av exempelvis kön. Istället hävdar den poststrukturalistiska feminismen att kön är 

något som ständigt konstrueras utifrån olika faktorer i samhället och genom att synliggöra dessa 

könskonstitutioner kan de också utvidgas och överskridas.  14

 Det känns också relevant att undersöka ämnet utifrån skribenten Betsy Greers craftivismteori 

då denna understödjer konsthantverkets potentiella politiska makt och förmåga att lyfta frågor samt 

göra motstånd. Greers craftivismteori syftar till att föra samman de två separata sfärerna hantverk 

(craft) och aktivism. Genom att uttrycka sina åsikter med hjälp av kreativitet menar Greer att rösten 

kan göras starkare.  Jag kommer i uppsatsen att följa upp Greers teori med Frida Hållanders 15

forskning som även den talar om hantverksmässiga praktikers potential att agera politiskt. 

 Slutligen använder jag mig i denna studie också av en femininitetsteori, eller femme-inism-

Linda Fagerström, Kön, Genus & Design: Om en designerroll i förändring (u. o: Vulkan, 2013), 1313

Hillevi Lenz Taguchi, In på bara benet – En introduktion till feministisk poststrukturalism (Stockholm: HLS Förlag, 14

2004), 15

Gary L. Andersson & Kathryn G. Herr, Encyclopedia of Activism and Social Justice, 2007, SAGE Publicatons Inc, 15

hämtad från Betsy Greers hemsida ”Craftivism.com” 24 nov 2014, http://craftivism.com/about/craftivism-definition/
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teori och utgår då från genusvetaren Ulrika Dahls bok Skambrepp: femme-inistiska essäer (2014). 

Dahl menar att femme som politisk aktion och materialiserad tankefigur möjliggör ett annat sätt att 

se på femininet inte bara genom marginalisering eller rent offerskap.  Detta genom att 16

femininiteten i femme är ”vald” snarare än ”påtvingad”.  17

1.5 Metod, material och tillvägagångssätt 

Jag har valt att utföra analyser av tre verk inom konsthantverksområdena glas och keramik. Verken 

utgörs av Åsa Jungnelius glasskulpturer Make Up Läppstift och Snippa votive samt Karin Kakan 

Hermanssons fingrar i keramik med nagelkonst ur masterarbetet Girls Club på Konstfack. Varför 

jag valt att studera just dessa tre verk beror på att de är utförda i två olika material och tekniker 

inom konsthantverket samtidigt som de behandlar ämnen som genus och femininitet. Konstnärerna 

bakom verken är båda kvinnor som i sin konst anammat vad jag valt att kalla för en feminin 

maximalism, enligt min mening med potential att utmana och dekonstruera samhällets stereotypa 

könsnormer. Verken analyseras utifrån fotografier av dessa, publicerade på internet, då jag inte 

hunnit med att se dem i verkligheten. 

  

Min undersökning inbegriper både bildanalyser och litteraturstudier. Litteraturen hanterar såväl 

designens som konsthantverkets historia men också dagens design- och konsthantverksscen samt 

dess anknytningar till kön och genus. Litteraturen diskuterar även hantverkets möjligheter att 

fungera som politiskt verktyg och potentiell motståndshandling. Som jag nämnde i inledningen, 

rördes jag av Jungnelius glaskonst den där vinterdagen i butiken. Hennes verk skilde sig från de jag 

sett förut, samtidigt föreställde de för mig välbekanta objekt: smink och högklackade skor, snippor. 

I syfte att undersöka vad som frammanade dessa känslor inom mig har jag valt att utföra analyser av 

verken med hjälp av en semiotisk metod ur Jan-Gunnar Sjölins bok Att tolka bilder.  

Konstvetaren Jan-Gunnar Sjölins teoretiska bas ligger i semiotiken, grundad av den amerikanske 

filosofen Charles Sanders Pierce (1839-1914) och som vidare bygger på den schweiziske 

språkvetaren Ferdinand de Saussure (1857-1913) teckenteorier, vilken Sjölin förklarar som 

 Ulrika Dahl, Skamgrepp: Femme-inistiska essäer (Stockholm: Leopard Förlag, 2014), 2816

 Ibid., 31417
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”vetskapen om tecken och betydelser överhuvud.”  Sjölins tolkningsmodell är en vidareutveckling 18

av den semiotiska analysmodellen och handlar om att betrakta konstverket ur olika nivåer och 

vinklar för att avslutningsvis kunna göra en sammanfattande analys. 

Sjölin kallar utgångspunkten för tolkning uttryck och dess mål för innehåll. Vidare skriver Sjölin 

om formen som relationer mellan olika visuella beståndsdelar, vilka han menar ligger till grund för 

det innehåll vi tycker oss uppfatta. Det kan röra sig om spatiala, rumsliga relationer liksom om 

relationer mellan färger. Formen får dock, i semiotikens mening, inte förväxlas med uttrycket.  19

Analysen delar Sjölin in i fyra skilda tolkningsnivåer: materiell (teknik och material), plastisk (färg 

och form), ikonisk (våra egna erfarenheter) samt verbal (text och bokstäver i verket och verkets titel 

eller kontext) och i samtliga nivåer skiljer Sjölin noggrant på uttryck och innehåll. 

 Sjölin diskuterar även olika tolkningsgrunder, däribland en som han kallar för 

historiskt givna omedvetna/latenta idéer där innehållet föreligger historiskt givet och alltså existerar 

vid en viss tidpunkt på en viss plats.  Då jag i uppsatsen bland annat diskuterar genus och den 20

historiska kopplingen mellan femininitet och hantverk, ämnar jag använda mig av denna 

tolkningsgrund i vilken historiska samband och samhällsstrukturer spelar en viktig roll i tolkningen. 

Källor och källkritik 

Jag har i den mån det varit möjligt försökt att nyttja vetenskapliga teorier och källor i uppsatsen. I 

vissa fall har jag dock blivit tvungen att använda mig av andra källor, som till exempel i mina 

analyser där jag diskuterar Åsa Jungnelius och Karin Kakan Hermanssons intentioner med sin 

konst. Nedan presenteras således de källor vilka inte kan anses vara vetenskapliga, men som jag 

ändå valt att tillämpa i min uppsats då jag menar att dessa både berör och berikar min studie. Min 

bedömning är att även dessa källor är att betrakta som tillförlitliga. 

Jag har i mina analyser, samt i min diskussion, av Åsa Jungnelius konstverk använt mig av 

antologin Hanteras varsamt med texter av konstnären Johanna Gustavsson Furst, konsthallschefen 

Nicolas Hansson och kuratorn, tillika konstkritikern Stina Högkvist, vilken behandlar 

Jan-Gunnar Sjölin, Att tolka bilder: Bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar av bilder från 1850 18

till idag (Lund: Studentlitteratur, 1998), 9

Ibid., 4019

 Ibid., 12020
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konstnärsparet Åsa Jungnelius och Ludvig Löfgrens konst. Texterna är vidare del av ett större 

videoprojekt av dokumentärfilmaren Lisa Partby. Också från Åsa Jungnelius hemsida har jag 

hämtat information om hennes konst, då från en video i vilken Jungnelius intervjuas angående 

utställningen In my imagination från 2009. Dessa två källor bidrar till en djupare förståelse kring 

Jungnelius konstnärskap och spelar så in i mina analyser av hennes verk.  

På samma sätt har jag i analysen av Karin kakan Hermanssons verk använt mig av information från 

Konstfacks egen hemsida samt konstgruppen Ful:s hemsida, den senare i vilken Hermansson själv 

beskriver sin konst. Information om Hermanssons verk har slutligen även hämtats ur en intervju i 

Nöjesguiden.  

Ovan nämnda källor är förvisso inte att betraktas som objektiva, då innehållet i dessa till stor del 

består av  konstnärernas egna reflektioner kring sin konst. I denna uppsats anser jag det dock viktigt 

att ta tillvara på konstnärernas egna röster om sitt skapande, då det är den medvetna användningen 

av en maximerad feminin estetik och tankesättet kring detta som utgör själva kärnan i min studie. 

Därför blir det också relevant att känna till konstnärernas egna intentioner med sina verk. Dessa 

källor kan så anses ha godkänts av konstnärerna själva, då de själva medverkat i uppkomsten av 

dem. 

Även vad gäller de bilder som förekommer i arbetet, har jag försökt att hämta dessa från så pålitliga 

källor som möjligt. Bilderna av Jungnelius verk har jag lånat från hennes egen hemsida, fotografen 

Jonas Lindströms hemsida, och konstglasåterförsäljaren ArtGlassVista:s hemsida. Bilder av 

Hermanssons verk har hämtats från Konstfacks hemsida samt hemsidan Visitfalkenberg med 

information om utställningen. Beslutet att studera Hermanssons verk Girls Club genom dessa 

bildkällor togs medvetet då jag under uppsatsperioden inte hade möjlighet att se utställningen i 

verkligheten. Därmed är det sagt att jag i denna studie inte analyserar primärverket Girls Club, utan 

snarare de bilder av det som jag hittat på internet. Detta medför att min perception av verket kan 

komma att skilja sig från hur den hade sett ut om jag istället analyserat verket på plats. Jag är 

medveten om den risk jag tagit i och med detta beslut, något som också omnämns i mina analyser. 

Illustrationen som återfinns på s. 2 i uppsatsen står jag till sist själv för. 

1.6 Begreppsförklaringar 
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Feminin maximalism 

I denna uppsats använder jag mig återkommande av begreppet Feminin maximalism varpå jag anser 

att en närmre förklaring av begreppet krävs. 

