
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kandidatarbete i medieteknik, Institutionen för teknik och estetik, vårtermin 2017 
 

 
 
 

 
 

 

Genusmedveten 
mönsterdesign 

- med textil som budbärare 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Författare: Erika Landén  

Handledare: Linda Paxling 

Examinator: Peter Giger 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“They always say time changes things, but 
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Abstrakt 
 
Vårt samhälle är uppbyggt av normer som talar om för oss hur vi ska leva, se ut och 
bete oss. Många av dessa normer antyder hur en bör vara i förhållande till sitt kön, och 
ramarna är ofta mycket snäva. Normer kring kön kan återspeglas på många olika sätt, 
bland annat i design och det vi formger. Detta kandidatarbete undersöker hur 
genusteoretiska perspektiv kan tillämpas i skapandet av normkritisk mönsterdesign 
och vad som händer i sambandet däremellan. Genom omvärlds- och diskursanalys 
undersöker jag i utvalda klädbutiker i en liten svensk stad vad genus i mönster kan 
vara och belyser hur könsnormer reproduceras i det vi formger. Jag utforskar och 
reflekterar också kring sambandet mellan mönsterdesign och samhällsmönster, och hur 
de samverkande reproducerar normer. Med egna gestaltande mönster undersöker jag 
om genusteori är ett fungerande hjälpmedel och om normkritik fungerar som 
förhållningssätt i en designprocess för att kunna formge normkritiska mönster. Under 
undersökningens gång framkommer det att genom identifierandet av mönster kan vi 
utveckla en djupare förståelse för världen vi lever i och varför den ser ut som den gör, 
men också att det går att förändra med hjälp av mönster.  
 
Nyckelord: mönster, normer, samhällsmönster, mönsterdesign, genusperspektiv 
 
 
Abstract 
 
Our society is built up by norms that tell us how to live, what to look like and how to 
act. Many of these norms apply how one should be relative to one’s gender, and the 
frames for that are often very tight. Gender roles can be reflected in many ways, 
including in design and what is being shaped. This bachelor thesis examines how 
gender theoretical perspectives can be applied in the making of norm-critical pattern 
design and what happens in the relationship between them. Through an external 
analysis and discourse analysis, I investigate in selected clothing stores in a small 
Swedish town what gender in patterns can be and highlight how gender standards are 
reproduced in what we design. I also explore and reflect on the relationship between 
pattern design and social patterns, and how they co-reproduce norms. With my own 
pattern design, I investigate whether gender theory is a working tool and if norm 
criticism serves as an approach in a design process to shape norm-critical patterns. 
During the investigation, it appears that through the identification of patterns, we can 
develop a deeper understanding of the world we live in and why it is the way it is, but 
also that it can change with the help of patterns. 
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1. Bakgrund 
 
I detta kapitel tar jag upp bakgrunden till min undersökning. Här följer en beskrivning av vad 
jag undersökt och vad som fick mig att vilja forska inom mitt valda område. Jag går också 
igenom vad som gör min frågeställning intressant och vilka svårigheter den bär med sig. 
 
Denna avhandling handlar om mönsterdesign, textil, barnkläder och genus och består utöver 
denna skriftliga undersökning också av en gestaltande undersökning. Mitt arbete växte fram 
ur ett ivrigt intresse för mönster och textil men också en ihärdig vilja att ifrågasätta och 
utmana de normer som existerar i vårt samhälle idag.  
 
Ett medie som fick ta plats i min gestaltning är textil som fick agera budbärare. Att jag valde 
textil som budbärare av min gestaltning har till viss del att göra med att det är ett material som 
använts så långt tillbaka i tiden, som fortsatt leva vidare trots att samhället förändras, vilket 
också syns på vad människor genom tiden valt att pryda textilier med för motiv. Mönster och 
textil säger mycket om vår samtid, och genom mina val syftar jag därmed till att visa hur 
rapporterande mönster är upprepande och fortsätter tills vi väljer att bryta eller använda dem 
till ett specifikt syfte. Likt hur vi använder genusteorier i samtal för att ifrågasätta normer, 
eller som vi använder klädesplagg med tryck för att göra detsamma, för att vi anser att det 
stämmer mer överens med vår samtid än normer som talar om någonting annat. 
Anledningarna till att jag valde att undersöka med fokus på just normer kring kön, är många. 
Dels är det ytterst personligt, och dels är det en samhällsfråga där det krävs mycket förändring 
om vi en dag vill kunna säga att vi lever på en plats där en har rätten att bestämma själv precis 
vem en vill vara. Kläder och mönster både speglar, producerar och reproducerar sociala 
könsnormer. Detta tar sig uttryck i kläder överlag, men framförallt är det tydligt bland 
barnkläder, där en övergripande kan se uppdelningen mellan de binära könen pojke och 
flicka. Klädesplagg har en stor roll i debatten om genus, då de gör tydligt intryck och påverkar 
både hur en person framställs i andras ögon men också hur en ser på sig själv, vilket influerar 
ens inställning och handlingar och i många fall även påverkar andras attityd gentemot en. 
    
En personlig erfarenhet rörande genus och design av klädesplagg jag har med mig från när jag 
var liten som påverkat mig var ett tillfälle då jag var på ett barnkalas. Det var mest pojkar där 
och efter att födelsedagsbarnet hade öppnat en present med en Bobby-Car så ville vi alla ut 
och åka i deras långa backe utanför. När det var min tur satte jag mig ivrigt ner och tog tag i 
ratten. Halvvägs ner i backen med vinden i håret så fastnar min klänning i ett av hjulen och 
slits sönder. Jag blir då helt förstörd och springer hem från kalaset för att jag är rädd att mina 
föräldrar ska bli arga för att jag förstört min klänning. Jag minns inte så mycket mer och tror 
inte att de reagerade särskilt mycket mer än att det var tråkigt att jag inte bara bytte kläder och 
fortsatte leka, men jag tror att en vanlig föreställning när en är liten är att en kommentar som 
“va fin du är i din klänning” eller “var försiktig så att du inte smutsar ner dina kläder” betyder 
mer än det är avsett. Det blir som att en lär sig att det är viktigt att “vara fin” och att 
stillsamma lekar är att föredra. Jag upplevde inte att min bror exempelvis lika ofta om ens alls 
fick höra dessa kommentarer utan han fick nog höra helt andra saker i egenskap av sin 
könsidentitet, och jag har funderat mycket på huruvida det påverkat oss på olika sätt. Jag 
tänker mycket på situationer som jag delvis bevittnat och dels fått berättade för mig då pojkar 
blivit retade för att de har haft en så kallad “tjejig” färg på sig, eller flickor som blivit kallade 
för “killiga” på ett nedvärderande sätt. Jag tänker också på uppdelade barnavdelningar i kläd- 
och leksaksaffärer som talar om för barn och deras föräldrar vad barnen ska ha på sig eller 
leka med utifrån vilken könstillhörighet de har. Det i sin tur leder till att barn genom leken får 
olika möjligheter att utveckla olika förmågor och fördomen blir då en självuppfyllande 
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profetia. Då existerar dessutom i den diskursen endast två kön. De könen är enligt 
heteronormen pojke och flicka och de ställs mot varandra i dessa tydliga uppdelningar. Jag 
anser att alla i samhället tillsammans har ett ansvar i att inte värdera femininitet eller 
maskulinitet högre än det andra och att inte upprätthålla snäva könsroller. 
 
En annan viktig anledning till att denna undersökningen behövs är unga hbtq-personers 
hälsosituation idag. Enligt en studie från 2015 utförd av Folkhälsomyndigheten involverande 
800 transpersoner i Sverige, känner endast en tiondel att de fullt ut kan leva enligt sin 
könsidentitet. Många uppger psykisk ohälsa i form av självmordstankar. Resultatet av studien 
tyder på att det främst är livsvillkor som påverkar förutsättningarna för hälsan bland 
transpersoner, såsom kränkande behandling, diskriminering, våld och svagt förtroende för 
samhällsinstitutioner. Livsvillkor kan påverka hälsan på många olika sätt och begränsa 
transpersoners möjlighet att leva i enlighet med sin identitet, vilket bidrar till en sämre 
levnadsstandard. Resultaten från studien visar på ett behov av samhällsinsatser som bidrar till 
trygga förutsättningar för transpersoner, som främjar psykosocial hälsa och som förebygger 
trakasserier, diskriminering och våld. Det är ytterst nödvändigt med ett normkritiskt arbete 
som bör utföras med bredd och i samverkan med aktörer på olika samhällsnivåer. En av dessa 
aktörer anser jag kan vara medieproducenter och i det här avseendet grafiska formgivare. Vi 
behöver fråga oss själva hur vi som producerar grafisk design kan vara en del av lösningen i 
strävan mot ett mer jämlikt och framåtsträvande samhällsklimat som upplevs mer 
inkluderande. När jag ställde frågan till mig själv så funderade jag på hur en kan skapa 
normkritiska mönster och vad som händer när en gör det. Vad är normkritiska mönster och 
vad skulle de kunna vara och framförallt, hur tar jag reda på det? Inom kort drog jag 
slutsatsen att genusteori skulle komma att bli ett viktigt hjälpmedel i min undersökning och 
min gestaltande process. Därför handlar min frågeställning om vad som händer när jag 
tillämpar genusperspektiv i min mönsterdesign och den kreativa processen som leder dit. 
 
Frågeställningen är intressant i den mån att det alltid ligger i människans intresse att finna 
verktyg för att kunna bidra till att forma vår omvärld och förändra mönster och normer som 
anses förlegade i vår samtid. Genus är något som i praktiken berör och påverkar oss alla, 
därför ligger det i allas vårt intresse att samhället utvecklas framåt, av och med dem som lever 
i det. Frågeställningen jag arbetat utifrån är en stor utmaning då det först och främst är svårt 
att säga vad som är och kan vara normbrytande inom design och hur genus kan ta form i 
mönster. Då jag erkänner normer som en del av samhällets ramverk och något som lever med 
och påverkar oss dagligen, ser jag det som en enorm utmaning att som formgivare medvetet 
försöka skapa bortanför dessa normer. Dessutom kan det finnas andra svårigheter med att 
skapa normkritiskt i branschen, till exempel kan det ibland vara till ens fördel som grafisk 
formgivare att skapa enligt normer om beställare kräver det och har specifika segment som 
ska följas eller om det ger fördel på marknaden att följa vissa designtrender. Denna 
undersökning är därför relevant som exempel på hur en kan tillämpa och arbeta kring genus i 
sitt formgivande, men också för att förstå sin egen roll som producent och det ansvar en har 
gentemot mottagarna av ens material. Den avser dessutom att synliggöra genusperspektiv 
både i den kreativa processen och i mitt gestaltande resultat. 
 
 
1.1 Frågeställning 
 
Vad händer när en grafisk designer tillämpar genusperspektiv i sin mönsterdesign? 
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1.2 Syfte 
 
Här nedan går jag igenom syftet för min undersökning. Vad ville jag få ut av detta arbete och 
vad var syftet med min gestaltande undersökning? 
 
Jag hade en strävan att mitt arbete i slutändan skulle bidra med perspektiv och producerade 
mönster i debatten kring design och hur det kan användas för att främja genusfrågor. Mitt 
syfte var dels att undersöka hur en kan förhålla sig till normkritik och genusteori i skapandet 
av mönster och dels att bidra med normkritisk opinionsbildning på designmarknaden. 
Parallellt med denna arbetsprocess ville jag uppmärksamma vilka verktyg och vinklar en 
grafisk designer kan använda i en normkritisk design. Syftet är dessutom att bilda förståelse 
och uppfattning kring hur mönsterdesign och genus hänger ihop och hur en i rollen som 
medieproducent bidrar till att upprätthålla eller bryta mot normer. Jag undersökte även med 
mönster som begrepp, både mönsterdesign och samhällsmönster (läs strukturer) i avseendet 
att det skapas och sedan antingen upprätthålls eller bryts. Detta resonemang ligger till grunden 
för min hypotes att mönsterdesign kan användas i främjande syfte för att ifrågasätta och i 
längden påverka samhällets utveckling mot ett mer humant samhällsklimat. Texten belyser 
dessutom vilken roll klädesplagg har i genusdebatten och vilka “sanningar” valet av mönster 
skapar kring könsidentitet, och vidare vill jag bidra med alternativa mönster som jag anser 
speglar en mer sanningsenlig bild av vår samtid. Min gestaltande undersökning avser även att 
belysa hur det är relativt enkelt för privatpersoner att själva skapa mönsterdesign som kan 
tryckas på tyg och därigenom upprätthålla eller bryta normer utifrån de motiv de väljer att 
skapa. Detta för att påvisa hur vi alla har möjligheten att bidra till att skapa mönster som 
formar vårt samhälle och vår samtid. Valet av textil som budbärare av min gestaltning syftar 
till att belysa att textil likaså mönster har funnits med länge men att mönstren vi väljer att 
dekorera textil med är föränderliga över tid på grund av att samhället är i ständig förändring. 
 