Med Feminin maximalism åsyftar jag, som tidigare nämnts, en maxad estetik i samspel med 

stereotypa feminina attribut såsom glitter, pastelliga färger, mjuka former mm. Jag vill mena att 

dessa tillsammans kan bilda en feministisk strategi, i det att användningen av traditionellt sett 

gömda och lågt aktade, kvinnliga värden vrids upp och lyfts fram. Effekten blir då, att när dessa 

kvinnliga värden får ta plats, tvingas också samhället se dem - och ta dem på allvar. 

På liknande sätt kan en betrakta den del av gaykulturen som tycks anamma stereotypa 

föreställningar om homosexuella just i syfte att ge upprättelse åt desamma. Att medvetet träda in i 

omgivningens förväntningar på ett självklart och oproblematiskt sätt är i sig ett sätt att ropa: ”Jag 

gillar detta och jag gör detta för att jag vill!” Ingen kan ju placera någon i ett rosa fack, som redan 

självmant satt sig där. Denna strategi är i sig ett sätt att avväpna patriarkatet och frånta det 

möjligheten att inordna kvinnan och hennes görande i skuggan av mannen.  

Genom tillämpning av feminin maximalism, kan en alltså ”återta” femininiteten och göra den till 

sin egen. När en sätter kvinnors traditionella göromål och intressen på piedestal i de offentliga 

rummen, visar man på värdet i desamma. Slutligen kan den feminina maximalismen verka 

tankeväckande, då den påvisar könsroller och hur dessa är konstituerade. Liksom Lenz Taguchi vill 

mena, och som jag ska återkomma till längre fram i denna uppsats, har en person som känner till 

konstruktionen av kön också möjligheten att välja sin egen väg, därmed upphör hen så också att 

vara ett offer.  21

   

1.7 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett kort historikavsnitt som berör Sveriges aktuella designerroll ur ett 

genusperspektiv, den kvinnliga smaken samt något om kvinnans historiska förhållande till textilen. 

Detta bildar grunden för vidare analys och diskussion som följer efter. I analysdelen diskuteras tre 

verk: Makeup Läppstift, Snippa Votive och Girls Club, av konstnärerna Åsa Jungnelius och Karin 

Kakan Hermansson med hjälp av Sjölins semiotiska tolkningsmetod. Därefter diskuteras analyserna 

 Lenz Taguchi, In på bara benet, 1621

!  13



av verken i relation till tidigare nämnd forskning och teori. Avslutningsvis presenteras uppsatsens 

slutsats, sammanfattning/abstract samt källor och bildförteckning. 

2. Bakgrundshistorik 

Om den kvinnliga smaken och dagens designfält 

It is evident that women's ”character”-her convictions, her values, her wisdom, her tastes, her behaviour-are to be 
explained by her situation.  -Simone de Beauvoir 22

I boken As Long As It's Pink: The Sexual Politics of Taste, skriver Penny Sparke om hur kön ligger i 

centrum för en förståelse för hur saker och ting är som de är samt att vi är som vi är. Detta som följd 

av den könsrelaterade materiella värld som vi dagligen möter och omsätter. Genom de olika föremål 

och stilar som representerar smak kommunicerar smaken också komplexa budskap om våra 

värderingar, ambitioner och identiteter. 

Den stereotypa uppfattning om feminin smak som fortfarande genomsyrar vår västerländska, 

industrialiserade kultur – trivialiserad och förknippad med krusiduller och bjäfs, onödiga (förment) 

uppvisningar av ornamentik och överskott av förgyllning och glitter – har sina rötter i det senaste 

århundradet, skriver Sparke. Mer specifikt, stiftades den feminina smaken under den period då 

begreppen kvinna och hem blev till ett och samma, ur en rad omständigheter som tillsammans ledde 

fram till den industriella revolutionen.  Inom utvecklingen av den industriella kapitalismen på 23

1900-talet påverkade kvinnors smaker och värden, snarare än mäns kulturinstitutioner, 

omvandlingen av det kommersiella livet samt dess estetiska uttryck i form av varor och ändringar i 

marknadsstrategier. Därmed kan en säga att den maskulina kulturens ständiga försök att undergräva 

dess feminina motsvarighet, ironiskt nog är resultatet av kvinnans ökade inflytande.   24

 Den demokratiska intentionen att göra god design för alla ska ha varit den drivande kraften 

Simone de Beauvoir, The Second Sex, (London: Penguin Books, 1972), 63522

Sparke, As Long as It's Pink, 323

Ibid., 16324
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genom den moderna rörelsen, menar Sparke. Denna goda design resulterade dock snart i ett stort 

beroende av värden som kan karakteriseras som manliga; en kombination av rå rationalistisk 

produktion med funktionalistisk teknik och estetisk minimalism. Vidare förde detta med sig en 

marginalisering av kulturellt bestämda, feminina värden kopplade till konsumtionslust och smakens 

roll i konsumenters beslutsfattande och identitetsskapande.  Sparke menar så att den estetiska 25

dimensionen av kvinnors vardag, därtill den stereotypa kvinnosmaken, fortfarande står utanför den 

sanna kanon av de estetiska värden som återfinns i denna ovan nämnda, dominerande, manliga 

kultur.  26

Som nämnts tidigare ser Sparke hemmet som en nyckelfaktor i bildandet av de stereotypa 

uppfattningar om kvinnlighet som dominerat kulturlivet under 1900-talet.  Under modernismen 27

degraderades nämligen kvinnorna till en värld av hemliv och allt som ingick i den (en miljö 

dominerad av moralism, sociala aspirationer och utövande av smak och uppvisning). Samtidigt 

hölls männen i det så kallade rationella arbetslivet, karakteriserat av framsteg, teknik och 

användbarhet. Denna fysiska och psykiska separation av män och kvinnor ledde till skapandet av en 

uppsättning polariserande värdesystem och sätt att förhålla sig till världen. Den maskulina delen av 

modernismen kom att dominera och överskugga dess feminina motsvarighet, vilket gjorde den 

senare marginell och trivial.  Samtidigt som sambandet mellan kvinnor och handel lyckats ta 28

massproducerade föremål ur den maskulina kulturens kontroll, har det också förstärkt 

marginaliseringen av den feminina smaken. Föremålen för denna har under 1900-talet ofta ansetts 

vara sämre än finkultur och det kvinnliga hemlivets materiella kultur har ofta pekats ut fördömande, 

eller sarkastiskt och avfärdats som kitsch.   29

Genom att i material och form införliva stereotypa kvinnliga attribut i föremål, har även konsumtion 

spelat en viktig roll i den kulturella konstruktionen av kön. Då kvinnor valt ut dessa objekt och 

arrangerat dem i sina hemmiljöer, har de också både format och förstärkt sina egna 

 Sparke, As Long as It’s Pink, Foreword, 125

 Ibid., Introduction, 126

 Ibid., Introduction, 427

 Ibid., Introduction, 328

 Ibid., Introduction, 829
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könsidentiteter.  Medvetet eller omedvetet, har de valt att antingen acceptera eller förkasta 30

stereotypa konstruktioner av kvinnlighet.   31

Då industrialiseringen tog bort mycket av tillverkningen från hemmet och gjorde fabriken 

till standard, kom denna att dominera tillverkningen av enskilda varor för specifika kunder. Varor 

som vidare skulle utformas för kundernas individuella egenskaper (egenskaper som för tillverkarna 

var okända). 1800-talets designers och tillverkare av varor avsedda för hemmets sfär arbetade 

utifrån detta med en bild av kunden, oftast en kvinna, som referens och försökte tillgodose hennes 

behov. Medvetna om att mode och komfort var allmänna krav, översatte de dessa begrepp så troget 

de kunde till varor. Genom att göra så, vävde de samman design (då det fungerade som produktion) 

direkt med smak (eftersom de drivs av konsumtion).    32

Från och med början av nittonhundratalet upphörde så begreppet smak att vara enhetligt med 

femininitet. Istället skapades en uppdelning av bra och dålig smak, som ett resultat av det manliga, 

moraliska korståg som tog sin början i 1850-talets designreform-rörelse och fann sin väg in i 

modernistisk arkitektur, designteori och modern kulturkritik. Uppdelningen av smaken som bra 

respektive dålig var i själva verket ett försök av den maskulina kulturen att ställa de kulturella 

mandaten för modernitet så att kvinnor, med sin nyfunna makt som konsumenter, inte kunde ta över 

handelsområdet. Hotade av kvinnornas ökade myndighet på marknaden, försökte den maskulina 

kulturen att återställa balansen i könsmakten genom att fördöma och nedvärdera alliansen mellan 

det estetiska, det kommersiella och den feminina kulturen.  33

I studien Kön, genus och design (2013) skriver Linda Fagerström om hur alltfler formgivare 

uppmärksammar denna ovan nämnda, intima sammankoppling mellan kön/genus och design. Som 

exempel nämner hon hur flickkläder utformas snävare än pojkkläder (vilket medför minskad 

rörlighet), hur måtten på köksmaskiners handtag och reglage ofta är för smått tilltagna för en 

manshand samt hur balettskor för pojkar kan vara svåra att hitta i butikerna. Enligt Fagerström 

utgör på samma sätt kvinnliga kroppar sällan mallen för möbeltillverkares och arkitekters 

 Sparke, As Long as It’s Pink, Introduction, 730

 Ibid., Introduction, 531

 Ibid., Introduction, 732

 Ibid., Introduction, 833
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standardmått.    34

 Utöver den marginalisering av kvinnliga konstnärer som vi ser (läs: inte ser) i 

historieskrivningen, har kvinnor också länge utestängts från konstvärldens institutioner. De 

områden som kvinnor varit aktiva inom, såsom blomsterstilleben och porträttmåleri har ringaktats 

av såväl konstvärlden som konsthistorieskrivningen och förvägrats betecknas som konst. Detta är 

vidare anledningen till att vi inte finner dessa verk på museer, gallerier eller i konsthistorien, menar 

Fagerström.  På samma sätt menar hon att en kan se på relationen mellan design och 35

Konsthantverket, ett verksamhetsområde som stängts ute från designhistorien vilket verkat 

exkluderande för kvinnliga formgivare. Fagerström citerar designhistorikern Cheryl Buckley: 

To exclude craft from design history is, in effect, to exclude from design history much of what is designed. For 
many women, craft modes of production were the only means of production available, because they had access 
neither to the factories of the new industrial system nor the training offered by the new design schools. Indeed, 
craft allowed women an oppertunity to express their creative and artistic skills outside of the male-dominated 
design profession. As a mode of production, it was easily adopted to the domestic setting and therefore 
compatible with traditional female roles.  –Cheryl Buckley (1986) 36

Liksom Sparkes forskning pekar Fagerströms kartläggning på att det inom designområdet finns fält 

som är maskulint respektive feminint kodade. Till det senare hör textil, som länge sammankopplats 

med kvinnor och femininitet medan metall och industri, som nämnts ovan, oftare associeras med 

män och maskulinitet.  Av de intervjupersoner Fagerström använde sig av i studien (verksamma 37

män och kvinnor inom designfältet) verkade könstillhörigheten vara avgörande för hur en designer 

upplever sin yrkesroll. Anledningen till detta ska vara att yrket ter sig annorlunda för män 

respektive kvinnor som ett resultat av de strukturella för- och nackdelar som dessa möter inom 

designområdet, ett område där kön och genus skapar betydelser vilka får strukturella följder. 

Fagerström menar att diskriminering på grund av kön och positiv särbehandling av män är vanligt 

förekommande.  38

 Fagerström, Kön, Genus & Design, 1334

 Ibid., 3035

 Buckley 1986, 736

Fagerström, Kön, Genus & Design, 9237

Ibid., 9038
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Den rosa tråden: 

om feminina teman i textilen 

Till varje flicka som föds i ett patriarkat knyts en önskan om att hon ska bli kvinnlig; en önskan manifesterad i det 
oskyldiga rosa täcke vi ger henne på BB och som skördar sina frukter när hon som tonåring oroligt frågar sig ”är jag 
för tjock?” (för att vara vacker, för att bli vald, för att vara kvinnlig).  -Nina Björk (1996) 39

Under det rosa täcket lyder titeln på Nina Björks feministiska bok från 1996, och hänvisar till det 

rosa täcke som nyfödda flickor på BB varsamt bäddas in i. Redan här tar den skapelseprocess vid 

genom vilken flicka en dag ska bli kvinna, med alla ordets konstruerade bibetydelser. En kan säga 

att det rosa täcket på flera nivåer förkroppsligar dessa betydelser: kvinnans smak och estetik 

(färgen), hennes görande (handarbetet, i detta fall textilen).  

Det historiska förhållandet mellan kvinnor och textil är mångfacetterat och har en särställning i 

konsthantverkshistorien på så sätt att det faktiskt är omskrivet såsom varande ett feminint kodat 

område. Birgitta Svensson och Louise Waldén vill med antologin Den feminina textilen: makt och 

mönster fästa uppmärksamheten på de människor som skapat ett textilt kulturarv, dess kvinnliga 

könskodning menar de är meningsbärande på flera sätt. Samtidigt som det textila ingått i ett 

tvingande genusmönster har det också varit en möjlighet till verksamhet och utveckling, inflytande 

och makt.   40

Om textilen har ett kön så är det feminint, skriver Svensson och Waldén: genom utdragna 

läroprocesser har kvinnor inom textilen skapat och skapats av det kvinnliga. Kanske är det därför 

som tidigare kvinnorörelser under 1960- och 70-talet tagit avstånd från fältet.  Under 41

skråhantverkets tid hade männen monopol på det betalda och professionella textila arbetet och först 

i kvinnornas obetalda vardagsarbete blev det textila en central del i en kultur och en identitet. 

Liksom Svensson och Waldén skriver, är den röda tråden i kvinnohistorien textil: det textila arbetet 

har fört samman kvinnor och vävstugor har bildat kvinnornas egna rum. Även i det privata har det 

textila arbetet spelat en viktig roll då det fyllde många funktioner i hemmens ekonomi. De kvinnor 

som stod utan egen inkomst kunde då genom textilen bidra med sänkta utgifter till hushållet.  42

 Björk, Under det rosa täcket, 1639

 Svensson och Waldén, Den feminina textilen: makt och mönster, 840

 Ibid., 1141

 Ibid., 1242
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Feminint genus har skapats genom textil fostran, som också använts för att hindra kvinnor från att 

göra annat.  Genom historien har det textila arbetet verkat som ett skyddsrum för många kvinnor 43

och utgjort en slags fristad för dem att dra sig tillbaka till. Samtidigt har textilen haft en 

moraliserande funktion, obligatorisk i kvinnors fostran både i skolan och hemmet. Genom att se till 

att flickorna alltid hade något i händerna lärde de sig både disciplin och textila färdigheter, när 

pojkarna lekte sina vilda lekar blev flickorna tillsagda att inte springa omkring. Denna uppdelning 

av könen, som på många sätt återspeglas i handarbetet, har också frambringat förakt för detsamma. 

Handarbetet är så både älskat och hatat, och denna skilda syn på textilen säger också något om dess 

betydelse: den är inte likgiltig utan väcker starka känslor.   44

Det faktum att textilen setts som feminin har också gjort att den liksom andra kvinnodominerade 

verksamheter erhållit en låg status i samhället. Dess associationer till förtryck och traditionstrohet 

kan bidra med en förklaring till varför många kvinnor (som nämnts ovan) tagit avstånd från och till 

och föraktat textilen i sitt arbete för att överskrida gränserna för vedertagna genusmönster och 

rådande könsmaktordning. Svensson och Waldén ser erkännandet och uppvärderandet av 

traditionellt feminina verksamhetsområden som en viktig del i kampen för en annan maktordning 

mellan könen och menar att den textila kunskapen är beroende av den kvinnliga tradition som på ett 

sätt bröts under 1970-talet då kvinnorna hellre visade intresse för att ta plats i manliga traditioner.  45

Det textila kan på ett positivt och stärkande sätt vara del i en kvinnlig identitet: snarare än dess 

könskodning, är grundproblemet att betrakta som företeelsens låga sociala status.  Då manligheten 46

fortfarande är normerande i den könsmaktordning som råder, hade textilen säkerligen haft en högre 

status om denna varit manligt kodad, menar Svensson och Waldén. Därmed borde fokus ligga lika 

mycket på att frigöra textilen från dess sociala underordning som att frigöra det kvinnliga från en 

kulturell underordning.  47

Även Johanna Rosenqvists Könsskillnadens estetik? Om konst och konstskapande i svensk hemslöjd 

på 1920- & 1990-talen (2007) behandlar särhållningen av den kvinnliga textilen och konsten, som 

 Svensson och Waldén, Den feminina textilen: makt och mönster, 1043

 Ibid., 1344

 Ibid., 1045

 Ibid., 1146

 Ibid., 1147
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ansetts manligt könskodad. Rosenqvist menar att skaparna av hemslöjden nästan alltid varit kvinnor 

som istället för att framstå som nyskapare getts rollen som representanter för en tradition. De 

institutioner inom vilka dessa kvinnor arbetat har vidare anonymiserat dem och de verk som skapats 

har marknadsförts i den lokala hemslöjdens namn, istället för individens. Detta organisationssätt har 

gått hand i hand med den rådande komplementära könsordningen, då den kvinnligt dominerade 

hemslöjden på så vis organiserats annorlunda än ”den manligt dominerade professionella 

konstverksamheten”.  Liksom Svensson och Waldén menar Rosenqvist att hemslöjdens inriktning 48

mot textil produktion och dess tidigare karaktär av kvinnligt handarbete - i kontrast till professionell 

konstutövning – gör aktuell en genusrelaterad problematik.  49

Ovan nämnd forskning synliggör så maskineriet bakom det feminina, som en strategi för 

patriarkatet att hålla kvinnan i en fast position under mannen. Genom konsumtion har kvinnor sedan 

bidragit till att själva upprätthålla dessa stereotypa könskonstruktioner, men också deltagit i 

formandet av egna könsidentiteter. Liksom den kvinnliga smaken har även traditionellt 

kvinnodominerade, konstnärliga praktiker bedömts som mindre värdefulla vilket resulterat i en 

avsaknad av dessa verk i konsthistorieskrivningen. Samtidigt ser vi i Linda Fagerströms forskning 

ett uppsving av intresset bland formgivare för förhållande mellan kön, genus och design, kanske 

kan detta ses som en motreaktion på designfältets historia av strukturellt uteslutande av kvinnor? De 

kvinnoseparatistiska rum som åtskillnaden av könen resulterat i, och som bland annat omskrivs i 

Svenssons och Waldéns Den feminina textilen: makt och mönster, är inte låsta till att förstås som 

repressiva då de också bidragit till att föra samman kvinnor på ett positivt sätt och bildat kvinnornas 

egna rum. Rum till vilka kvinnorna har kunnat gå för att bearbeta sina upplevelser, finna ro och 

gemenskap. 