 
1.3 Tidigare & aktuell forskning  
 
Texten som följer visar det teoretiska utgångsläget för denna undersökning och 
presenterar relevant tidigare och aktuell forskning som ligger till grund för mitt arbete. 
Genom att utgå från genusteoretiska perspektiv som normkritiskt förhållningssätt, har 
jag undersökt förhållandet mellan mönsterdesign och normer kring kön. Jag 
presenterar mönster som fenomen, begrepp och metod, situerad kunskap, social 
konstruktion, genus, intersektionalitet och normkritik inom design, vilka ligger till 
grund för denna undersökning. För att undersöka hur normkritik kan användas i 
kombination med mönsterdesign, har jag granskat tidigare forskning som belyser 
angränsande designområden där sambandet mellan design och genus påvisas. 
 
 
1.3.1 Mönster(formgivning), samhällsmönster & design  
 
Mönster är något som från dess minsta form fångar vår uppmärksamhet och bestående av 
regelbundet upprepade element kan mönster vara många saker. Det finns mönster i hur vi 
beter oss, genetiska mönster, mönsterdesign, rutnätsmönster, tillväxtmönster, religiösa 
mönster, mosaik-mönster, Paisley-mönster, vävmönster, pälsmönster och så vidare. Vi lever i 
en värld full av olika sorters mönster som omger oss och de är föränderliga och oförutsägbara, 
mönster är en åsikt, ett konstverk, en illustration som samtidigt sammanflätas med dess objekt 
(Lury & Wakeford, 2012).  
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Mönster är viktiga för oss på många sätt och ett sätt att se på dem och deras betydelse för 
människan är teorin som ges av matematikern Ian Stewart i Nature’s numbers (citerad i Lury 
& Wakeford, 2012). 
 

“Whilst human perception is not as perfect as mathematical ideals, people 
need patterns as a means of creative expression across time and space and as 
such patterns become devices, methods of investigating personal and social 
worlds. Pattern is both a noun and a verb but as a verb it is an active way of 
seeing the world, a process by which to take in and make coherent the 
random and often chaotic information the world has to offer”. (Stewart, 
1998) 
 

Samtidigt som Stewart påstår att människans förmåga att uppfatta omvärlden inte är 
lika korrekt och otvivelaktigt som självaste matematiken, så menar han att vi behöver 
mönster för att begripa oss på och utforska världen vi lever i. Mönster kan ses likt ett 
verktyg och ett hjälpmedel till att begripa sig på all den information som världen 
erbjuder.  
 
Jag kan reflektera kring genus och normer samtidigt som de val jag gör speglar mig och därav 
en del av det samtida samhället. Mönster blir på så vis aldrig ‘objektivt’ eller ‘kontrollerat’. 
Mönsterformgivning som denna text berör, är för mig och säkerligen många andra en kreativ 
metod för att få utlopp för tankar, känslor och funderingar och samtidigt få kreativ stimulans. 
Precis som i all sorts konst så finns det utrymme för att berätta något. I detta fallet är det även 
en metod för att undersöka genus och könsrollernas associationer utifrån förutfattade 
meningar i samhället. Mönsterformgivning blir ett sätt att begripa sig på omvärlden och 
undersöka olika förhållningssätt, vilket stämmer i enlighet med Stewarts tankar kring hur vi 
förhåller oss till mönster och dess betydelse. Mönster kan få nya betydelser och associationer 
beroende på tid, rum och kultur. Detta stämmer väl överens med teorin om situerad kunskap.  
 
Begreppet situerad kunskap ‘situated knowledge’ myntades av filosofen och feministiska 
teoretikern Donna Haraway (1988), och hennes syn på vad kunskap är sätter fokus på att vår 
möjlighet att få kunskap är begränsad av vad det innebär att vara människa. En forskare kan 
aldrig vara helt neutral då hon menar på att det finns en relation mellan kunskapsproduktion 
och maktordningar som kön, klass, etnicitet, kultur, funktionalitet och sexualitet. Dock kan 
anspråken på ett objektivt synsätt stärkas av att forskaren och hens sociala och kulturella 
förståelser synliggörs i forskningsprocessen. Tolkningar av verkligheten är alltid 
ofullständiga, och genom att synliggöra denna begränsning tar forskaren ansvar för att göra 
kunskapen mer tillförlitlig. Situerad kunskap har haft stor betydelse för utvecklingen av 
genusforskning, därför valde jag att tillämpa begreppet i min undersökning, både när jag 
diskuterar genus men också i hur jag resonerar kring rollen som medieproducent. Som 
Haraway betonar, är vetenskap “en historieberättande praxis”, “a storytelling practice” 
(citerad i Lykke, 2009). Forskaren ger alltså inte någon rent objektiv bild av verkligheten “där 
ute”, utan skapar en historia som hen själv är delaktig i. Jag vill därmed poängtera att denna 
undersökning situeras i min egen historia som vit västerländsk ciskvinna (att vara cis innebär 
förkortat att ens biologiska kön överensstämmer med ens juridiska, sociala och upplevda 
kön). Jag vill synliggöra min personliga ingång i att vara sann mot förståelsen att all kunskap 
förstås som lokaliserad eller situerad.  
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Design är en stor del av människors liv och det moderna konsumtionssamhället. Design 
påverkar oss då det ständigt syns i vår omgivning - exempelvis genom våra kläder, i våra hem 
och på allmänna platser. Anna Häggblom (2007) beskriver i boken Om konsten att trycka tyg 
hur design och mönster ofta används som dekoration men även kan användas till att förmedla 
budskap, känslor och politiska åsikter. Likt Lotta Kühlhorns (2012) beskrivning i boken 
Rapport! En bok om att göra mönster att det finns meddelanden i mönster och att mönstret 
har någon form av budskap. En kan se på mönster som en form av bild av samhället, kanske 
inte för att det är så användbart i den riktiga världen, men för att det säger något om vad det är 
att leva i den och vad vi människor har för syn på vad det innebär att leva.  
 
Kühlhorn (2012) skriver återkommande om begreppet mönsterrapportering. Rapport inom 
mönsterformgivning betyder en regelbunden upprepning av en bild så att den bildar ett 
mönster. Det betyder att mönstret går att upprepa åt olika håll i all oändlighet. Detta och 
skillnaden mellan en bild och ett mönster exemplifieras genom förhållandet mellan träd och 
skog. Ett träd är en bild av ett träd, medan trädet upprepat blir en skog, ett mönster (Kühlhorn, 
2012). Jag skulle vilja säga att det som då skiljer bilden och mönstret åt är att de skapar olika 
sammanhang och betydelser. Utan att själv förändras som objekt, får trädet ett nytt 
sammanhang när det bildar skogen tillsammans med de andra träden. Jag tänker sedan att 
mönstret i sin tur kan bilda olika betydelser i olika sammanhang. När ett mönster som 
avbildar en skog placeras exempelvis i någons hem skapar det troligtvis en fridfull känsla av 
att naturen får ta plats även inomhus. Om samma mönster av träd däremot skulle placeras 
ovanför en öppen spis kanske det för tankarna till en skogsbrand istället. Kühlhorn (2012) ger 
också exempel på vad mönster kan rapportera, att det inte behöver vara fina motiv som endast 
är till för att lägga ögonen på, utan att det kan skildra det riktiga livet som kan vara jobbigt, 
sorgligt, pinsamt eller vardagligt och tråkigt. Mönster kan rapportera för att visa hur livet är, 
likt en statusuppdatering, kanske ett tråkigt arbetsmönster eller trasiga ofärdiga saker.  
 
Vårt samhälle är utöver estetiska och organiska mönster även uppbyggt av strukturella 
mönster i form av normer och genus. Utgångspunkten i denna text är att dessa strukturella 
mönster är historiskt föränderliga och delvis konstruerade av oss människor och styr 
föreställningarna kring hur vi ska se ut, bete oss och hur vi ska leva utifrån vårt biologiska 
kön. Det är ofta mycket snäva normer och typiskt för stereotypa könsroller är att det ena 
utesluter det andra, till exempel att det maskulina och feminina ställs emot varandra, vilket 
innebär en princip som enligt heteronormen pekar på att en man är vad en kvinna inte är och 
att en kvinna är vad en man inte är. Vad detta bidrar till är att vi människor indirekt tvingas 
växa in i en förutbestämd mall som talar om hur vi bör vara utifrån vårt kön för att passa in i 
samhället och de normer som råder. I sin tur innebär detta att människor inte tillåts att skapa 
sin egen identitet fullt ut och att de som upplever att de inte passar in i mallen riskerar att 
hamna i ett utanförskap. 
 
 
1.3.1.1 Kategorisering, konstruktion, dekonstruktion & rekonstruktion 
 
Stewarts (citerad i Lury & Wakeford, 2012) resonemang kring varför vi människor behöver 
mönster som kreativt uttryck för att förstå vår omvärld kan kopplas samman med varför det 
finns mönster i form av normer. I en artikel i Dagens Nyheter förklarar Torun Lindholm 
(2005, 4 oktober) som är lektor och forskare i rättspsykologi, att människor i alla tider har haft 
ett behov av att sortera och kategorisera omvärlden av den enkla anledningen att all 
information och alla intryck blir för mycket för hjärnan att hantera. Människohjärnan strävar 
efter att finna sammanhang i alla sinnesintryck, vilket den gör genom att kategorisera och 
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använda sig av vad vi kommit att kalla för ‘stereotyper’. Hjärnan sorterar helt enkelt för att 
göra omgivningen begriplig. Lindholm förklarar vidare att hade den automatiseringen eller 
mönstret inte skett, hade vi drunknat i information. 
 
Stuart Hall (1997) beskriver hur saker och ting i sig själva sällan, om någonsin, har någon 
förbestämd betydelse eller innebörd. Hall menar att det är vi människor som skapar och 
upprätthåller normer kring hur vi förhåller oss till människor, föremål och händelser utifrån 
hur vi representerar och värderar dem.  
 

“It is participants in a culture who give meaning to people, objects and 
events. Things “in themselves” rarely if ever have any one, single, fixed and 
unchanging meaning. (...) It is by our use of things, and what we say, think 
and feel about them - how we represent them - that we give them a meaning. 
In part, we give objects, people and events meaning by the frameworks of 
interpretation which we bring to them. (…) Culture, we may say, is involved 
in all those practices which are not simply genetically programmed into us 
(...). Culture, in this sense, permeates all of society. It is what distinguishes 
the ‘human’ element in social life from what is simply biologically driven.” 
(Hall, 1997) 

 
Hall (1997) menar att det är deltagare i en viss kultur som ger människor, föremål och 
händelser dess mening. Att kultur genomsyrar hela samhället, och att detta särskiljer 
människans sociala beteende från vad som är biologiskt. Halls beskrivning stämmer 
också väl in på teorierna kring genus: hur vi människor ger objekt, händelser och 
andra människor en betydelse utifrån hur vi värderar dem, talar om dem, tänker och 
känner kring dem och hur vi representerar dem.  
 

“We should perhaps learn to think of meaning less in terms of ‘accuracy’ and 
‘truth’ and more in terms of effective exchange - a process of translation, 
which facilitates cultural communication while always recognizing the 
persistence of difference and power between different ‘speakers’ within the 
same cultural circuit.” (Hall, 1997) 

 
Vidare anser Hall (1997) att vi bör se på sakers betydelser inte som rätt eller sant utan 
snarare som en kulturell kommunikation som säger något om sin samtid. Jag tolkar 
detta som att Hall menar att uppfattningar i samhället inte säger så mycket mer än att 
det är det som kommunicerats mellan olika deltagare i samhället under en viss 
tidsepok. Dessa uppfattningar är både föränderliga över tid och förhandlingsbara 
mellan dem som är del av kulturen. 
 
 
I min studie utgick jag ifrån att samhällen är socialt konstruerade och upprätthålls 
diskursivt och därmed inte är förutbestämda ‘av naturen’. Våra föreställningar kring 
världen är diskursiva på så vis att de är ett resultat av våra sätt att kategorisera världen, 
som är både kulturellt och historiskt präglade. Dessa världsbilder kan i enlighet med 
teorin om situerad kunskap lika gärna se ut på andra sätt och de förändras över tid. 
Genom både användandet av språket och sociala beteenden kan den sociala världen 
och rådande diskurser antingen bibehållas eller förändras. Om vi vidare utgår ifrån att 
vår omvärld är socialt konstruerad skapar det också en möjlighet för oss att möjligen 
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kunna plocka isär konstruktionerna - att dekonstruera de sociala konstruktionerna. 
Dekonstruktion avser den procedur som visar att dominerande diskurser kan se ut på 
andra sätt genom försök att plocka isär de strukturer som anses “naturliga” i vårt 
samhälle (Winther & Phillips, 2000). 
 
I sin bok In på bara benet: en introduktion till feministisk poststrukturalism beskriver 
Hillevi Lenz Taguchi (2004) att dekonstruktion betyder ett synliggörande av 
diskursiva bestämmelser och om maktförhållandet dem emellan, något som i sig 
innebär en förändrad betydelse - en rekonstruktion. Dekonstruktionen handlar om att 
plocka isär konstruktioner och därmed exponera vad som brukar tas för givet, vilka 
“sanningar” diskurser producerar. Processen visar även på att diskurser kunde ha blivit 
konstruerade på andra sätt och kunde ha bestått av andra värderingar och normer. På 
så vis är det möjligt att göra representationer som inte passar in i den dominerande 
diskursen eller som till och med säger emot och ifrågasätter den och på så sätt öppnar 
upp för alternativa “sanningar” (Lenz Taguchi, 2004). Det finns olika tillvägagångssätt 
att dekonstruera och rekonstruera en diskurs. Diskursiva konstruktioner grundar sig i 
att vi upprepar olika representationer. Alltså går det att förstå världen som något som 
inte bara “finns” utan som “görs” genom att vi konstant upprepar. Om vi applicerar 
diskursiva konstruktioner på frågan om genus innebär det att det inte heller går att 
förstå kön som något som bara “finns” utan som skapas genom ett ständigt upprepande 
och iscensättande av olika identitetspositioner så som exempelvis “man” eller 
“kvinna”. En diskurs kan dekonstrueras och dekonstruktionen kan då användas som en 
protest mot könsordningen och traditionella könsroller. Exempelvis genom att 
dekonstruera och problematisera genusrelaterade konstruktioner genom motsägande 
påstående, överdrifter och/eller underdrifter (Lilja & Vinthagen 2009).  
 
Enligt socialantropologen och genusvetaren Fanny Ambjörnsson (2009) så belyser den 
amerikanske professorn Judith Butler denna dekonstruktion genom att iscensätta och 
tänja på föreställningarna kring hur en man eller kvinna bör se ut och bete sig och 
vägra anpassa sig efter en dominerande genusdiskurs. Genus avslöjas då som en 
historisk kulturell ordning som inte är någon naturgiven självklarhet och på så sätt 
upplöses genusuttryck från biologiskt kön. Konstruerandet av det feminina och det 
maskulina exponeras, det vill säga - konstruerandet av genus självt (Ambjörnsson, 
2009). 
 
I enlighet med Stuart Halls teorier (Hall, 1997) anser jag att den sociala världen 
konstrueras kollektivt av alla människor i samhället men även att detta är föränderligt 
över tid. Det går att rekonstruera föreställningar kring genus och på så vis skapa ett 
mer humant samhällsklimat som tillåter människor att vara friare i sin identitet och i 
förhållandet till sig själva och andra. På samma sätt som hjärnan har den typ av 
automatiska sorterings-mönster som nämnts tidigare i texten menar jag på att mönster 
även kan användas i ett främjande syfte. Då hjärnan omedvetet kategoriserar till 
exempel samhällsgrupper tror jag att det fungerar likadant med exempelvis färger och 
vilka associationer vi ger dem. Då bilden som medium är en så stor del av de 
sinnesintryck vi tar åt oss av dagligen, är det självfallet att det bidrar till vår 
uppfattning av vår omgivning. Om en bild dessutom stämmer överens med rådande 
normer och stereotyper och den kategorisering vår hjärna redan gör, tenderar dessa 
uppfattningar om vår omvärld att upprätthållas och förstärkas och på så sätt är det 
svårt med förändring i representationen av könen. Om en bild däremot utmanar dessa 
invanda mönster och rådande normer så reagerar vi både för att vi ser något vi inte är 
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vana att se, men också för att hjärnans automatiska kategoriseringsmönster får sig en 
utmaning. Detta innebär att vi måste stanna upp och fundera, vilket utmanar våra 
fördomar kring kön och de föreställningar samhället ‘givit’ dem. 
 
 
1.3.2 Genus 
 
Begreppet genus har blivit viktigt i arbetet för att förstå kön, sexism och sexualitet. 
Med inspiration från Simone de Beauvoirs (1949) välkända postulat att en inte föds till 
kvinna utan blir det, har feminister argumenterat mot kön som något biologiskt statiskt 
och för genus som en social konstruktion för att påvisa att en ojämlik könsordning inte 
är given. Genus används för att betona det relationella och föränderliga i maskulinitet 
och femininitet vad gäller estetik, kroppar och makt. (Lundberg & Werner 2016). I 
denna undersökning utgick jag ifrån genusperspektiv med utgångspunkt i stereotypa 
könsroller och deras tillskrivna egenskaper och jag utgår ifrån att föreställningar kring 
kön är socialt konstruerade. Jag vill även poängtera att min undersökning bottnar i 
genusteoretisk forskning men att jag fokuserar särskilt på mediet mönster och hur 
normer kring genus återspeglas i mönsterformgivning.  
 
Då min undersökning fokuserar på könsnormer, funderade jag kring huruvida jag 
skulle avgränsa mig till ett heteronormativt förhållningssätt med fokus på vad som 
enligt normer anses kvinnligt respektive manligt. Med det sagt är jag fullt medveten 
om att det finns andra perspektiv som berör kön och normer. Ett av dessa perspektiv är 
queer, som behandlar fler kön än de två binära som heteronormen bekräftar. Att 
definiera sig som queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet och relationer 
men kan även vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer 
(RFSL, 2015). Vidare resonerade jag, om jag väljer att avgränsa mig till ett 
heteronormativt förhållningssätt, innebär det också att jag på sätt och vis upprätthåller 
heteronormen. Jag funderade kring huruvida det kan anses motsägelsefullt att påstå att 
jag vill främja genusfrågor och vilja frigöra människor från fasta könsnormer, om jag 
samtidigt avgränsar mig till ett heteronormativt förhållningssätt, då jag med andra ord 
exkluderar dem som inte rättar sig efter heteronormen. Då jag i min undersökning inte 
erkänner kön som något som bara “är” utan något som “görs” och upprätthålls som en 
social konstruktion, som Judith Butler som sägs vara en av grundarna till queerteorin 
belyser i Genustrubbel: feminism och identitetens subversion (2007), att kön och 
genus är socialt och kulturellt konstruerade föreställningar, står jag heller inte bakom 
heteronormen som ‘sanning’. Butler beskriver hur människor socialiseras in i 
könsroller, men att det alltid finns personer som avviker från normen: killar som gillar 
rosa, personer som inte identifierar sig enbart som man eller kvinna, eller tjejer som 
gillar boxning. Det handlar inte enbart om på vilka sätt en ska vara man eller kvinna, 
utan att en är tvingad att vara enbart antingen man eller kvinna och de egenskaper som 
anses passa det könet (Butler, 2007). Med det i beaktande valde jag att inte avgränsa 
mig till ett heteronormativt förhållningssätt kring genus utan tillämpa queerteori som i 
relation till heteronormativitet är ifrågasättandet av den heteronormativa ordningen 
som naturlig. 
 
Genusteori är en nyckel till förståelse och ifrågasättande i vårt privatliv, våra sociala 
relationer och vår kultur. Det är en dimension där vi ställs inför invecklade praktiska 
frågor rörande rättvisa, identitet och till och med överlevnad. Genus är dessutom ett 
område där vi möter en hel del fördomar, myter och lögner. Många tror exempelvis 
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utifrån gamla konventionella levnadssätt eller uppfostran att kvinnor och män är 
varandras psykologiska motsatser och att genusmönster aldrig förändras. Dessa 
uppfattningar tillsammans med många andra är felaktiga, däremot kan många 
människor endast förhålla sig till maskulinitet, femininitet och genusrelationer så som 
de tar sig uttryck i deras egna lokala genussystem. De bortser helt eller delvis från den 
omfattande mångfald av genusmönster som förekommer i olika kulturer och bakåt i 
tiden (Connell, 2009). Forskning och teorivetande inom humaniora erbjuder 
användbara verktyg för att synliggöra fördomar och få förståelse för de verkliga 
frågorna. Då genusvetenskap är en relativt ny kunskapsform och humanvetenskaperna 
bygger på empirisk forskning, det vill säga erfarenhetsbaserade och teoretiska 
resonemang, syftar de till att bygga kunskap över tid. Detta kräver ett aktivt och 
kontinuerligt sökande efter ny information samt att vi är öppna för kritik och villiga att 
förändra förlegade uppfattningar i samhället. När dessa processer fungerar som de ska 
utgör genusvetenskap ett utmärkt redskap för att skapa insikter om vårt sociala liv 
(Connell, 2009).  
 
Den moderna genusforskningen växte fram ur kvinnorörelsens kamp för jämställdhet. 
Roten till det är det grundläggande faktum att de flesta genusordningar världen över 
gynnar män och missgynnar kvinnor. Detaljerna är desto mer komplicerade. Det finns 
olika former av privilegier och orättvisor, vars spektrum sträcker sig från ren symbolik 
till faktiskt brutalt våld. Graden av ojämlikhet könen emellan varierar från plats till 
plats. Privilegier kan ha ett högt pris, ofta på bekostnad av någon annan. Genusfrågor 
berör män lika mycket som kvinnor och nu finns omfattande forskning och det förs en 
offentlig debatt om maskulinitet, faderskap, mansrörelser, mäns våld, pojkars 
utbildning, mäns hälsa och mäns engagemang i kampen för jämställdhet. Det är ytterst 
viktigt att vara medveten om det faktum att genusreformer och genusvetenskap är ett 
globalt fenomen och att ett nordiskt perspektiv bara är ett av många sätt att se på 
världen. Samtliga perspektiv är framvuxna utifrån kultur, personliga förutsättningar 
och sociala relationer med mera och är varierande (Connell, 2009). 
 
 
1.3.3 Intersektionalitet 
 
Fortsättningsvis med genusdebatten i fokus vill jag synliggöra ytterligare ett begrepp, 
nämligen intersektionalitet som är ett kulturteoretiskt begrepp som inte endast problematiserar 
maktförhållanden och diskriminering relaterat till genus, utan till en rad ytterligare faktorer 
såsom klass, etnicitet, ålder, sexualitet samt nationalitet. Begreppet används rikligt i den 
internationella feministiska debatten med syfte att tala om mångfald utan att öppna upp för en 
diskursiv situation i vilken det anses legitimt att bortse från könsmaktssystemet. 
Intersektionalitet rymmer en förståelse för att ojämlika maktförhållanden och deras olika 
dimensioner och effekter är oupplösligt förbundna med varandra genom en dynamisk 
interaktion. Teoretiskt har begreppet kommit till i en skärningspunkt mellan postmodern 
feministisk teori, postkolonial teori, Black Feminism och queerteori. Inte minst afrikansk-
amerikanska feministiska forskare har tolkat intersektionalitetsbegreppet i samband med 
ambitionen att belysa relationen mellan genus och etnicitet. Intersektionalitet förklarar 
samspelet mellan kön och andra sociokulturella kategorier som klass, etnicitet, ras, sexualitet, 
nationalitet, ålder, geopolitisk positionering och så vidare. Nina Lykke (2009) som är svensk 
professor i genusvetenskap, poängterar att många genusforskare är överens om att 
maktordningar och identitetskonstruktioner baserade på kön samverkar med maktordningar 
och identitetskonstruktioner baserade på klass, etnicitet, sexualitet och så vidare, även om de 
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möjligen analyserar samspelen på olika sätt. Begreppet förekommer med andra ord i samband 
med olika teoretiseringar och teoriområden. Lykke sätter begreppet i samband med fysikern 
och filosofen Karen Barads (1998, 2003, 2007) begrepp “intra-aktion”. Barad definierar 
intra-aktion som ett samspel mellan fenomen som inte är tydligt avgränsade från varandra. 
Till skillnad från begreppet interaktion som betyder samverkan mellan olika subjekt eller 
fenomen men som ibland förbiser människans inverkan, tar intra-aktion hänsyn till alla parter, 
humana och icke-humana, materiella och immateriella som delaktiga i det fenomen som 
uppstår ur intra-aktioner. I många genusforskares ögon, menar Lykke (2009), att 
intersektionalitet handlar om precis det som Barad kallar för intra-aktion - fenomen som 
ömsesidigt har en fortsatt inverkan på varandra. Detta förde även mina tankar tillbaka till 
Halls (1997) teori kring att det är deltagare i en viss kultur som ger människor, föremål och 
händelser dess mening och jag reflekterade kring att det är två olika sorters samspel men jag 
kunde ändå se ett samband dem emellan. 
 