Det är mot bakgrund av denna historia av marginalisering av kvinnor, deras smak och göranden 

som jag kommer att utföra mina analyser och senare utveckla en diskussion kring dessa. Min 

förhoppning är att ovan nämnd forskning skall bidra till en förståelse för uppkomsten av de 

konstverk som jag ämnar undersöka. Analyserna utförs så dels med utgångspunkt i Betsy Greers 

craftivism-teori, vilken beskrivits som utövandet av engagerande kreativitet, ofta sprungen ur 

 Rosenqvist, Könsskillnadens estetik?, 18248

 Ibid., 1149
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sociala eller politiska omständigheter (vilka jag presenterat ovan).  Craftivism-teorin syftar vidare 50

till att slå samman de två områdena” hantverk” och ”aktivism”, detta i avsikt att bilda politiskt 

slagkraftiga verk. Greers resonemang kommer jag att utveckla genom Frida Hållanders tes om 

konsthantverkets förmåga att verka på liknande sätt.  

 Den andra teori jag ämnar utgå från i mina analyser av verken är Ulrika Dahls femme-

inism-teori i vilken femme-aktivismen utgör en medvetandehöjande åtgärd där det som setts som 

passivitet görs till aktivitet. Femme kan förstås som ”vald” femininintet, snarare än påtvingad, eller 

”överdriven” snarare än ”vanlig” femininitet. Detta är också ett sätt att insistera på att det finns ett 

”djup” under den till synes ytliga ytan som femininiteten så ofta förknippas med.  51

3. Analyser 

Nedan analyseras verken Makeup Läppstift och Snippa votive av Åsa Jungnelius samt verket Girls 

Club av Karin Kakan Hermansson. Mina analyser av Karin Kakan Hermanssons verk Girls Club 

görs utifrån de bilder jag hittat av verket på internet, då jag under uppsatsperioden inte hade 

möjlighet att studera det i verkligheten. Min perception av Girls Club kan så komma att skiljas från 

hur det ter sig i verkligheten. Jag är om detta fullt medveten och ämnar beskriva verket såsom jag 

upplever det, utifrån bilderna, efter bästa förmåga.  

 Gary L. Andersson & Kathryn G. Herr, Encyclopedia of Activism and Social Justice, 2007, SAGE Publicatons Inc, 50

hämtad från Betsy Greers hemsida ”Craftivism.com” 24 nov 2014, http://craftivism.com/about/craftivism-definition/

 Dahl, Skamgrepp: Femme-inistiska essäer, 31451
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Glasfeminism 

Fig. 1. 

Åsa Jungnelius, Makeup, 2008, Glas, Foto: Jonas Lindström.  

I sitt konstnärskap undersöker Åsa Jungnelius (1975) förhållandet mellan kön, makt och identitet 

och hon använder gärna stereotyper som verktyg i kampen för att synliggöra invanda 

föreställningar.  I ett samhälle som drunknar i fallossymboler skyfflas det kvinnliga könets former 52

gärna under mattan. Fittans kraft ses som gåtfull och oövervinnelig, dess farliga och okontrollerbara 

kraft görs bäst i att ”packa in, stuva bort eller i tider brännas på bål”. Så lyder en av texterna i boken 

Hanteras varsamt efter Lisa Partbys dokumentärfilm med samma titel om konstnärsparet Åsa 

Jungnelius och Ludvig Löfgren. I Jungnelius glaskonst slår fittan tillbaka med pondus och kraft och 

kräver sin rättmätiga plats!  Jungnelius drivs av övertygelsen att en inte föds till kvinna utan axlar 53

 Gustavsson Furst, Hansson och Högkvist, Hanteras Varsamt, 1152

 Ibid., 953
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rollen genom kulturen snarare än naturen då denna bestämmer könsrollernas uttryck. Medan män 

uppfostras till att känna stolthet över sin maskulinitet överöser samhället kvinnans könsorgan och 

fysiologi med tabun. Liksom den franska filosofen och uttalade feministen Simone de Beauvoir 

(1908-1986) menar Jungnelius att könets handlingsfrihet konstrueras av tiden samt platsens ideal 

och förväntningar. En identitetsbärande handling för vår tid är shoppingen och Jungnelius 

intresserar sig för kopplingen mellan kommersialism och kön. Ett återkommande tema i hennes 

konst är smink, vilket kan ses i hennes produktion Makeup för glasbruket Kosta Boda.  54

Makeup Läppstift 

Fig. 2. 

Åsa Jungnelius, Make Up Läppstift, 2008, Glas, 21x7 cm. 

 Gustavsson Furst, Hansson och Högqvist, Hanteras Varsamt, 1354
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Materiell och plastisk nivå  

Skulpturen Makeup Läppstift (se fig. 2, s. 23) är ett verk ur Jungnelius Makeup-serie för glasbruket 

Kosta Boda. Enligt Sjölins tolkningsmetod undersöks på den materiella nivån verkets material och 

teknik. Makeup Läppstift är ur detta hänseende i ett stycke och skapad i materialet glas. Till den 

plastiska nivån räknar Sjölin verkets färg- och formmässiga egenskaper. Man kan tycka, skriver 

Sjölin, att tredimensionella bilder som är kända som skulpturer utmärks av en verklig 

tredimensionalitet och därför bara skulle uppvisa materiella betydelser – förutom ikoniska 

betydelser i förekommande fall. Enligt detta synsätt skulle bara tvådimensionella bilder präglas av 

plastiska betydelser. Sjölin dock vill hävda att skulpturer i lika hög grad som tvådimensionella 

bilder så gott som alltid uppvisar plastiska betydelser, på samma sätt som tvådimensionella bilder 

visar på materiella betydelser.  Sjölin menar att en skulpturs materiella betydelser ensamma skulle 55

räcka som underlag för dess föreställande funktion. Men detta utesluter heller inte plastiska 

betydelser, alltså att skulpturen gör intryck av andra egenskaper än de som den har som fysiskt 

objekt. En skulptur kan till exempel förefalla ta mer plats i ett rum än vad den egentligen gör.  Det 56

sistnämnda stämmer väl in på skulpturen Makeup Läppstift, inte minst på grund av det objekt den 

avser efterlikna med sin föränderliga natur som omnämns nedan, i diskussionen om verkets 

ikoniska betydelse.  

Färgerna i Makeup Läppstift går i svart, guld och rött. Verkets mittdel är skapat i transparent 

klarglas och ytan är blank och glossig. Makeup Läppstift är stående och platt i basen, där den också 

är som bredast, för att sedan smalnas av i fyra etapper mot toppen som avslutas i en spetsig 

diagonal. Skulpturen bär formen av en smal cylinder och tycks sträva uppåt i rummet, dess kanter är 

mjukt avrundade. Konstverkets yta är blank och högglansig, dess höjd är 21 cm och diametern 7 

cm. Verkets runda cylinderform gör att det inte har någon självklar framsida. 

Ikonisk betydelse 

Den ikoniska betydelsen hos ett verk syftar enligt Sjölin på betraktarens egna erfarenheter, vad vi 

tycker oss känna igen i verket utifrån vårt eget liv. Om vi antar att volymen i fråga är rund, skulle vi 

kunna se den som en boll, som ett bowlingklot, som en lampkupa, som själva solen eller som en 

 Sjölin, Att tolka bilder, 8755

 Ibid., 8856
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stereometrisk form, en sfär. I alla dessa fall har vi i kroppen känt igen något, som vi också möter i 

erfarenheten utanför bilden. Vi har gjort en ikonisk tolkning av det sedda. Grunden för att vi kan 

tolka in ikoniska betydelser i bilden är alltså att vi i dem känner igen företeelser från tillvaron i 

stort, genom att bilden liknar dessa. Det är en process som vi har daglig erfarenhet av, menar 

Sjölin.  57

På denna nivå får Makeup Läppstift en dubbel betydelse då materialet, glaset, antar formen 

av något som vi vanligtvis inte förknippar med glas. Snarare efterliknar glasfiguren ett läppstift och 

därmed ett känt objekt, närvarande i mångas (ofta kvinnors) vardag. Ett redskap som en applicerar 

färg på läpparna med, smink. Med tanke på läppstiftets användningsområde tillverkas de givetvis 

inte ofta i glas. Hylsorna hos läppstiften vi vanligtvis möter är av plast eller metall, och stiftet är 

krämigt och tillverkat av olika vaxer och oljor. Glaset som utgör Makeup Läppstift:s hylsa är i sin 

tur hårt och orörligt, oförmöget att vridas om och skruva upp stiftet med. På samma sätt färgar inte 

stiftet av sig om en skulle få för sig att trycka det mot läppen. Trots detta får en när en betraktar 

Makeup Läppstift nästan känslan av att en skulle kunna skruva upp den röda sektionen än mer och 

därmed göra skulpturen högre alternativt skruva ner ”stiftet” i hylsan igen, som med ett riktigt 

läppstift, och krympa verket. Därmed tycks skulpturen benägen att ta upp både mindre och mer 

plats i rummet än vad det faktiskt gör.  