I antologin Mer än bara kvinnor och män belyser Jeanette Hägerström (2003) hur det 
idag är nästintill oundvikligt att kombinera genusbegreppet med begrepp som etnicitet 
och klass. Det är möjligt att studera och tala om det ena utan det andra men då bör en 
vara medveten om att endast en del av verkligheten lyfts fram och att en förenklad bild 
av den kommer att ges. Diana Mulinari (2003) betonar att genus kan länkas till och 
användas som redskap för att förstå även andra sociala relationer utan att förlora 
betydelsen av genus som kritiskt analysverktyg. En kombination av begreppen är dock 
ett relativt nytt område inom forskning och teorier i Sverige, trots det är det ett ytterst 
viktigt ämne, inte minst i ett Sverige där genus och jämställdhet ofta debatteras men 
där klasskillnader ofta åsidosätts samtidigt som fattigdom, utanförskap och segregation 
tydligt existerar. Hägerström (2003) belyser att de få forskare i Sverige som har 
kombinerat genus med exempelvis etnicitet och klass nästan undantagslöst själva har 
en utländsk bakgrund. På så sätt skiljer de sig från “den vita, västerländska” normen 
och tillför därför viktiga perspektiv i forskningen. Dock lyfts begreppens samband 
alltmer idag, men som Mulinari (2003) påpekar så synliggörs då sällan maktskillnader 
kvinnor emellan när kategorin kön tillämpas. 
 
 
1.3.4 Normer & normkritik inom design 
 
I boken Kön, genus & design intervjuar Linda Fagerström (2010) ett flertal 
verksamma svenska formgivare. Utgångspunkten i studien är hur kön och genus syns 
inom design. Det som framkommer tyder på att många av dessa formgivare är 
medvetna och pålästa inom genusforskning och anser att medieproducentens roll i 
detta är stor. Fagerström belyser hur kön och genus syns i svensk design idag och ger 
exempel på hur kvinnokroppar sällan används som norm eller standardmått inom 
arkitektur eller design av möbler. Toalettbesöken tar oftast längre tid för kvinnor än 
män, vilket arkitektplaner ofta ignorerar. Kläder för flickor är snävare och ibland 
ömtåligare än för pojkar, vilket även gäller plagg för vuxna. Köksmaskiner är 
designade för små händer vilket indikerar en mer svårhanterlig produkt för män.  
 
Fagerström tar upp dessa exempel där design och genus är tydligt sammanlänkade, 
vilket jag även kan anknyta till Ehrnbergers (2006) exempel att naturen har en feminin 
konnotation, vilket enligt normer innebär att exempelvis blommor och ‘dekor’ är 
förknippat med femininitet och att teknik och funktion är förknippat med maskulinitet. 
Detta anser jag tyder på hur all design hänger ihop utifrån värderingar kring de två 
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könen som heteronormen erkänner, och hur design ofta utformas utifrån att det ska 
vara antingen ‘kvinnligt’ eller ‘manligt’. Jag ser sambandet mellan genus och design 
ytterligare när jag anknyter Fagerströms (2010) studier och Ehrnbergers (2006) 
exempel till kläder och mönsterdesign, då det exempelvis är vanligt att blommönster 
upplevs avsedda för flickkläder och sport eller teknik kopplas till och syns mycket på 
pojkkläder och där uppdelningen mellan könen är tydlig.  
 
För att tydliggöra tidigare och aktuell forskning följer här en kort sammanfattning av kapitlet:  
 
Med hjälp av matematikern och professorn Ian Stewart (1998) gjorde jag ett försök i att bryta 
ner vad mönster är och hur mönster påverkar oss människor, för att se sambandet mellan 
mönster och design. Jag vände mig till feministisk vetenskapsteori med hjälp av filosofen och 
feministiska teoretikern Donna Haraways (1988) teorier om situerad kunskap. Jag lyfte även 
kulturteoretikern Stuart Halls (1997) forskning där han belyser att det är människorna i ett 
samhälle som ger saker och ting dess mening, och att dessa betydelser kan omförhandlas 
mellan dem som är en del av ett samhälle och/eller en kultur. Jag fokuserade också på 
feministisk poststrukturalism och begreppen dekonstruktion och rekonstruktion med hjälp av 
Hillevi Lenz Taguchi (2004). Jag uppmärksammade även queerteoretikern Judith Butler 
(2007) och socialantropologen och genusvetaren Fanny Ambjörnsson (2009) och hennes 
användning av Butlers teorier om kön och subjektskapande. Slutligen med hjälp av Nina 
Lykke (2009), professor i genusvetenskap och fysikern och filosofen Karen Barads (1998, 
2003, 2007) begrepp “intra-aktion”, belyste jag begreppet intersektionalitet och dess betydelse 
i genusdebatten. Jag granskade även Fagerströms (2010) och Ehrnbergers (2006) tidigare 
forskning som belyser designområden där sambandet mellan genus och design utmålas. 
 
 
2. Metoder 
 
I denna del redogör jag för de metoder jag använt mig av, både i undersökande syfte och hur 
jag använt dem i praktiken. Då min frågeställning handlar om att undersöka vad som händer 
när jag tillämpar genusperspektiv i min mönsterdesign valde jag att arbeta kring genus inte 
bara med hjälp av teoretiska perspektiv, utan även med hjälp av kvalitativa metoder som 
omvärldsanalys, diskursanalys och samtal med en verksam textilkonstnär. Jag arbetade sedan 
med att analysera den information jag samlat in för att applicera det i mitt arbete och min 
undersökande gestaltning.  
 
Min gestaltning består av ett flertal mönster skapade i programvaran Adobe Illustrator och 
mönstren är skapade med beaktande av de kunskaper och analyser kring genusteori jag fått 
med mig under arbetets gång. Ett av mönstren är dessutom tryckt på textil i metervara. Jag 
valde att använda textil som budbärare av ett av mina mönster framförallt för att det är ett 
kulturhistoriskt material vilket också anknyter till min koppling av mönster som kulturellt och 
historiskt betingat, och just det valda mönstret har ett dolt budskap som förmedlar information 
om vår samtid.  
 
2.1 Omvärldsanalys & diskursanalys 
 
Jag valde omvärldsanalys som en av metoderna för denna undersökning främst för att skapa 
en uppfattning kring vilka designmönster som är vanliga bland barnkläder på marknaden idag 
och analysera vad genus har för roll och vad i dessa mönster som kan spegla genus. Denna 
analys ger även en grund för min gestaltande del varpå jag baserar mina egna mönster.  
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Linda Genf och Johanna Laurent (2014) beskriver i boken Omvärldsanalys i praktiken 
omvärldsanalysen som en systematisk process för att bevaka och analysera 
omvärldsinformation och dra strategiska slutsatser av den. Med omvärlden menas allt som 
ligger utanför den egna organisationen, eller i detta fall undersökningen. Den egna 
organisationen brukar kallas för invärlden och den mer närliggande omvärlden brukar kallas 
för närvärlden, branschen eller marknaden. Vid bevakning och analys av närvärlden ligger 
fokus ofta på aktörer som kunder, konkurrenter och samarbetspartner. När det gäller 
omvärlden utanför närvärlden ligger fokus på trender och långsiktiga omvärldsförändringar. 
Förändringar i omvärlden kan påverka förutsättningarna för hela den marknad som 
organisationen eller undersökningen bygger på, så de samverkar både direkt och indirekt med 
varandra. För att omfattningen av en omvärldsanalys ska bli rimlig och hanterbar krävs det att 
arbetet sker logiskt och systematiskt genom att tänka och arbeta i tydliga steg med att 
kartlägga vad som händer, analysera varför det händer och analysera konsekvenser för den 
egna organisationen. I praktiken brukar en utgå ifrån följande modell: 1: Avgränsa 
omvärldsarbetet med syfte och fokus. 2: Kartlägga bevakningsområden och källor. 3: Bevaka 
och samla in omvärldsinformation. 4: Analysera omvärldsinformation. 5: Dra slutsatser, 
sammanfatta och presentera resultat (Genf och Laurent, 2014). 
 
Både medvetet och omedvetet gör vi omvärldsanalyser hela tiden. Vi samlar kontinuerligt in 
information om vad som händer runtomkring, gör hypoteser om vad som kommer att hända, 
drar slutsatser och agerar utifrån dem. Våra hjärnor fungerar så att vi hela tiden vill se 
mönster och strukturer i verkligheten (Genf och Laurent, 2014). Detta stämmer väl överens 
med forskaren Torun Lindholms tidigare nämnda teori kring att vi behöver stereotyper för att 
inte drunkna i information, samt den teori Stewart (1998) talar om kring mönster som ett sätt 
för oss människor att förstå världen.  
 
Jag valde diskursanalys som en av mina metoder likt ett verktyg för att förstå vilka 
värderingar och betydelser som kunde finnas bakom de mönster och motiv jag granskade i 
min omvärldsanalys. Diskursanalysen fungerade i det avseendet likt en förlängning av 
omvärldsanalysen. 
 
Begreppet diskurs kan beskrivas som det sätt samhället samtalar om och förstår ett visst 
område, ett slags ramverk av hur en kan tänka och tala om fenomen eller omständigheter. 
Genom att använda sig av diskurs som begrepp tar en avstånd från att det skulle finnas en 
sann objektiv verklighet att återge eller undersöka (Winter Jørgensen & Philips, 2000). Detta 
sätter agendan för hur vi ser på kunskap och hur kunskap skapas, då vår verklighet blir till 
genom att vi tillsammans i samhället ger den betydelse och också är beroende av hur vi tolkar 
den. Detta innebär också att den världsbild som skapas är historiskt och kulturellt utmärkande. 
Den sociala världen är i kontinuerlig förändring då den är beroende av och reproduceras 
genom sociala handlingar. Diskursiva handlingar hänvisar till att det finns överenskommelser 
om hur saker ska göras eller talas om, men är även en form av socialt handlande som hjälper 
till med att konstruera den sociala världen. Det finns alltså ingen ensam sanning som 
utgångspunkt, utan det är i interaktion med andra människor och intra-aktion med ytterligare 
faktorer som gemensamma sanningar skapas och förhandlar om vad som ska få utrymme att 
synas och höras. Jag valde diskursanalys som metod då det är ett underlättande verktyg i 
diskussionen om genus och socialt konstruerade kön och som förhållningssätt till hur vi ser på 
och bygger kunskap. 
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2.1.1 Genus i färg, form & design 
 
Genus är något som tar tydligt uttryck i design och mönster omkring oss. Jag har stundtals 
blivit förundrad över hur tydligt det tar sig uttryck i designen av vissa klädesplagg, både hur 
de är utformade i modell men även färgval, mönster och tryck. För att skapa mig en 
uppfattning kring hur det kan se ut på klädmarknaden valde jag som tidigare nämnt att göra en 
omvärldsanalys och en diskursanalys. För att kunna ge en visuell bild av detta kommer jag att 
ta upp exempel först på hur könen framställs i reklam för barnkläder, både med hjälp av färg, 
mönster, tryck och modellernas poser. Jag har valt att analysera barnkläder då könen ofta är 
övertydliga i hur de framställs just bland barnkläder och eftersom det är där genus börjar. Det 
är till viss del utifrån val av kläder ett barn får förväntningar på sig utifrån sitt kön. En färg 
kan tyckas vara bara en färg men vad som är det väsentliga är vilka åtaganden och 
förväntningar som kommer med färgen. Rosa är bara en färg tills dess att en pojke får höra 
påståendet att rosa är för flickor för att det är en “feminin färg” och plötsligt kommer då 
mycket mer med färgen, som värderingar och fördomar kring vilka egenskaper och 
förväntningar som tillfaller ens könstillhörighet.  
 