Makeup Läppstift förefaller föränderligt snarare än stagnerat, redo att överraska betraktaren med 

rörelse trots sin ur denna bemärkelse begränsande glaskropp. Ur detta perspektiv vägs materialets 

döda och kalla karaktär upp av verkets form. Det ting som verket ämnar efterlikna, ett läppstift med 

sin krämiga, mjuka beskaffenhet, blir ett komplement till det kalla och hårda i materialet, och väger 

upp mellan kontrasterna. Det kyliga uttryck som glas annars kan ha, verkar varmare tack vare 

formen och det röda, nästan för blicken glödande, stiftet. Glasets hårda, obevekliga yta spär på 

kraftfullheten i läppstiftet. I materialhänseende har läppstiftets plast, metall, vax och olja alltså bytts 

ut mot glas och diktats om. På en ikonisk nivå känns så formen igen, men bryts likväl då materialet 

berättar något annat. Dubbelheten lämnar en obekant framför objektet trots att en känner igen dess 

skepnad.  

Verbal nivå och konstnärens intentioner 

Med verbal nivå åsyftar Sjölin eventuella bokstäver och text i verket, verkets titel och kontext. 

 Sjölin, Att tolka bilder, 11957
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Makeup Läppstift:s verbala nivå kan diskuteras utifrån dess titel vilken också förtäljer för 

betraktaren vad verket avser efterlikna. Läppstift och makeup är etablerade vardagsbegrepp och 

objekt som många känner igen och kanske själva brukar. Makeup används både för att kamouflera 

och framhäva olika fysiska men också inre drag hos en människa. Utifrån verkets form och titel 

tolkar och känner vi alltså igen glaspjäsen som ett läppstift. Uppskruvat i givakt blottar det sin 

blodsfärg, stolt, rustad och redo.  

Konstnärens intentioner betyder, precis som det låter konstnärens avsikt med verket, vad hen 

sagt eller skrivit om sitt verk samt dennes tolkningar av det. Makeup Läppstift:s form är av 

traditionellt snitt för vad det ämnar efterlikna (ett läppstift) men utförd i ett oväntat material (glas). 

Utifrån konstnärens intentioner menar Åsa Jungnelius själv att hon i sitt konstnärskap ofta arbetar 

utifrån stereotypa uppfattningar, företeelser och föremål. Dessa använder hon vidare både som 

förlaga och referens i syfte att punktera eller poängtera den rådande betydelsen. Som en av hennes 

frekvent förekommande symboler nämner hon makeup. Jungnelius ser smink som en 

identitetsmarkör; ett viktigt redskap vilket en använder för att pensla fram den en vill vara. Hon 

menar att redskapet formar ens identitet genom att ”ytan inte är ytlig utan ytan är innehållet” och 

sminket blir på så vis en betydelsefull del av det underliggande jaget. Läppstift och smink kan 

fungera som ett vapen, hävdar Jungnelius och hennes installation In my imagination (2009) beskrivs 

just som ett slagfält där en sminkarmé av nagellack och läppstift strider mot varandra.   58

Mottagarens perception 

Vad gäller mottagarens perception är det betraktaren, i detta fall jag, som utgör tolkningen av 

verket. Min perception av Åsa Jungnelius verk Makeup Läppstift är att en klassisk form har 

upprepats i ett oväntat material. Istället för plast, metall, vax och olja har läppstiftet gjutits i glas.  

Denna förskjutning av material ger läppstiftet en ny innebörd. Det hårda, obevekliga glaset gör 

läppstiftet ståndaktigt där det står i sin stelnade, falliska form. För alltid utfällt duckar det inte för 

någon, förminskar sig aldrig. Tar inte reträtt ner i hylsan utan hävdar sin fulla rätt i rummet. Även 

storleken på läppstiftet har i Jungnelius verk skruvats upp, i förhållande till storleken på ett vanligt 

läppstift.  

 Åsa Jungnelius, In my imagination, Videointervju, Åsa Jungnelius hemsida, http://asajungnelius.se/installations/in-58

my-imagination/, hämtad 3 dec 2014 
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Snippa votive 

Fig. 3. 

Åsa Jungnelius, Snippa votive, 2011, Glas, 6x13.5 cm. 

Materiell och plastisk nivå 

Ännu ett verk ur Jungnelius Makeup-serie för Kosta Boda är värmeljushållaren Snippa votive (se 

fig. 3 här ovan). På verkets materiella nivå är skulpturen gjord i glas, färgen är svart och för blicken 

ogenomtränglig och dess yta har en högglansig finish. 

Vad gäller Snippa votive:s plastiska nivå, är verket liggande och platt i basen med en oval 

form. Skulpturens höjd är 6 cm och dess diameter 13,5 cm. Jag frågar mig om verket har någon 

självklar framsida och kommer fram till att pressbilder av Snippa votive ofta porträtterar skulpturen 
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med den rundade kortsidan framåt och den svagt v-formade kortsidan baktill. Därmed kommer jag i 

min vidare analys av Snippa votive diskutera det utifrån detta perspektiv (se fig. 3, s. 27). 

Glaspjäsens framsida är rundad mot långsidorna där verket också breddas ut för att sedan smalnas 

av igen och mötas i en mjuk v-form baktill. På ovansidan, i mitten av verket, vecklar sig en rundad, 

oregelbunden kant upp. Den höjer sig svagt vid verkets framsida och tilltar sedan i höjd mot 

baksidan. Innanför dess väggar återfinns en urgröpning avsedd att rymma ett värmeljus. 

Djupkänslan i verket skapas i och med denna urgröpning där man ser verkets sidoväggar. 

Ikonisk betydelse 

Snippa votives ikoniska betydelse springer ur dess form vilken följer den av en oval och påminner 

om det kvinnliga könsorganet. Längs urgröpningen i mitten löper en mjukt utformad kant av 

oregelbundna mått vilken kan tolkas som könets blygdläppar. Liksom Makeup Läppstift får även 

Snippa votive en dubbel betydelse då också denna skulptur till formen efterliknar något som vi 

spontant sett inte associerar med glas. Snarare består snippan som vi känner den av mänskligt kött, 

nerver, vävnad och hud. Snippa votives bulliga glaskropp må med sin form efterlikna det kvinnliga 

könsorganet, men till materialet skiljer sig verket ordentligt från originalet. Glaset är som i Makeup 

Läppstift:s fall hårt och orörligt, utan tillstymmelse till mänsklig värme, oförmöget att menstruera 

och ändra skepnad, föda barn. Formen är låst i det skick skulpturen utformades, stagnerad. 

Samtidigt väger motivet av det varma könet av kött och blod återigen upp intrycket av det kalla och 

hårda glaset och bildar på så sätt en balans i verket. Liksom hos Makeup Läppstift spär glasets 

materiella egenskaper på kraften i snippan, som tycks bestämd och orubblig där den ligger.  

Verbal nivå och konstnärens intentioner 

Vidare skvallrar konstverkets titel Snippa votive på den verbala nivån för betraktaren om vad det 

föreställer, då ”snippa” är ett vedertaget ord för kvinnans yttre könsorgan medan engelskans 

”votive” i sin tur betyder ljuslykta. Mer än så får vi inte ut av titeln och större delen av tolkningen 

lämnas åt betraktaren som också får ta ställning till vad verket vill säga. 

När Åsa Jungnelius skapade verket Snippa votive hade hon som intention att placera det 

kvinnliga könet i rampljuset. Liksom med sminket vill Jungnelius skänka snippan det erkännande 

den är värd, men så länge gått utan. Hon menar att när det som är tabu blir folkligt måste det också 

sluta vara tabubelagt. På liknande sätt behandlar Jungnelius konst även objekt och former som 
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traditionellt förknippas med fetischer. Genom att flytta fetischerna ur skuggan och placera dess 

kännetecken på vardagsföremål sker en betydelsefull värdeförskjutning.  Ur detta hänseende kan 59

en koppla Snippa votive:s lacksvarta färg till fetischens värld av sinnligt lack och läder. 

Mottagarens perception 

Min egen perception av Åsa Jungnelius verk Snippa votive är en värmeljushållare i form av det yttre 

kvinnliga könsorganet. Liksom med sitt verk Makeup Läppstift har Jungnelius iklätt Snippa votive:s 

kända former en ny skepnad i ett oväntat material och blåst upp dess storlek i förhållande till den 

”vanliga snippan”. När en använder ljushållaren brinner en levande låga i snippans mitt, kanske är 

det här dess hjärta och källan till livet och kraften sitter? Jag tänker mig att när en tänder Snippa 

votive tillber en också vaginan, denna traditionellt undangömda kvinnliga kroppsdel, och upphöjer i 

akten dess mening och värde. Traditionellt sett, innan elektroniken gjorde intåg i hemmen, samlades 

hela familjer kring det levande ljuset att socialisera och arbeta kring. Denna offentliga display av 

ljusstaken (stake=penis manlig) kan ses som det kvinnliga könsorganets raka motsats, som varken 

diskuterats eller synts i offentligheten. Genom att ta ett så vedertaget objekt som en ljushållare och 

utforma den som en snippa flyttas också denna in i offentligheten, i rummen där vi vistas och blir 

till ett naturligt diskussionsobjekt. Tabu blir vardagligt, plötsligt är snippan på allas läppar!  

 Gustavsson Furst, Hansson och Högkvist, Hanteras varsamt, 1559
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Fingrar mot patriarkatet: Girls Club 

Fig. 4. 

Karin Kakan Hermansson, Girls Club, 2012, Keramik och video.  

Konstnären Karin ”Kakan” Hermanssons (1981) konstnärliga forskningsarbete, den tillfälliga 

nagelsalongen Girls Club, är en del av Hermanssons masterarbete på Institutionen för keramik och 

glas på Konstfack. Arbetet cirkulerar kring det hantverk som utgörs i Girls Club och vad som 

händer i de rum eller vid de tillfällen som endast kvinnor har tillgång till och där männen uteblir. 

För Hermansson utgör det kvinnoseparatistiska rummet ett av de viktigaste verktygen i kampen mot 

patriarkatet. Som ett av dessa rum nämns nagelsalongen och enligt Hermansson kan det hantverk 

som skapas däri, i relation till de berättelser som delas och de band som knyts kvinnorna emellan, 

!  30



bilda en form av politisk aktivism.  Till verket Girls Club hör utöver keramikfingrarna som ses 60

ovan (fig. 4, s. 30) en trettio minuter lång film i vilken en kan se Hermansson måla naglarna på tre 

olika kvinnor. Akten sker i ett slutet rum och över manikyren uppstår samtal som berör sexuella 

övergrepp.  Den utåt sett ytliga salongen rymmer så ett stort djup, en grogrund ur vilken kvinnor 61

kan hämta kraft och låta systerskapet växa. 

Fig. 5. 

 Karin Hermansson, Girls Club. Masterarbete vid Institutionen för keramik och glas, Konstfack, Stockholm 2012. 60

Hämtad 1 dec 2014, http://www.konstfack2012.se/master/macg/karin-kakan-hermansson/

 Sanna Samuelsson, Kvinnorum och nagelkonst, Nöjesguiden, ändrad 8 juni 2012, hämtad 2 dec 2014, http://61

nojesguiden.se/artiklar/kvinnorum-och-nagelkonst 
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Karin Kakan Hermansson, Girls Club, 2012, Keramik och video, Detalj. 

Materiell och plastisk nivå 

I denna analys utgår jag från bilder, vilket kan komma att påverka min mottagning av verket (se fig. 

4, s. 30 och fig. 5, s. 31). 

Verket Girls Club utgörs som nämnts ovan dels av keramikskulpturer men också av ett videoverk. 

Jag har i min analys av verket valt att fokusera närmare på en av dessa nämnda keramikskulpturer, 

vilken kan ses i fig. 5 på sida 31. Skulpturen är alltså gjord i keramik, basens yta är matt och till 

färgen ljust beige, uppåt toppen träder fler färger in i form av penselstänk och ytan blir blank som 

vore den lackad. Jag har inga exakta mått för hur stort verket är, men att döma av bilden i fig. 4 (s. 

30), är keramikskulpturerna (i förhållande till de brinnande stearinljusen i installationen) att betrakta 

som stora. 

Girls Club:s stående cylinderform känns för blicken mjuk och ovansidan rundas svagt av. 

Mot toppen sticker olika former ut som bryter med den jämna basen. Som om de kom inifrån verket 

och strävade snett uppåt, ut i rummet.  

Ikonisk betydelse 

Skulpturerna bär alltså formerna av smala cylindrar, vilka vi känner igen och tolkar som fingrar, 

mycket med hjälp av som sker på toppen av verken, där de utskjutande delarna bär formen av 

naglar. 

Ur det verks ”nagel” som jag valt att analysera närmare, träder ytterligare former fram, varav två 

påminner om hästansikten med mule, ögon och upprättstående öron. Under det ena hästansiktet 

sticker vad som för tankarna till två hästben med tillhörande hovar ut. Om en liksom jag växte upp 

under 90-talet, är det inte svårt att dra paralleller mellan formen på dessa hästfigurer till leksaken 

My Little Pony. My Little Pony är små ponnyhästar i plast där man och svans går att borsta och vars 

produkter riktar sig mot flickor (jag och mina tjejkompisar lekte ofta med dessa som små). 

Färgstänket över nageln påminner även det om de färger i vilka ponnyhästarna tillverkas: klara och 

livfulla, för barnögat lockande. En konstgjord estetik, där ponnyhästarnas ögon är oproportionerligt 

stora och bär smink. My Little Pony kan sägas sammanfatta den estetik som idag erbjuds flickor vad 
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gäller leksaker, kläder och vardagsprodukter överlag. Möjligheten att pyssla om man och svans på 

ponnyerna för mina tankar vidare till de aktiviteter som kan tänkas äga rum i en tjejklubb, eller 

kanske i en salong, eller ett omklädningsrum. Mellan ponnyhästarna skjuter former i lila och rosa 

fram som tillsammans bildar strukturen av två blommor. Små runda, glänsande former i ljust rosa 

tolkas vidare som pärlor vilka utströdda pryder ”nageln”. Pärlorna och den glittriga stenen i mitten 

av nageln förstärker känslan av glitter, glam och dekoration.  

Liksom i tidigare nämnda verk uppstår i Girls Club en krock i mötet mellan materialet 

(keramik) och vad verket avser efterlikna (ett finger). Även nagelkonsten bryter bilden av den 

naturliga människan utan artificiella inslag. Det kraftigt förstorade fingret står så orörligt på plats, 

sträcker sig uppåt utan att vekna. Levande på håll, som kunde det böja och sträcka sig efter en, 

alldeles stilla och livlöst när en kommer nära.  

Verbal nivå och konstnärens intentioner 

Verkets titel lyder Girls Club vilket på svenska kan översättas till tjejklubb. Tjejklubb för vidare 

tankarna till de slutna sociala rum där unga flickor umgås och pojkar inte äger tillträde. Termen 

klubb är också synonymt med junta, (gjunta = klubb) eller syjunta som kopplats ihop med kvinnligt 

handarbete, eller hemslöjd. Ur titeln kan många tolkningar födas och ovan nämnda är de som först 

slår mig. 

Karin ”Kakan” Hermanssons masterarbete fokuserar alltså på det hantverk som bildas i den 

tillfälliga nagelsalongen Girls Club och händelserna i de utrymmen till vilka endast kvinnor äger 

tillträde. Hon frågar sig ”Vad händer vid de här speciella tillfällena och vad pratar vi om?”  och 62

jämför konsthantverkets låga status med den låga statusen i vad som ses som ytliga kvinnliga 

intressen, såsom smink och att fixa naglarna. Som medicin för samhällsförtrycket ser hon 

systerskapet. Det faktum att klassiskt kvinnoseparatistiska utrymmen historiskt sett inte ansetts 

hotande för patriarkatet är att betrakta som själva styrkan i det separatistiska utrymmet som 

motståndskraft, menar Hermansson, och det är här som de starkaste nätverken skapas.  Verket 63

Girls Club kan så ses som en gestaltning av dessa, ovan nämnda, kvinnliga intressen, av arbetet i de 

 Karin Hermansson, Girls Club. Masterarbete vid Institutionen för keramik och glas, Konstfack, Stockholm 2012. 62

Hämtad 1 dec 2014, http://www.konstfack2012.se/master/macg/karin-kakan-hermansson/

 Karin Hermansson, NAILZ!, Tidskriftenful, ändrad  3 april 2011, hämtad 1 dec 2014,   http://www.tidskriftenful.se/63

mag.php?m=ful&issid=1326130723&text=1326216460
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kvinnoseparatistiska utrymmena (här nagelsalongen), den kvinnliga smaken och estetiken samt 

systerskapet. Nagelsalonger har skapat rum för enbart kvinnor att vistas och diskutera viktiga saker 

i, såsom övergrepp, under skydd av en flashig och ofarlig yta. 

  

Mottagarens perception 

Min perception av verket Girls Club, är flera uppförstorade fingrar i keramik, smyckade med vad 

som synes vara nagelkonst. Ställda på podium, ackompanjerade med brinnande stearinljus, tornar 

de upp sina stela, falliska former inför betraktaren (se fig. 4, s. 30). De levande ljusen i 

installationen bidrar till att ge verket en nästan sakral känsla. Till Girls Club hör som nämnts ovan 

en trettio minuter lång videofilm i vilken Hermansson målar tre olika kvinnors naglar alltmedan 

samtal pågår om sexuella övergrepp. Jag tolkar denna videofilm som en manifestation av det nära 

systerskap som kan växa ur kvinnoseparatistiska utrymmen där trygghet och förtroende uppstår. 

”Manikyrerna” för vidare mina tankar till japanskans kawaii vilket översätts söt på svenska och är 

en japansk estetik som fokuserar på tecknade figurer, flådiga utsmyckningar och pastelliga färger. 

Också ”manikyren” i det verk jag valt att närstudera känns väldigt sockersöt och stereotypiskt 

”flickig”, om en väljer att utgå från rådande könsnormer. Ponnyerna tycks nästan springa ur nageln, 

ur själva köttet som kom de inifrån fingrets ägare som säkerligen växt upp med dessa och vars 

barndom kanske, i viss mån, färgats av leken. Ponnyhästarna verkar söka sig ut i rummet samtidigt 

som fingret sträcker sig uppåt, tornar upp sig inför betraktaren. Jag frågar mig just vilket finger det 

rör sig om, om det kanske är ett pekfinger? Eller är det självaste långfingret som står där, rest 

framför mig? Det faktum att resten av handen uteblivit i verket landar i en skakig osäkerhet hos mig 

som betraktare, då jag inte kan tyda om gesten är fientlig eller inte. Titeln Girls Club skänker en 

extra dimension åt verket och för mina tankar till de platser och umgängen där endast kvinnor är 

välkomna: de omvända sfärer där tjejer är norm och killar utgör minioriteten. Jag bestämmer mig 

tillslut för att fingrarna, med sina färgglada manikyrer, alla är långfingrar som tillsammans riktar ett 

gemensamt girl power-finger åt patriarkatet.  

4. Diskussion av resultatet  

I Hermanssons verk Girls Club spelar det kvinnoseparatistiska utrymmet huvudrollen. Liksom 
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kvinnligt handarbete har de kvinnoseparatistiska utrymmen i vilka handarbetet ofta ägt rum 

traditionellt sett inte betraktats som hotande för patriarkatet. Kvinnorna har fått hållas inom dessa 

sfärer, utifrån antagandet att de skulle vara ofarliga för den rådande könsmaktsordningen. 