Ambjörnsson (2011) beskriver i Rosa: den farliga färgen hur barn tenderar att bygga kring sin 
identitet genom påstådda könsskillnader. Ett sätt att visa sin könstillhörighet är genom färg, 
som enligt normen är uppdelade i “killfärger” och “tjejfärger” där framförallt färgen rosa är 
förknippat med flickor och blått är förknippat med pojkar. Det finns tidigt en vilja av att 
identifiera sig genom könstillhörighet i och med att vi tidigt blir introducerade för vikten av 
att tillhöra ett specifikt kön. Ambjörnsson beskriver hur hon ser sin bok Rosa: den farliga 
färgen som en undersökning, där hennes slutsats i boken kretsar kring kroppar och vårt behov 
av att särskilja och identifiera oss med hjälp av könstillhörighet.  
 
Med detta som utgångspunkt reflekterar jag kring möjligheten att formge utan att mottagaren 
tolkar in kön i val av färg, form och motiv. Frågan är vad det finns för kopplingar mellan färg 
och dess associationer till kön? I Mörcks artikel En reva i kostymen (2009) åskådliggör han 
färger som svart och grått som den vanligaste färgen för män att klä sig i, då den avskalade 
mörka färgskalan ofta förknippas med respekt, allvar och självbehärskning. Ljusa färger 
däremot, associeras ofta med irrationalitet och känslosamhet, något som i större utsträckning 
enligt normen associeras till kvinnor (Mörck, 2009, refererad i Ambjörnsson, 2011). Jag kan 
inte hjälpa att fundera kring om det inte är lite som hönan och ägget. Är det så som Mörck 
verkar syfta till, att exempelvis män medveten eller undermedvetet väljer att klä sig i de färger 
som sägs ge intrycket av makt, eller att mörka färger helt enkelt har fått konnotationen 
allvarsamhet och makt för att män, som historiskt ansetts som socialt överordnade kvinnor, 
länge klätt sig i det? Vidare diskuterar Ambjörnsson hur barn ofta gör kopplingar till mörka 
färger som tuffa och ljusa färger som vänliga. Det mörka och “tuffa” blir detsamma som 
“coolt” och har hög status för både flickor och pojkar, samtidigt som det associeras till 
maskulinitet. (Ambjörnsson, 2011). Jag har haft detta förhållande mellan färg och kön i 
åtanke när jag formgivit, och försökt utnyttja dess associationer i skapandet. 
 
 
2.1.2 Genus i reklambilder för barnkläder 
 
Tanken med den omvärldsanalys jag gjort var att undersöka vad som kan anses vara 
stereotypt för könen i egenskap av färg, form, mönster och motiv för att sedan kunna 
ifrågasätta detta med mina egna mönster. Jag valde att fokusera på barnkläder tack 
vare att det finns så pass övertydliga exempel att hämta därifrån. Jag granskade 
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klädkedjor som Mini Rodini och Villervalla som båda aktivt jobbar med genus i 
utformningen av sina kläder och som valt att slopa pojke/flicka-avdelningarna i sina 
butiker, och jämför dem med klädjättarna H&M och Lindex. Vilka diskurser har dessa 
kedjor, det vill säga vilka “sanningar” producerar dem med sina kläder och mönstren 
på dem?  
 
Den feministiska debatten har vuxit sig starkare de senaste åren och diskussionerna rörande 
genusfrågor har aldrig tidigare haft en lika självklar plats i många människors vardag. På 
design-fronten har mer genusmedvetna alternativ börjat ta plats på marknaden i form av 
exempelvis kläder.  
 
2.1.2.1 Mini Rodini 
 
Ett exempel på en kedja som erbjuder genusmedvetna barnkläder är Mini Rodini. På deras 
hemsida skriver dem: 
 

“Mini Rodini är ett svenskt barnklädesmärke för barn 0-11 år som skapades 
2006 som en hyllning till alla barn och deras fantasi. Idag har Mini Rodini ett 
av marknadens mest hållbara sortiment för barnkläder och skapar kläder i 
hög kvalité som föräldrar vill klä sina barn i, och som barnen älskar att bära. 
(...) Också barn vill ha kläder som passar deras personlighet, humör och 
kreativitet. Och medan de färgglada, lekfulla mönstren tilltalar barnen direkt, 
så är det plaggens kvalité som spelar störst roll” (Mini Rodini, 2016). 

 
Nedan följer ett antal bilder lånade från Mini Rodinis hemsida, som jag anser speglar deras 
koncept på ett bra sätt.  
 

  
(fig. 1)       (fig. 2)  
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(fig. 3)      (fig. 4) 
 

 
Vad jag anser är utmärkande med Mini Rodinis kläder i förhållande till hur genus och design 
samspelar är att det är tydligt att deras kollektioner har för avsikt att hylla barns fantasi och 
individualitet. Min upplevelse är att de, inte genom att försöka utesluta stereotypiska färger, 
utan snarare genom att inte lägga värdering i färgernas associationer till det heteronormativa 
‘manligt’ eller ‘kvinnligt’, utmanar dessa stereotyper. Detta visar sig exempelvis i att de inte 
valt att klä barnen i specifika plagg utifrån deras yttre attribut, utan alla plagg är till för alla, 
oavsett könsidentitet. Jag upplever deras kollektioner som en hyllning av kreativitet och färg i 
sig, då de använder sig av sprakande färgskalor som klättrar över normens gränser, inte på ett 
övertydligt sätt, utan på ett så pass subtilt sätt att man frågar sig vad det är som skulle vara 
svårt med att skapa normkritiskt. Något annat som uppenbart är Mini Rodinis “cup of tea” är 
djurprint. Jag har tidigare funderat mycket kring varför djurprint blivit så populärt, men 
egentligen är det inte förvånande alls. Det kryllar av djurälskare i världen och det finns 
egentligen ingen tydlig norm kring att djur eller vissa typer av djur är mer eller mindre 
omtyckta av ett specifikt kön. Möjligtvis skulle det iså fall vara fördomen kring att ‘tjejer 
gillar hästar, men inte spindlar’, eller snarare ‘tjejer ska gilla hästar, men inte spindlar’. Dock 
är djur ett skapligt tryggt motiv när en formger då alla har någon form av relation till djur 
oavsett vilket kön en identifierar sig som. Andra mönster de använder sig upprepande av är 
ränder, som också det är ett mönster utan något särskild association till ett specifikt kön. Ännu 
ett val som tydligt visar att de är medvetna om genus är att de inte har specifika avdelningar 
för pojkar och flickor som de flesta andra klädbutiker har. Alla barn får här bära vad de vill 
och det kan väljas fritt från hela sortimentet utifrån vilka plagg en tycker bäst om.  
 
 
2.1.2.2 Villervalla 
 
En annan klädkedja som tar hänsyn till genus är Villervalla. Deras affärsidé lyder såhär: 
 

 
”Villervalla är en magisk värld. En värld skapad av färgsprakande fantasier och 
befriande barnasinne. En värld där lekarna och äventyren avlöser varandra. En värld 
där alla får vara med. Så kliv in i Villervallas magiska värld – där barn alltid är barn. 
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Villervalla har sedan 2005 designat och tillverkat barnkläder som passar alla barn 
oavsett kön. Vi tycker att barn passar i regnbågens alla färger. Våra kläder passar 
både killar och tjejer från nyfödd till 12 år och går att mixa och matcha över hela 
sortimentet. Vi gör sköna, snygga, tåliga kläder av hög kvalité som är fria från skadliga 
kemikalier och gjorda med omsorg och varsamhet genom hela värdekedjan” 
(Villervalla, 2005). 
 

 
Nedan följer ett antal bilder lånade från Villervallas hemsida. 
 

 
(fig. 5) 

 
(fig. 6) 
 
 
Villervallas fokus ligger på att barn ska kunna leka och vara aktiva i sina kläder. Att de inte 
ska begränsas av opraktiska kläder i sin lek och att alla ska ha samma förutsättningar till detta. 
De är även noga med hur de framställer kön och visar gärna barnen i aktiva och naturliga 
situationer. Även de har slopat kille-tjej-avdelningarna och har ett sortiment som kan matchas 
fritt. Nedan är en reklambild för Villervallas badkläder. 
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(fig. 7) 
 
Om vi jämför Villervalla med exempelvis H&M:s reklam för badkläder (fig. 8) för barn 
nedan kan vi se stor skillnad i hur könen framställs redan i tidig ålder.  
 

 
(fig. 8) 
 
 
Det mest påtagliga i den här bilden är poserna barnen har blivit dirigerade till. En flicka 
poserar gränsle över en badleksak. Flickorna framställs som mer passiva och åtkomliga då ett 
leende ofta tolkas som inbjudande, jämfört med pojkarna som blivit ombedda att se starka och 
hårda ut i ansiktsuttrycken. Färgerna är relativt stereotypa för könen, specifikt då rosa och 
blått ställs emot varandra som en “flick- och pojk-färg”. Mönstren i Villervallas kläder (fig. 5-
7) är likt deras koncept “unisex” då motiven inte har några starka associationer till ett visst 
kön. Mönstren i H&M:s badkläder (fig. 8) följer normen kring att naturen har en kvinnlig 
konnotation, om en tittar på den fjärilsmönstrade baddräkten och även det faktum att detta 
förstärks med att flickan har blommor i håret.  
 
Det har varit mycket debatterat de senaste åren kring hur badkläder för barn bör vara 
utformade, då många badplagg för flickor ansetts opraktiska. Opraktiska flickkläder blir 
utifrån denna synpunkt ett sätt att hålla flickor till stillsamma lekar vilket indikerar på att 
flickor leker eller bör leka stillsammare än pojkar, något som länge varit en norm och en 
fördom i samhället. Som kedjan Villervalla understryker bör barnen få ha största möjlighet att 
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leka utan att behöva hindras av opraktiska plagg. I huvudsak bör barnens lek tillgodoses 
istället för de vuxnas syn på vad som passar och inte på ett visst kön. 
 
 

2.1.3 Genus på (fysiska) barnavdelningar 
 
Som en del av min undersökning gav jag mig som tidigare nämnt ut till barnavdelningar i 
butiker för att göra en sammanfattande omvärldsanalys. Dokumentationen blev i form av 
bilderna nedan. Butikerna jag gick till var H&M, Lindex och Villervalla, alla positionerade i 
staden Karlshamn. Av dessa tre kedjor är Villervalla den enda som tydligt och uttalat jobbar 
med genusfrågor och tar detta i beaktning i sin affärsidé. 
 
 
2.1.3.1 H&M:s barnavdelning i Karlshamn 
 
På H&M:s barnavdelning i Karlshamn märkte jag tydligt hur det är indelat i sektionerna 
pojke-flicka. Hela avdelningen är uppdelad så att den vänstra sidan är för tjejer och den högra 
för killar. Tjejavdelningen är till största delen rosa, ljus, glittrig och full av fluffigt material. 
Killavdelningen består mestadels av mörka färger och superhjältar. Intrycket jag fick var 
relativt stereotypt för vad som länge ansetts vara “pojkigt” och “flickigt”. Jag hittade dock ett 
(!) plagg på tjejavdelningen som inte brukar vara typiskt att se, vilket var en tröja med Star 
wars logotyp.   
 
 
2.1.3.2. Lindex barnavdelning i Karlshamn 
 
På Lindex barnavdelning fick jag intrycket av att det uppdelade tänket kring könen 
fortfarande finns kvar, men att även ett mer tillåtande och genusmedvetet tänk har börjat få ta 
plats, då plaggen och avdelningarna har börjat överlappa varandra lite grann, vilket man kan 
se på avdelningen för bebisplagg (fig. 9). Det är här inte längre lika tydligt vilka kläder som är 
ämnade för vilket kön då plaggen i många fall passar till båda, dessutom är de upphängda lite 
utspritt. Jag märkte själv när jag gick och granskade plaggen att jag funderade mer kring vilka 
plagg jag tyckte om utifrån färg, modell och mönster, utan att tänka i första hand om det var 
tänkt som ett “pojk- eller flick-plagg” och styras utifrån det. Dock fanns det som jag nämnde 
ovan även sektioner där det var tydligare uppdelat. I (fig. 10) ser man tydligt uppdelningen 
mellan pojk- och flickkläder. 
 

  
(fig. 9)     (fig. 10) 
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När jag granskade barn-avdelningarna funderade jag kring vad för typ av mönster som får 
synas. Vad är stereotypt “killiga” och “tjejiga” mönster utifrån vad vi ser här? Utifrån det jag 
kan se på barn-avdelningarna i dagsläget är det vissa mönster som är ständigt återkommande 
på vardera avdelning. Något som förekommer mycket på kill-avdelningarna är superhjältar 
och tuffa och/eller charmiga figurer samt äventyrliga mönster (fig. 11-12). Vanligt 
förekommande och återkommande mönster på tjejavdelningen är prinsessor, rosetter och 
sagotema (fig. 13-14). Jag funderade då kring hur det blir om jag prövar att vända lite på det? 
Vad anser jag borde synas mer på vardera avdelning? Jag skulle vilja se mer superhjältar och 
förebilder till flickorna och mer gullighet och kärlek till pojkarna. 
 

   
(fig.11)    (fig. 12) 

  
(fig. 13)       (fig. 14) 
 
 
När jag gick runt och fotograferade funderade jag även på vilka typer av mönster och tryck 
som lätt kunde bäras utan att associeras till ett visst kön. Trycken i (fig. 15-16) talade då till 
mig. När jag funderade på vad det är med dem som inte känns könsspecifikt på ett uteslutande 
sätt, kom jag fram till att det även här är något med djur och många föremål som inte känns 
könsspecifika då de inte är starkt associerade med egenskaper eller förväntningar som är 
fördomsfullt förknippat med ett visst kön. Nedan (fig. 17-18) ger jag exempel på fler mönster 
och tryck som enligt mig inte nödvändigtvis är könsstereotypa, det vill säga diverse djur, 
geometriska mönster och symboler. 
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(fig. 15)       (fig. 16) 

  
(fig. 17)           (fig. 18) 
 
 

2.1.3.3 Villervallas butik i Karlshamn 
 
Villervallas genustänk är lika tydligt i deras butiker som på deras hemsida. Fokus är lek och 
funktionalitet och att barnen ska ha lika lätt till lek och ett aktivt liv oavsett om de ser sig som 
pojke eller flicka. De har inga könsuppdelade avdelningar utan deras design finns helt enkelt i 
massa olika modeller som snarare hänger uppdelat i kollektioner. Tanken är att plaggen ska 
kunna användas av alla och matchas hejvilt (fig. 19-20). 
 

  
(fig. 19)    (fig. 20) 
 
 
Sammanfattningsvis, vad jag tog med mig från den omvärldsanalys och diskursanalys jag 
gjorde, var det faktum att butiker som har tydliga uppdelningar för könen troligtvis inte 
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fokuserar särskilt mycket på genusfrågor, och att de kedjor som valt att ta bort avdelningarna 
har en tydlig agenda med det, nämligen att visa att barn får bära vilka kläder de vill. Jag såg 
tydligt att det fanns vissa mönster och motiv som var vanliga för de kedjor som arbetar kring 
genus, vilka var djur, en del föremål och geometriska former. Jag kunde också uppfatta att de 
genusmedvetna klädkedjorna arbetade med färger mer övergripande och normkritiskt och på 
ett så pass subtilt sätt att det verkar lätt att skapa genusmedvetet. 
 
 
2.2 Samtal med textilkonstnären & professorn Annika Ekdahl 
 
För att fördjupa mig ytterligare i fenomenet mönster valde jag att ta kontakt med 
textilkonstnären och professorn Annika Ekdahl som skapar färgsprakande gobelänger i 
storformat. I mitt samtal med A. Ekdahl (personlig kommunikation, 7 december 2016), 
reflekterar vi kring betydelsen av textil och mönster men också om hur en kan fläta in 
budskap i sina skapelser och vad detta kan innebära. Vi diskuterar även hur budskap och 
specifika agendor kan vävas in i mönsterdesign. Samtalet med textilkonstnären Annika 
Ekdahl (personlig kommunikation, 7 december 2016) återkommer i kapitlet resultat och 
diskussion. 
 
 
2.3 Gestaltning 
 
Min gestaltning består av normkritisk mönsterdesign med temat genus. Gestaltningen 
har som avsikt att pröva hypotesen kring att mönsterformgivning kan användas för att 
ifrågasätta strukturella samhällsmönster. Jag har utöver att ha skickat in ett av mina 
mönster för att få tryckt på tyg, även använt mig av tryckmetoden lino-printing. Detta 
för att jag vill arbeta med en tryckmetod som hantverk och fann det vara den metod 
det gick att införskaffa material till och göra i sitt hem. Jag upplever en sorts spänning 
i att min gestaltning tar sig från datorn och det digitala till fysiskt hantverk och en 
produkt som jag kan ta i då det för mig känns verkligt på ett annat sätt. Jag vill kunna 
arbeta med projektet både med hjärnan och med händerna. Jag vill också uppmuntra 
andra till att göra mönster till sina egna klädesplagg eller till sina barn. Om en inte har 
möjligheten att ta det så långt som till ett eget klädmärke likt Cassandra Rhodins Mini 
Rodini, så finns det åtminstone alla möjligheter i världen att skapa plagg till sig själv 
eller sin egen familj. Att till viss del själv sy sina barns kläder är något som dött ut 
över tid vilket jag anser är oerhört synd då det framförallt ger så många möjligheter till 
individuellt uttryck. Med hjälp av de genusteoretiska perspektiv jag lyft upp i min 
undersökning samt de analyser jag gjort skapade jag mina egna mönster, och försökte 
bygga en medvetenhet kring vilka alternativa “sanningar” jag själv valde att producera 
och hur jag kunde arbeta kring genus. 
 

3. Resultat & diskussion 
 
I detta kapitel presenterar jag en sammanfattande diskussion om min undersökning samt 
redogör för gestaltningsprocessen och resultatet av min gestaltning. Jag redogör för vilka 
aspekter som influerat min mönsterformgivning, hur jag tillämpat mina analyser samt hur jag 
valt att arbeta kring genus. Jag redovisar också för huruvida jag lyckats kringgå min 
frågeställning, vad min undersökning givit mig och vilka kunskaper jag byggt utifrån det.  
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3.1 Gestaltningsprocess 
 
Till en början när jag påbörjade min gestaltning satte jag mig ner, skapade moodboards över 
grafisk inspiration hejvilt som om det inte fanns någon morgondag, och började skapa i 
Adobes program Illustrator. Det jag skapade var då baserat främst på inspiration jag hämtat 
lite varstans ifrån i egenskap av färg, form, motiv och allt vad det kunde vara. Jag hade suttit 
mycket och länge och läst tunga texter i min jakt på tidigare forskning och kände mig ivrig att 
få börja skapa, att som jag brukar fungera få plocka fram den röda tråden, frenetiskt klippa 
isär den i tusen små bitar för att sedan knyta ihop alla lösa ändar så som jag vill ha dem. Det 
brukar vara en tillfredsställande men samtidigt brokig process då det mer än ofta händer att en 
upptäcker att en klippt alldeles för många lösa trådar som i slutändan inte blev den där 
sammanhängande tråden med knutar på exakt samma avstånd från varandra, utan att den 
kanske snarare blev lite ojämn här och var. Samtidigt är det i många fall i det imperfekta som 
en kan hitta spännande sidospår som en inte visste att en letade efter.  
 
När jag väl hade skapat några motiv som jag var nöjd med rent grafiskt, och min 
undersökning växte fram mer och mer insåg jag att jag såklart måste skapa lite då och då 
under hela processens gång för att verkligen komma fram till någonting, eller åtminstone 
nästan komma fram till någonting och väcka nya tankar hos mig själv som medieproducent. 
Jag upptäckte efter hand att jag hela tiden kom tillbaka till begreppet mönster i vid 
bemärkelse samtidigt som jag illustrerade enstaka motiv istället för mönster. Då 
mönsterskapande var relativt nytt för mig och jag tidigare ägnat mig främst åt illustrationer 
med enstaka objekt, hade jag ingen van metod att jobba utifrån. Detta ser jag på i efterhand 
som mestadels positivt då jag under arbetets gång upptäckt nya tekniker och sätt att jobba på, 
vilket såklart har berikat mig i mitt skapande och givit mig en ny förståelse för mönster som 
jag inte hade tidigare. Nedan följer några illustrationer som visar min skapandeprocess och 
hur jag arbetade kring genus innan jag började göra mönster. Då var mitt fokus att arbeta med 
tydligt normkritiska budskap. 
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          (fig. 21)      (fig. 22) 

    
(fig. 23)     (fig. 24) 
 
 
 
 
När jag var på det klara med mig själv att det var mönster som var i fokus och inte enstaka 
motiv, började jag använda mig av nya metoder i min gestaltningsprocess. Jag har alltid 
upplevt en spänning i att skapa ett enstaka motiv för att sedan se hur det skulle se ut i flertalig 
skara genom att använda bilden som skrivbordsbild på datorn och välja att lägga den kant i 
kant, vilket innebär att det ensamma motivet blir upprepade former. Vad jag däremot inte 
reflekterat över tidigare är att jag ju redan då skapade mönster. Inte medvetet till en början 
men jag kände ändå tjusningen när jag insåg vad det förvandlades till. Denna insikten slog 
mig när jag bläddrade i Linda Kühlhorns bok Rapport! En bok om att göra mönster, och slog 
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upp sidorna som beskrev hur hon precis som jag, dock desto mer medveten, brukar använda 
skrivbordsbild-funktionen (fig. 24) för att i förväg testa hur hennes motiv skulle se ut som 
kompletta mönster. Det fick mig att förstå mitt eget skapande på ett nytt sätt och det blev 
därför en metod och ett hjälpmedel i processen när jag idégenererade kring mina gestaltande 
mönster.  
 
För att skapa mönstren använde jag mig av två olika metoder. Den ena var på så vis jag skapat 
mönster tidigare, nämligen att skapa flera motiv i en och samma bild och sedan flytta runt och 
placera ut dem. I den andra metoden använde jag mig av funktionen ’pattern’ eller ’mönster’, 
i programmet Illustrator. Funktionen gör så att ett eller flera objekt kan omvandlas till ett 
rapporterande mönster (Hjälp för Illustrator/Skapa och redigera mönster, 2015). Med hjälp av 
tekniken kan programmet upprepa motiv utan att behöva dela bilden, vilket underlättar för att 
se hur mönstret kommer se ut som slutgiltigt. 
 
När jag funderade på koncept till mönster och skapade dem funderade jag på vilka normer jag 
skulle följa och vilka jag skulle bryta mot. Som jag tidigare nämnt är det en stor utmaning att 
skapa bortom normer då de är en så stor del av samhället vi lever i och det är ibland svårt att 
distansera sig från sitt egna skapande och de normer som medvetet och omedvetet påverkar 
en. För att skapa en utgångspunkt för detta tog jag främst hjälp av den omvärlds- och 
diskursanalys jag gjort och vilka slutsatser jag drog därifrån. Efter hand kom jag utifrån vad 
jag sett i butiker fram till att de mönster som inte upplevdes specifikt könskodade till stor del 
bestod av djur, växtlighet, geometriska former och ‘allmängiltiga föremål’. Det jag fann 
intressant med detta är att det stärker genusteoretiska perspektiv kring att könen är socialt 
konstruerade, då dessa motiv är objekt och subjekt som alla är naturligt tillkomna, med det 
enda undantaget föremål, som är framtagna av människan. Djur, växter och geometriska 
former är alla naturliga ‘ting’ som inte har någon specifik könskodning vilket jag har en teori 
kring som har att göra med att de fanns till från början innan människan fick ett behov av att 
kategorisera in objekt och subjekt utifrån kön, etnicitet, klass eller vad det nu kan vara. 
Spricker då min teori när föremål kommer in i bilden då de är mänskligt framtagna? Nej, då 
det är avseende vad jag väljer att kalla “allmängiltiga föremål”, med vilka jag menar föremål 
som uppkommit av ett behov människan haft. Exempel på dessa allmängiltiga föremål kan 
vara cykeln, paraplyet, boken, hatten eller pennan. De är alla föremål som inte är betingade 
med ett specifikt kön då de uppkommit ur ett behov av att åtgärda eller utföra någonting, och 
behov och handling kräver ingen könsuppdelning. Vad jag menar är inte att de objekt som är 
tydligt maskulint eller feminint betingade som exempelvis slipsen, kjolen eller hammaren inte 
uppkommit ur ett behov, men att de däremot skapats med utgångspunkten att de är ämnade 
för ett visst kön. Paraplyet uppfanns exempelvis inte för att specifikt kvinnor eller män skulle 
slippa bli blöta, utan för att alla människor skulle kunna undvika regnet, därför är paraplyet ett 
föremål utan könskodning. 
 