Nagelsalonger, omklädningsrum och vävstugor har så utgjort en tillflyktsort för många kvinnor, fria 

från förtryck och mansnormer. Det görande som skett däri har avfärdats av männen som trivialt och 

tankelöst, inte minst som en samlingspunkt för skvaller. Penny Sparke skriver i boken As Long as 

It’s Pink: The Sexual Politics of Taste om hur kvinnors estetiska produktion i den privata sfären har 

setts som ljus befrielse från vad som trotts vara andra, mer seriösa och meningsfulla aktiviteter i den 

offentliga.  Men under den brokiga täckmanteln har starka nätverk skapats, åsikter och livsöden 64

delats och diskuterats, bearbetats - något som också manifesteras i den film som hör till verket Girls 

Club, där Hermansson utför manikyr på och diskuterar sexuellt våld med olika kvinnor.  

Strax intill nämnda film, på höga podium, tornar stora keramikfingrar upp sig vars naglar har 

dekorerats med glitter, blommor, pärlor, pastellfärger, bilder på tjejband och My Little Ponnys. En 

estetik som samhället förmodligen skulle beteckna som ”flickig”. Liksom Sparke skriver, 

karakteriseras kvinnliga smaker ofta som förgyllda, glittriga, mjuka pasteller, rika texturer, ryschigt 

dekorativa effekter och allmän känsla av hemtrevnad.  De element som återfinns i 65

keramikfingrarnas manikyrer har som gemensam nämnare att de alla är attribut som flickor växer 

upp med, alltsedan det rosa täcket omslöt dem på BB, och lär sig att identifiera sig med. De 

manikyrerade keramikfingrarnas kraftigt förstorade, falliska form liknar monumentpelare där de 

står och sträcker sig upp mot himlen. Detta kan ses som en passning till den mansdominerade 

konsthistorien i vilka monument ofta rests som symboler för maskulinitet, fertilitet och makt. Vad 

som skiljer fingrarna i Girls Club från dessa monument är att naglarna i Girls Club dekorerats med 

kvinnliga värden, de som av manskulturen förkastats och förpassats till den privata sfären. Nu står 

de resta och redo att beundras offentligt, liksom det kvinnoseparatistiska rum som verket utgör. 

Genom att strö dessa feminina symboler över keramikfingrarna sätter alltså Hermansson nämnda 

flickestetik i centrum. Hon tycks omfamna flickan och hennes smak och placerar henne på podium, 

i strålkastarljuset. Hermanssons arbete skänker så bekräftelse för kvinnans smak och hennes 
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göranden snarare än ber om ursäkt för dem. När konstnären självmant placerar sig vid 

manikyrbordet i Girls Club gör hon det för att hon vill vara där. Hon vill vistas i de rum i vilka 

andra fantastiska flickor och kvinnor rör sig och skapar således ett kvinnoseparatistiskt rum för sig 

själv. Hermansson ser varken behov av att motivera eller uppvärdera sin smak. Hon struntar blankt i 

vad patriarkatet säger och säger i detsamma: ”det här gillar jag och det här är bra!”.  

Själv ser jag Hermanssons verk som en reaktion på patriarkatets förhållningsätt till det 

kvinnoseparatistiska utrymmet och den feminina smaken som dess (patriarkatets) uppfinningar i 

vilka det (patriarkatet) placerar kvinnan. Att flickor och kvinnor söker sig till dessa 

kvinnodominerade rum behöver som nämndes i Svenssons och Waldéns Den feminina textilen: 

makt och mönster, inte vara resultatet av ett mansförtryck, inte heller är det synonymt med 

underkastelse för en rådande könsmaktsordning. Det kan istället vara fråga om ett aktivt val, vilket 

Hermanssons verk också ger uttryck för. Girls Club behandlar så kvinnors traditionellt 

nedvärderade smak och trivialiserade göranden ur perspektivet att just detta kan vara en kraft, ett 

vapen. Hennes vapen, som formas, putsas och slipas på salongen.  

  

Hermanssons självklara sätt att på egen hand placera sig i det feminina rummet för mig osökt in på 

Ulrika Dahls femme-inism-teori, i vilken en, genom att inta en femmeposition, också väljer 

femininiteten.  Genom historien har radikala feminister tenderat att se föremål som förkroppsligar 66

stereotypa föreställningar om kvinnlighet som förtryckande konstruktioner av den patriarkala 

kulturen och något som kvinnor bör frigöra sig från om de vill uppnå jämställdhet med män.  I 67

motsats till detta menar Dahl att 2000-talet kan ses som femmerörelsens tid, vars omfattning och 

synlighet blivit påtaglig. Femmes formerar sig mer eller mindre formellt, i familjer, maffior, 

föreningar och gillen och är inte bara stolta över sina utklädningslådor och kroppar, många reciterar 

också feministisk historia och arbetar både medvetet och kreativt med att politisera femininitetens 

underordning och utmana femininitetsideal, skriver Dahl.  (Hyper)femininitetens politisering och 68

teoretisering är så att betrakta som mer aktuell än någonsin, menar hon, och i dessa femmetider 

nätverkar, systerskapar och korrigerar den kunskapande femmerörelsen kartan över femininitetens 
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mörka kontinent.  Istället för att ta avstånd från och bespotta femininiteten, vältrar sig femme i 69

denna av egen fri vilja! 

Vid inrättandet av konstakademier har renässanskonstnärerna utnyttjat och försvarat åtskillnaden 

mellan handens och tankens arbete i syfte att höja statusen på det egna yrket och utbildningen samt 

åtskilja den från hantverkarens.  Handarbetets kvinnor har på så sätt systematiskt hållits borta från 70

den mansdominerade konsten. Men vad dessa renässanskonstnärer inte hade räknat med är att 

hantverkets friare natur också medför ökade möjligheter att verka som politisk motståndshandling. 

Det senare hävdar Frida Hållander i Om görandets gränser, som får stöd av Betsy Greers 

craftivism-teori vilken för samman hantverk och aktivism. Med utgångspunkt i görandet menar 

Hållander att alla gör, men att detta görande betecknas och förstås på olika sätt. Konsthantverket är 

Hållanders undersökningsplattform och som ett potentiellt politiskt verktyg nämner hon dekoration 

då detta utgörs av en icke-institutionaliserad hantverksmetod, fri att agera motståndsrörelse. Att 

dekorera är enligt Hållander att fylla ett tomt utrymme med materialitet av innehåll, betydelse eller 

budskap. Det kan också vara ett sätt att skapa vittnesmål, menar hon, och ger som exempel 

minnesdekorationer efter specifika händelser.  Utsmyckningar kan alltså ses som konsthantverkliga 71

dekorationer vilka också är medskapare av politiska förhandlingar. Genom detta synsätt blir så den 

konsthantverkliga praktiken en aktör och en handling som är ”politisk”. Hållander förklarar:  

I min mening skapar dessa göranden förhandlingar och utmaningar för en maktrelation, genom dess potentiella 
materialitet, och/eller representation. Materialiteten som skapas genom görandet, blir en konfrontation som är 
direkt och faktisk. På så sätt kan detta görande lösa upp rådande ordningar/praktiker och skapar på så sätt nya 
diskurser, institutioner, berättelser och kanske till och med nya subjekt.  72

Det är min åsikt att Hållanders syn på dekoration som potentiellt politiskt verktyg, kan bidra till en 

djupare förståelse för Hermanssons val att låta dekorera sina keramiknaglar med feminina värden. 

Genom att göra så, uppmärksammar hon dessa värden liksom flickorna och kvinnorna bakom dem 

och bildar i detsamma ett rum för dessa flickor och kvinnor i offentligheten, där deras röster kan 

höras och deras görande bli sedda. Hermansson fyller så upp det publika tomrum som blev då 
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kvinnorna förpassades till hemmen. Vidare menar Hållander även att hantverk och rumsliga ingrepp 

tillsammans kan verka som en form av politisk aktivism och synliggöra olika berättarröster.  Ur 73

detta perspektiv utgör Hermanssons tillfälliga nagelsalong Girls Club också ett rum i vilket 

vittnesmål kan göras och även görs i den tillhörande film där samtal om sexuella övergrepp lyfts 

över nagelteknologin som hantverkspraktik. Hermansson förkunnar: 

För under rougeborstens rosa puder i omklädningsrummet, eller bland lackade naglar kan nya samtalsämnen 
födas och tillkännagivanden släppas fram. I dessa sammanhang tror jag att vi som upplever förtryck och 
diskriminering kan få möjlighet att närma oss varandra och prata öppet utan att ständigt bli ifrågasatta för våra 
erfarenheter. Vi får äga orden och formulera vår egen verklighet. När vi slutligen äger våra egna erfarenheter, då 
kan vi också använda dem som vapen/verktyg mot förtryck.  74

Då det som vanligtvis är privat, såsom traditionellt kvinnligt handarbete i hemmets sfär, plötsligt 

blir offentligt och utförs i ett gemensamt kollektivt rum, blir också detta hemmets görande ett 

politiskt redskap, menar Hållander.  Det arbete och de samtal som förut tagit plats i skymundan, 75

ges så en rättmätig placering i det publika. Med Girls Club gör Hermansson plats för den unga 

flickans och kvinnans görande och smak på samhällets bänkrad, den som de länge förvägrats 

utrymme på. 