I min undersökning fann jag att det mesta som är maskulint betingat har att göra med 
handlande och drift. Det är vanligt sedan gamla samhällsmönster att femininitet förknippas 
med skönhet, känslor och omhändertagande, medan maskulinitet länge förknippats med 
teknik, makt och handlingskraft. Jag såg mig omkring i mitt och min sambos hem och letade 
efter föremål som jag kunde koppla till maskulinitet eller femininitet, men det var förvånande 
svårt att hitta. Det gjorde mig lättad då vi inte verkar leva alltför styrda av könsnormer, men 
samtidigt blev jag lite förbryllad. Vi lever i ett heteroförhållande och är båda cispersoner. Det 
måste ju finnas någonting här, tänkte jag. Då såg jag min symaskin och våra datorer. De är 
båda maskiner som uppkommit ur ett behov men som efterhand blivit till viss del könskodat 
då symaskinen är starkt betingad med kvinnor och datorn främst betingad med män. Till det 
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ser jag ingen annan förklaring än historien. Historiskt sett var det kvinnorna som tog hand om 
familjen, däribland sydde deras kläder, medan männen var den försörjande och socialt 
framstående parten. I kontext till det har vad som ansetts som “kvinnliga” handlingar och 
sysselsättningar länge setts som mindervärdiga. Vi vill gärna tro att detta synsätt förändrats i 
samhället, och även om det gjorts många framsteg så har kvinnodominerade yrken fortfarande 
lägre lön än mansdominerade yrken, kvinnor och män får inte undantagslöst lika lön för lika 
arbete och ickebinära personer blir utsatta för diskriminering både i privatlivet med också i 
det offentliga rummet. Det är bara några tecken på att gamla mönster, förutfattade meningar 
och värderingar kring kön fortfarande existerar i allra högsta grad och att det tar lång tid att 
förändra. 
 
Teknik och tekniska prylar är som tidigare nämnt starkt förknippade med män, men det håller 
på att plana ut. När jag ser mig omkring i mitt eget och mina vänners hem, är det tydligt hur 
stor del tekniken har i våra liv, oavsett kön. Det är skönt att se det i människors privatliv, men 
det behöver synas tydligare även i det offentliga rummet. Detta för att aktivt främja så att 
exempelvis fler kvinnor söker sig till tekniska utbildningar och att vi får se fler kvinnliga bil 
ingenjörer och manliga barnskötare. Idag är det mer vanligt att killar till exempel sminkar sig, 
att tjejer är gamers och att det tillkännages att det existerar fler könsidentiteter än vad 
heteronormen bekräftar. Det jag vill poängtera är att som tur är så förändras samhällets 
värderingar och förutfattade meningar och även lokala genussystem ändras efter hand. Inget 
inom genus är statiskt.  
 
Under processens gång funderade jag även mycket på varför tyg och varför klädesplagg? 
Fanns det mer experimentella sätt jag kunde trycka mina mönster på? Det fick mig att fundera 
på hur jag med hjälp av min gestaltning kunde förstärka att mönster är något ständigt 
föränderligt, som kan upprätthållas eller brytas. Hur skulle jag samtidigt kunna påvisa att 
mönster är något som genomsyrar samhället och berättar saker om vår samtid, oavsett om det 
rör samhällsmönster eller mönsterdesign och hur kunde jag visa på sambandet dem emellan? 
Till en början upplevde jag mig lamslagen då jag ansåg att jag själv inte tänkte utanför boxen 
gällande min gestaltning, men efter ett tag fick funderingarna mig att förstå att jag absolut 
hade legitima skäl till att jag valt just textil och klädesplagg. Textil och mönster, likaså kläder 
har långt tillbaka och genom historien använts som ett uttryck för att beskriva samtiden. Detta 
gör vi även idag, om än inte på samma sätt som de gjorde förr, men det som är konsekvent är 
att vi avbildar vår samtid på ett eller annat sätt då mönstren vi skapar berättar något om vad 
det innebär att leva och finnas till. Textil rör sig med oss människor då vi använder det i vår 
vardagliga miljö och bär textilier på våra kroppar och det manifesterar också hur textilier är 
en sorts förlängning av oss själva. Textil och mönster pryder människors hem och våra kläder, 
och vad säger någonting om vår samtid om inte det vi väljer att ge plats åt i våra hem och det 
vi väljer att bära på våra kroppar? 
 
Efter hand väcktes nya frågor anknutna till min frågeställning. Frågeställningen var ”Vad 
händer när jag tillämpar genusperspektiv i min mönsterdesign”? Vad händer när budskap blir 
mönster och vad händer i sin tur när dessa budskap möter textil som får bli dess budbärare? 
För att kunna besvara mina frågor kände jag ett behov av att först plocka isär dem. Jag 
funderade därför på och undrade: Vad är genus och normbrytande inom illustration och 
mönster? Med andra ord, vad är vi vana att se och vad bryter mot normen? Hur kan en gå 
tillväga i skapandeprocessen för att spegla normer och genus i mönster? Kan det vara genom 
att återskapa situationer jag sett i verkligheten där det saknats acceptans för det som inte är i 
enlighet med normen? Är det genom att visa att normen inte är det enda, att det bara är ett av 
många invanda mönster som levt vidare i decennier? Kan det vara genom att låta det som inte 
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anses vara normen få synas och säga sitt eller genom att försöka skapa som om normerna inte 
hade funnits? 
 
Sammanfattningsvis fokuserade och strävade jag i min gestaltning efter att ta fram mönster 
som skulle upplevas estetiskt tilltalande för barn som är målgruppen och som samtidigt 
upplevs medvetna och ifrågasättande kring vårt samhälles strukturella mönster kring 
könsnormer. Det är självfallet svårt att veta vad som är tilltalande rent visuellt och för vem, 
men jag valde att fokusera på att skapa motiv som jag anser har charm med tilltro till att det är 
en vinnande egenskap för målgruppen. Trots att jag var medveten om att temat var genus, var 
det ändå svårt att skapa bortanför normer som finns omkring oss dagligen. Vad jag än 
skapade, blev jag tvungen att fråga mig själv “på vilket sätt är denna bilden normbrytande?” 
och det var en svår fråga att svara på, vilket tyder ytterligare på hur stor roll normer faktiskt 
har i samhället. Jag försökte förhålla mig till skapandet av mina mönster på ett sätt som var 
normkritiskt utan att fastna i tankarna “jag får inte göra såhär, för då följer jag denna norm” 
eller “jag måste vara uppenbart kritisk för att mina mönster ska vara normkritiska”. Jag ville 
hålla fast vid min vision att kunna skapa mönster som upplevs tilltalande bortom kön. Alltså 
att på sätt och vis bygga vidare på funderingen vad kön egentligen innebär. Jag ville inte att 
mina mönster skulle vara alltför tydligt politiska, då min målgrupp trots allt är barn och jag 
anser att lek och skoj snarare bör vara i fokus. Jag ville istället att genus skulle vara såpass 
transparent i min mönsterdesign att en skulle fundera i första hand på om en tycker om 
mönstret eller inte, istället för att först få uppfattningen att mönstret är avsett för ett visst kön 
och sedan styras utifrån det när en granskar mönstret. På så vis utvecklades mitt arbete under 
tidens gång till att fokusera på hur en grafisk designer kan arbeta inte bara med normkritik i 
sin design, utan också med normkreativa lösningar kring genus. 
 
 
3.1.1 Tryckmetoden Lino-printing 
 
Utöver de mönster jag skapade i programmet Illustrator, prövade jag även på tryckmetoden 
Lino-printing (fig. 25–28). Metoden går ut på att med hjälp av ett skärverktyg karva ut sitt 
motiv i linoleummatta, och på så vis skapa en egen stämpel. Stämpeln målas sedan med 
textilfärg, placeras ut på tyget, och rullas med en roller för att få färgen jämn. Jag valde att 
pröva även denna metod för att skapa mönster då jag ville förflytta min undersökning från det 
digitala till det analoga. På samma sätt som jag gav mig ut och gjorde en omvärldsanalys ville 
jag även att min gestaltning skulle få bli ”fysisk”. Dock fann jag denna metoden mer 
begränsande än när jag arbetade digitalt, då jag inte hade lika stort utbud att färger och när 
stämpeln väl var placerad så fanns det ingen återvändo. Trots detta fann jag det givande att 
pröva metoden och jag ville även påvisa att det är relativt enkelt att skapa sina egna tryck och 
mönster även analogt i sitt eget hem. 
 

  
(fig. 25)   (fig. 26) 
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(27)    (28) 
  
3.1.2 Val i skapandet av mina mönster 
 
I min mönsterdesign har jag inspirerats av de analyser jag gjort, främst i val av motiv och 
färger men också i vad jag valt att inte illustrera. Målet var att lyckas skapa mönster som inte 
har någon tydlig könskodning, utan som upplevs tilltalande bortom kön och normer. Jag valde 
aktivt att i de flesta mönster avgränsa mig till motiv som djur, växtriket, och allmängiltiga 
föremål, men att också i vissa bilder använda stereotypt feminina och maskulina föremål 
tillsammans (fig. 27 och 31). Vad jag valde att inte illustrera var mönster med endast 
stereotypt feminina eller maskulina motiv, då det var den typen av mönster som jag ville 
komma ifrån. Det mönster som jag valde att skicka iväg för print på textil (fig. 33) har även 
ett dolt budskap som är inspirerat av rapporten Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för 
transpersoner: En rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige gjord av 
Folkhälsomyndigheten (2015). I bakgrunden tog jag upp hälsoläget bland transpersoner idag 
och det framkom av studien att endast 80 stycken av de 800 transpersoner som deltog kände 
att de kunde leva helt enligt sin könsidentitet. Det är alltså endast var tionde person som 
upplever att de kan vara den de är. I mönstret (fig. 33) som består av blad valde jag därför att 
göra var tionde blad i färgen rosa, vilka representerar de transpersoner som kan leva sina liv 
fullt ut enligt sin könsidentitet. Bladen som är gröna representerar alla dem som känner sig 
begränsade i sina liv i egenskap av sin könsidentitet. Jag valde även att skapa samma mönster 
fast där var tionde löv istället är färgat som Pride flaggan, vilket dels syftar till att lämna 
betraktaren med ordet ’pride’ eller ’stolthet’ i tankarna. När jag granskar min egen 
mönsterdesign frågar jag mig själv huruvida jag lyckats besvara min frågeställning. Så frågan 
är: Vad händer när jag tillämpar genusperspektiv i min mönsterdesign? 
 
För att granska mina slutgiltiga mönster, se bilaga i slutet av undersökningen. 
 
 

3.2 Avslutande diskussion & slutsats 
 
Jag har under denna undersöknings gång fördjupat mig inom genusteoretiska perspektiv för 
att förstå deras samband med design för att sedan tillämpa detta i min egen 
mönsterformgivning. Syftet med undersökningen handlade om att utforska hur en designer 
kan integrera ett normkritiskt perspektiv i mönsterdesign och hur ett normkritiskt tänkande 
fungerar som förhållningssätt i den kreativa designprocessen.  
 
Jag undrade vad som händer om en gestaltar eller ifrågasätter samhällsmönster genom 
mönsterdesign. I mitt samtal med textilkonstnären Annika Ekdahl (personlig kommunikation, 
7 december 2016), funderade vi kring vad budskap är och hur det hänger ihop med konst. 
Ekdahl betonade att som konstnär är det aldrig en självklarhet att ha en specifik agenda med 
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det en skapar. Ibland är skapandet någonting annat än politiskt, och ibland är det just det. På 
min fråga kring hur hon tänker att man kan göra för att fläta in budskap, eller 
samhällsinformation om man så vill, i konst eller specifikt mönsterdesign, svarade Ekdahl att 
det förde hennes tankar till konstgruppen Saldo, som skapat mönster med hjälp av 
samhällsinformation och på så vis vävt in samtiden mer direkt i sin konst. Deras målsättning 
är en ny typ av formgivning som kommunicerar med mottagaren samtidigt som den 
åstadkommer en estetisk upplevelse och fyller en praktisk funktion. Två av medlemmarna i 
Saldo, Stefan och Madlein Fallgren menar också att det, så länge världen förändras, kommer 
finnas ett oändligt fundament till skapandet av mönster. De betonar också det intressanta i hur 
dagens värderingar kring mönster kommer att förändras i framtiden. Mönster kommer att ha 
gått från att ha varit en passiv detalj till att bli en aktiv faktor i det offentliga rummet, 
fastställer de i sin målsättning (Norenius, 2003, 12 november). Detta fick mig att tänka på 
Halls (1997) teori som nämndes i tidigare forskning och som innebär att det är vi människor i 
ett samhälle som ger saker och ting dess mening och betydelse. Detta innebär att mening och 
betydelse är föränderligt med och av dem som lever i samhället, och det som kommuniceras 
under en viss epok eller period av tid kan vara någonting helt annat än vad som blir 
överenskommet under en annan. På så sätt ändras också samhällets värderingar och normer, 
vilket i sin tur resulterar i att det som syns i mönsterdesign också förändras över tid och 
speglar sin samtid. Mönster som förr ansågs normbrytande ses kanske inte som det idag och 
det som nu anses könsneutralt sågs kanske inte som det förr. 
 
Ekdahl (personlig kommunikation, 7 december 2016), berättar vidare om en del tidigare 
projekt konstgruppen Saldo gjort, bland annat ett projekt då de skapade rutnätsmönster med 
hjälp av statistik. Med hjälp av statistiska siffror utformade de därefter storleken på rutorna i 
mönstret. De gjorde även ett gult mönster med bubblor där bubblorna bildade blindskrift. Det 
som stod i blindskrift var baserat på historier som ett antal författare fått skriva ihop på temat 
“färgen gul”. Deras sätt att jobba handlade mycket om idéprocessen och hur en kunde 
konceptualisera mönster och väva in information samtidigt som mönstret blev användbart rent 
visuellt. Det är ett ypperligt exempel på hur en kan applicera samhällsinformation i skapandet 
av mönster. Ekdahl berättar vidare om hur Stefan Fallgren ur gruppen Saldo berättade i 
föreläsningar om vikten av att samarbeta med X-faktorn (det okända, slumpen, risken) för att 
uppnå en sorts “wow-faktor”. Det innebär att inte bara skapa utifrån det en vet utan att våga 
lämna saker till slumpen.  
 
Jag föreställer mig att Kühlhorn (2012), som jag refererat till tidigare i min undersökning, 
inspirerats av detta tillvägagångssättet i skapandet av många av hennes mönster. Kühlhorn 
beskriver hur hon finner det fascinerande med den typen av mönster som redovisar någon 
sorts information, att det är som om hjärnan tar in informationen bättre när den redovisas i ett 
mönster. Kühlhorn beskriver hur hon kan lägga huvudet mot en kudde i sitt hem, som 
gestaltar hur könsfördelningen ser ut i kulturbilagan, utifrån ett mönster hon gjorde. 
Informationen blir fysisk. När jag läser Kühlhorns bok Rapport! En bok om att göra mönster 
får jag känslan av att hon tar sig an världen lite likt en kontrollfreak med strukturerat kaos i 
hjärnan. Sättet hon ser världen på är fascinerande i sig och hur hon hoppar från en tanke till en 
annan men fortfarande ser sammanhanget är likaså. Ändå upplever jag hur det skaver lite att 
läsa hennes ord. 
 

“Schemat ska sen ligga bredvid mig till vänster på skrivbordet. Helst inga andra 
papper över eller under, men det brukar bara vara så en kort stund. 
Sortering/städning/schema - uppradat blir det ju ett sorts mönster. Många av 
någonting och sorterat på något sätt. Man kan ta nästan vad som helst. (...) Väldigt 
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mycket av någonting blir intressant i sig. Jag tror det är därför det är så fascinerande 
med mönster. Man ser upprepningen. Man känner ordningen. Man blir lugn. In i 
ledet.” (Kühlhorn, 2012) 

 
Trots att det med stor sannolikhet inte är så hon menar, dras mina tankar ändå till normer och 
att “rätta in sig i ledet”. Då mönsterformgivning på sätt och vis är en sorts “uppordning” av 
något, är det kanske precis som samhällsmönster och normer i den aspekt att vi kategoriserar 
för att hantera all den information som världen ger oss. När jag med mönster som 
utgångspunkt reflekterar kring sambandet mellan design och samhället, tänker jag mycket på 
att det vi omges av speglar oss och de val vi gör. Design kan upprätthålla mönster i samhället, 
men också påverka oss i nya riktningar. Jag ser hur samhället och design hänger ihop och 
påverkar varandra, lite likt linjerna och formerna i ett mönster som upprepas.  
 
Om en anser att kläder bara är kläder bör en tänka igen. Kläder säger så mycket om vilka vi är 
och till och med vilka värderingar vi har. Vilka kläder våra föräldrar klär oss i när vi är små 
säger mer än vi tror om vilka förväntningar som ställs på oss utifrån det biologiska kön vi 
föds som. Valet att klä sitt barn i plagg som gör att de måste anpassa sig i hur de leker 
kommer också att forma hur barnet beter sig. Egentligen är val av färger, former och typ av 
plagg ganska oviktigt. Vad som är avgörande är vilka värderingar, sanningar och agendor en 
väljer utifrån. Klär en sin dotter i en kjol och samtidigt säger att hon är söt och ska vara 
försiktig så att hon inte smutsar ner sina kläder, då kommer det så mycket mer med kjolen än 
bara ett plagg. Med kjolen talas det iså fall om för flickan att det är viktigt att hon är söt, att 
hon ska anpassa hur hon leker så att hon är försiktig och hon kan dessutom inte leka lika 
hämningslöst i en kjol som i exempelvis byxor då kjol är ett mindre praktiskt plagg att röra 
sig fritt i. Klär en däremot sin dotter i en kjol och uppmanar henne att ha så kul hon bara kan, 
springa så fort hennes ben orkar och inte lägger stereotypa värderingar i valet av klädesplagg, 
betyder plötsligt plagget inte lika mycket längre.  
 
Jag nämnde tidigare i min undersökning att vi behöver fråga oss själva hur vi som producerar 
grafisk design kan vara en del av lösningen i strävan mot ett mer jämlikt och framåtsträvande 
samhällsklimat som upplevs mer inkluderande. Under tidens gång har jag kommit fram till att 
för att inkludera dem som upplever sig exkluderade finns det mycket vi som redan är 
inkluderade kan göra, men för att människor fullt ut ska kunna känna sig inkluderade behöver 
de också uppleva sig representerade. Jag drar slutsatsen att de som redan känner sig 
representerade till stor del är det för att människor som producerar material är personer med 
attribut som de kan identifiera sig med och som skapar med sig själva som utgångspunkt. Med 
andra ord reflekterar jag kring ifall det är "för få" personer som känner sig exkluderade som 
själva skapar material de kan relatera till. Alternativt och mer troligt att de är många som 
skapar men att materialet inte tas emot med samma öppna armar som om det vore 
normföljande. Slutsatsen är sammanfattningsvis att det behöver få synas mer material från 
personer som upplever sig exkluderade, för att det är dem som vet bäst hur de bör eller vill 
representeras. Då en skapare alltid är situerad i sin egen livssituation, är det oerhört svårt att 
skapa utifrån något annat än det i beaktande. Jag kan försöka inkludera och till och med göra 
det väl, men frågan är om jag kan nå dem som känner sig exkluderade, när jag själv alltid 
varit inkluderad? Jag upplever att denna undersökning skulle kunna mynna ut i ett fortsatt 
arbete med mönsterdesign, men med deltagande design som nyckelmetod och då låta 
individer som upplever sig vara exkluderade inte bara få berätta historier som sedan 
återberättas, utan faktiskt lämna över pennan till dem. 
 
Jag vill lyfta fram att min undersökning går från en normkritisk analys vidare till en 
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normkreativ gestaltning som grundar sig i dessa analyser. Jag fokuserade på att arbeta med 
normkreativa lösningar i mitt arbete genom de mönster jag valde att skapa.  
 
Slutsatsen med mitt arbete är att genusteoretiska perspektiv fungerar som en utmärkt 
utgångspunkt i skapandet av normkritisk mönsterdesign. Så, vad händer när jag tillämpar 
genusperspektiv i min mönsterdesign? Det jag upplevde hände var framförallt att jag blev mer 
medveten om min egen roll gällande genus och mönster, både som medieproducent men 
också som privatperson. Då normer ofta följs i omedvetna beteendemönster är förmågan att 
vara medveten om omedvetenheten en av förutsättningarna för att kunna ifrågasätta sitt egna 
skapande och kunna formge genusmedveten mönsterdesign. Jag har kommit till insikten att 
det finns många svårigheter bakom att arbeta kring genus, men att det som händer i 
tillämpandet av genusperspektiv främst är att en vågar granska sin egen position i frågan. Det 
är inte helt enkelt att komma till insikten att en är starkt påverkad av normer, men det är nog 
också i den insikten en kan börja ifrågasätta och arbeta för att frigöra sig själv och andra från 
uppfattningar som känns förlegade i vår samtid. Att omgivningen utvecklas är dels tack vare 
att gamla förlegade mönster ifrågasätts och att andra synsätt presenteras. Då samhället formas 
av diverse mönster som upprepas har jag tron om att vi också med hjälp av mönster(design) 
kan forma samhället i den riktning som vi själva önskar.  
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5. Ordlista & teknisk bilaga  
 
 
Ordlista 
 
Binär - (avseende könsidentitet) innebär att det upplevda könet passar in i ett binärt 
könssystem; antingen kvinna eller man. 
 
Cisperson - en person vars biologiska, juridiska, sociala och upplevda kön hänger ihop enligt 
normen.  
 
Diskurs (se "diskursiv formation") - Diskurs kan ses i användandet av talat, skrivet, tecknat 
språk och andra kommunikationsformer. I benämning i denna text är diskurs av innebörden 
‘värderingar och föreställning som kommer någon särskild stans ifrån’. 
 
Genus - begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som 
används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som tillsammans 
formar människors sociala kön. 
 
Heteronorm – norm som innebär att heterosexualitet är norm och att könsidentitet endast 
bestäms utifrån den fysiska kroppen och att det därmed endast existerar två kön, män och 
kvinnor. Heteronormen gör att män förväntas bete sig ’maskulint’ och kvinnor ’feminint’. 
 
Ickebinär - Ickebinär kan den person kalla sig som identifierar sig mellan eller bortom 
kvinna–man-uppdelningen av kön. Ibland används ”ickebinär” som ett paraplybegrepp 
för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen.  
 
Intersektionalitet - samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra 
specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer 
baserade på kön, ’ras’, etnicitet, klass och sexualitet. 
 
Konnotation - Ett fenomens/föremåls konnotation inbegriper de föreställningar som är 
förknippade med saken i fråga.   
 
Könsidentitet - det kön en själv identifierar sig som, oberoende av vilket biologiskt och 
socialt kön andra anser att en har. 
 
Norm - Det som anses som det ”normala” eller godtagna beteendet i t.ex. en social 
grupp; konvention, praxis. 
 
Rapport inom mönsterformgivning - Regelbunden upprepning av en bild så att den 
bildar ett mönster 
 
Social konstruktion - begrepp som används för att påvisa att fenomen som kön, ras 
och identitet inte är naturligt givna, fasta eller oundvikliga utan tvärtom är produkter 
av mänsklig interaktion och kollektivt handlande som präglas av historiska och 
kulturella variationer. 
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Socialt kön - en term som pekar på kön som en kulturell och social konstruktion. 
Begreppet är synonymt med genus. 
 
 
Teknisk bilaga 
 
Programvaror: 
 
Adobe Illustrator - Illustrations-program som jag använt mig av för att skapa mina 
motiv och mönster. 
 
Adobe Photoshop - Bildredigeringsprogram som jag använt mig av för att spara ut 
mina mönsterbilder i rätt format och för att redigera vissa av de egna bilderna som 
använts i texten. 
 

Material till trycktekniken Lino-printing: 
 
Linoleum-platta, skärverktyg, textilfärg och tryckroller. 
 
 
Övrig bilaga - tillåtelse för användning av bilder 
 
Till denna undersökning har jag fått muntlig och skriftlig tillåtelse att använda alla bilder som 
förekommer. Bilderna från Mini Rodinis och Villervallas hemsida ägs av dem men jag har 
deras tillåtelse att använda bilderna för detta syfte. Avseende de bilder jag fotograferat själv 
inne i klädbutikerna, har jag fått tillåtelse att fotografera och använda i denna undersökning. 
Den enda butiken som inte ville ge sin tillåtelse till användandet av egenfotograferade bilder i 
butiken var H&M, därför finns inga dokumenterade bilder därifrån utan endast beskrivande 
text från min upplevelse i butiken. 
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6. Bilaga gestaltande undersökning – mönsterformgivning 
 

 
(fig. 29)                     (fig.30) 

 
(fig. 31)                             (fig. 32) 

  
(fig. 33)                              (fig. 34) 
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(fig. 35)                              (fig. 36) 

     
  (fig. 37)                             (fig. 38) 

    
 (fig. 39)                                 (fig. 40) 

  
(fig. 41)                             (fig. 42) 

  
(fig. 43)                                     (fig. 44) 
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(fig. 45)                           (fig. 46) 