  

I boken Under det rosa täcket: om kvinnlighetens vara och feministiska strategier (1996) skriver 

Nina Björk att ”om vi som feminister inser att vi lever i ett patriarkalt samhälle där kvinnor 

förtrycks, måste vi också vara medvetna om att det är detta samhälle som samtidigt skapar en 

”kvinnlighet” och förtrycker den.”  Uppsatsen skrivs som nämnts ur ett poststrukturalistiska 76

feministiskt perspektiv med avstamp i Hillevi Lenz Taguchis bok In på bara benet: en introduktion 

till Feministisk Poststrukturalism. Liksom Nina Björk utgår Lenz Taguchi från att en inte bara är ett 

subjekt utan lär sig vara ett subjekt och därmed ett kvinnligt eller manligt sådant.  Den 77

poststrukturella feminismen ifrågasätter och vill se en upplösning av kategorierna manligt och 
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kvinnligt. Genom att synliggöra hur dessa är konstituerade kan de också överskridas och utvidgas.  78

När konstruktionen av kön påvisas, upphör också individen att vara på förhand given eller bestämd 

utifrån samhällets föreställningar, menar Lenz Taguchi.  Detta då vi i detsamma ges en möjlighet 79

att välja våra uttryckssätt. Föreställningen om att feminina uttryck alltid skulle vara synonymt med 

oövervägt offerskap kan så undanblåsas (liksom Dahl vill visa med sin femme-figuration).  

Både Hermansson och Jungnelius arbetar så med den ovan omnämnda, skapade kvinnligheten i sin 

konst genom att använda sig av en, enligt min åsikt maximalistisk, feminin estetik som tillåter 

synliggörandet av könskonstruktioner och stereotypa föreställningar av kön. Detta utan att 

skambelägga det feminina och omyndigförklara flickor och kvinnors val att använda och uttrycka 

sig med hjälp av dess materiella attribut. Den kvinnliga smaken och hennes göranden kan historiskt 

sett sägas ha skräddarsytts av män i syfte att hålla henne kvar i den privata sfären, på ett för 

patriarkatet tryggt avstånd från arbetslivet och en egen ekonomi. Men mycket har hänt sedan dess, 

och det feminina är inte längre enbart förenbart med förtryck. Femininiteten har kommit att bilda 

ytterligare betydelser, vilket Hermanssons och Jungnelius konst också manifesterar. 

I Åsa Jungnelius konst spelar konsumtion och smink återkommande en tydlig roll, och detta blir 

synligt inte minst i verket Makeup Läppstift, vars form innefattar båda delar. Verket föreställer 

liksom titeln antyder ett läppstift vilket kan interpreteras både som smink och konsumtionssymbol, 

men i Jungnelius konstnärskap ska läppstiftet komma att få ytterligare en dimension som viktig 

identitetsmarkör. Med hjälp av smink kan nämligen den inre personen träda fram och förstärkas, 

alternativt formas om efter vad som önskas uttryckas, menar Jungnelius. Sminket omprövas så i 

verket Makeup Läppstift och bildar liksom kvinnans smak och göranden i Hermanssons konst, ett 

vapen.  

När Dahl skriver om ytan, gör hon det utifrån perspektivet att ytan utgör kroppens största 

sinnesorgan (huden), vilket hon också menar öppnar upp för alternativa förståelser av såväl ytor 

som ytligheter. Därmed kan ytan inte reduceras till ”den dekorerade, smyckade, sminkade, ständigt 
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rörliga konturen av kroppen som vi ser”.   80

Makeup Läppstift:s kraftigt förstorade form interpreterar jag liksom Hermanssons keramikfingrar 

som ett slags feministiskt monument över de traditionella kvinnliga värdena, vilka länge 

smutskastats. Även Jungnelius placerar så den feminina estetiken på piedestal till allmän beskådan 

och höjer upp denna för att visa på dess betydelse. Jag vill mena, att snarare än som en patriarkal 

tvångströja snärjd runt kvinnan kan en se femininitetsuttryck, såsom smink och stilettklackar, som 

en källa till motstånd. Liksom nagelkonsten i Girls Club kan sminket vara en orientering mot 

systerskap. Den manliga blicken behöver till patriarkatets förtret inte vara alla feminina uttrycks 

mål, liksom femininitet inte måste vara ett tecken på undergivelse. Denna syn på femininitet 

möjliggör en feminism där vägen till kvinnans frigörelse inte tvingar henne till avhållsamhet från 

feminina uttryck. En lärdom som känns relevant då femininiteten länge erhållit ett dåligt rykte 

också hos kvinnor i det att den är så tätt anknuten till sådant vi lär oss se ner på, som till exempel 

ytlighet, dumhet, passivitet, konsumism, sexualisering, underordning och beroende.  81

Genom historien har kvinnans kropp och kön placerats hierarkiskt under mannens och omskrivits i 

termer om tabu. Alltmedan männen rest sina fallossymboler, vilka kan ses överallt i samhället, har 

det kvinnliga könets former förpassats till det privata livets undangömda vrå. ”Dåliga” kvinnors 

maktanspråk har tagit sig uttryck genom en feminin sexualitet, lika oemotståndlig som farlig, med 

makt att slå mannens ordnade tillvaro i spillror.  Därmed har den kvinnliga sexualiteten gjorts bäst i 82

att låsas in och kontrolleras. Enligt Hillevi Lenz Taguchi förklaras ofta orsaken till kvinnans 

underordning och förtrycket av henne med den biologiska fortplantningsförmågan och människans 

förhållningssätt till denna.   83

Åsa Jungnelius verk Snippa votive är en motreaktion på ovan nämnda förhållningssätt till det 

kvinnliga könet och hennes sexualitet. Med Snippa votive uppvärderar Jungenlius fittan och flyttar 
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in denna i offentligheten, till allmän begrundan såväl som beundran (efter samma princip som med 

verket Makeup Läppstift). När Jungnelius ger det kvinnliga könet och kvinnans sexualitet en plats i 

allmänheten, försvinner så sakta också allmänhetens tabutyngda förhållningssätt till dessa, vilket 

kan ersättas med ett gemensamt erkännande inför desamma. Verkets förstorade form understryker 

vidare dess vikt av betydelse och kraft.  

4.1 Slutsats 

De frågor som jag inledningsvis ställde mig i denna uppsats löd: Hur kan samtida konstnärer 

utmana rådande könsroller genom att inkorporera dess könsspecifika uttryckssätt (här: femininitet 

och dess bibetydelser) i sin konst? Samt: Vari ligger den politiska potentialen i en sådan strategi? 

Min hypotes var att en maximalistisk feminin estetik kan verka som feministisk taktik och 

uppsatsens uppgift blev så att karakterisera detta. Genom att visa på hur kvinnans smak, intressen 

och görande såsom textilt- och hantverksmässigt arbete traditionellt sett behandlats genom 

historien, hoppades jag kunna bilda en vidare förståelse för uppkomsten av de verk som sedan 

analyserades. Genom studier av verken Makeup Läppstift, Snippa votive, och Girls Club undersökte 

jag ovan presenterade frågeställningar.  Resultatet av min studie presenteras nedan. 

Genom att inkorporera könsspecifika uttryckssätt såsom femininitet och dess bibetydelser i konsten, 

kan publiken göras varse om konstruktionen av kön. När publiken blir uppmärksammad på denna, 

upphör publiken också att vara på förhand given och bestämd av samhället. Konsten kan så bidra 

till att bilda ett slags agentskap, där individen själv väljer sina uttryck. Genom detta kan också 

stereotypa könsuttryck överskridas och utvidgas.  

Ur ett feministiskt perspektiv kan konst som genomsyras av en feminin estetik visa på 

ett aktivt val att använda sig av traditionellt kvinnliga värden och verka som ett sätt att ”återta 

femininiteten” (då det görs uppenbart att ingen tvingat en att till exempel bära rosa, måla läppar 

eller naglar). Konsten kan så bidra till att skrota den historiska synen på kvinnan som passivt offer 

för patriarkatet. När kvinnliga konstnärer på egen hand placerar sig i det kvinnoseparatistiska 

rummet (liksom Hermansson gör i verket Girls Club), rycker de så också makten ur manssamhällets 
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händer att göra detsamma. 

Genom att göra konst av traditionellt kvinnliga värden, placeras också flickan och 

kvinnan i det offentliga rummet, långt bortom hemmet till vilket hon historiskt sett förpassats. Detta 

kan verka som ett sätt att skänka hennes kropp, varande, arbete, intressen och smak det erkännande 

de är värda. När den feminina estetiken maximeras, betonas också dess betydelse. Genom att vrida 

upp dimensionerna på sina verk kan konstnärerna göra upp om platsen i det offentliga vilken 

traditionellt sett dominerats av manliga värden.  

Den politiska potentialen i dessa verk kan stå att finna i de rumsliga ingrepp som verken förenar 

med konsten. Den historiska placeringen av kvinnans görande och smak i hemmets sfär öppnar upp 

för den feminina estetiken att verka politiskt: när det som är privat plötsligt blir offentligt och utförs 

i ett kollektivt rum, blir också detta hemmets görande ett politiskt redskap.  När det kvinnliga 84

handarbetet och den feminina smaken förenas i konsten uppstår en tydlig replik mot 

marginaliseringen av kvinnan och hennes intressen. Ett offentligt debattinlägg formas som lyfter en 

diskussion ur vilken könsmaktsordningen så småningom kan nedmonteras.  

Därmed vill jag mena att undersökningen stödjer min teori om att en feminin maximalism kan 

användas i konsten som en form av feministisk politisk strategi. 
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