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Sammanfattning 

Detta examensarbete undersöker hur informativa illustrationer om kvinnohistoria 

kan utformas med hjälp av genusperspektiv, semiotik och bildberättande. I 

könsstereotypa porträtteringar av kvinnor är det svårt att lyfta information, då de 

främst framhäver kvinnors estetiska värde. Problematiken ligger alltså i hur man 

undviker könsstereotypa porträtteringar av kvinnor för att istället lyfta relevant 

information snarare än utseende och estetik. Därför har jag arbetat fram fyra 

riktlinjer baserade på tidigare forskning och bildanalyser av genus i bilder. Dessa 

riktlinjer fungerar som en mall för bildskapandet och hjälper till att skapa en 

normkritisk medvetenhet och bidrar därmed till utformandet av välplanerade, 

normkritiska illustrationer som undviker könsstereotypa porträtteringar. För att 

testa riktlinjernas påverkan i bildskapandet har flera skisser utformats och testats. 

Slutligen besvaras och diskuteras frågeställningen som handlar om att vara 

medveten om hur stereotyperna generellt ser ut, och därefter skapa riktlinjer för 

bildskapandet, baserat på stereotyperna och informationsmål, för att därmed skapa 

icke-stereotypa porträtteringar av kvinnor. 

Abstract 

This thesis discusses how informative illustrations about women’s history can be 

done with the help from gender perspectives, semiotics and picture telling. It’s hard 

to inform about women in stereotypical portrayals, since they mostly highlight 

women’s beauty and looks. Thus, the problem is about how to avoid stereotypical 

portrayals of women and instead highlight relevant information rather than looks 

and aesthetics. To do this I’ve developed four guidelines based on previous 

research and image analyses of gender in pictures. Those guidelines work as a 

model that helps the planning and designing of illustrations that avoids 

stereotypical representations of gender. To test the guideline’s impact on the design 

I made several sketches to test. To sum the thesis up I discuss and answer the 

question formulation that’s about finding awareness in what stereotypes exists and 

make guidelines based on them and the information goals, to make non-

stereotypical portraits of women. 

  



 

 

Förord 

 

Förhoppningsvis kan detta arbete bidra med en, om än liten, insikt i hur det går att 

undvika könsstereotypa bildrepresentationer för att komma ett litet steg närmare ett 

jämställt samhälle. 

Jag vill börja med att tacka min handledare, Lasse Frank, som varit en otroligt bra 

vägledare. Jag vill även tacka Jan Brandt för ett roligt och intressant arbete som 

utvecklat mina tankesätt ytterligare. 

Avslutningsvis vill jag även tacka familj, partner och vänner för ett otroligt stöd 

genom denna ibland tunga process. 
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1 Inledning 

Detta kapitel kommer att behandla projektets bakgrund, problemformulering, syfte 

och målgrupp, frågeställningar, avgränsningar, teorier och metoder. 

1.1 Bakgrund 

Föreningen Kunskapsturism Kafjärden är en ideell organisation som är öppen för 

enskilda personer, föreningar och företag som vill främja kunskapsturismen i 

Kafjärden. Framförallt vill Kunskapsturism Kafjärden uppmärksamma om Axel 

Oxenstiernas liv och samhörighet med Fiholms slott och Jäders kyrka. Denna 

förening är alltså samarbetspartnern i detta arbete, och kontaktperson och 

uppdragsgivare är Jan Brandt, senior konsult och gestaltansvarig, samt Anders 

Johansson, tidigare journalist och gestaltansvarig. 

Inför sommaren 2018 anordnar föreningen en utställning som kommer att handla 

om Axel Oxenstierna, och det är flera studenter från utbildningen som arbetar mot 

denna utställning. Målet med utställningen är att den ska bli ett återkommande 

event, i ett större format. Detta betyder vidare att det är viktigt att 

utställningsobjekten är historiskt korrekta och väl informativa så att såväl besökare 

som historievetare uppskattar dess innehåll, så att utställningen får ett bra rykte och 

tjänar tillräckligt mycket pengar för att kunna återkomma i större format. 

Utställningen kommer att befinna sig i Jäders församlingshem och invigs 16 juni 

2018. Utställningen kommer bland annat att innehålla en tidslinje över 

Oxenstiernas liv och större händelser, en visualisering av slottet han aldrig byggde, 

gods och gårdar som han ägde, hans resor i Europa och allmän information om 

stormaktstiden, vilka olika människor och klasser som levde under stormaktstiden 

och hur de såg ut. Det kommer även att finnas en informationsplansch som handlar 

om några viktiga kvinnor i Axel Oxenstiernas liv, med tillhörande illustrationer 

som porträtterar dessa kvinnor. Dessa illustrationer är vad detta arbete vidare 

handlar om. 

Illustrationerna skapas för en informationsplansch, storlek 70x100 cm, och 

kommer att anpassas därefter. Storlek bestämdes av uppdragsgivare. 

Informationsplanschen kommer att utformas av mig, för hängas på utställningen 

om Axel Oxenstierna i Jäders församlingshem, sommaren 2018. Målgruppen för 

utställningen är historieintresserade personer och eventuella turister, familjer och 
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museibesökare. För min gestaltning är målgruppen begränsad till 

historieintresserade vuxna, vilket innebär att innehållet exempelvis inte kommer att 

vara anpassat efter en yngre målgrupp. 

1.2 Problemformulering och syfte 

Enligt konst- och bildforskning används bildkultur ofta för att upprätthålla en 

ojämlikhet mellan könen, den används som en plats för att visa makt och kontroll 

(Göthlund, 2003, s. 206). Kvinnor visualiseras ofta som passiva och det främsta 

målet verkar vara att visa upp den kvinnliga kroppen som ett objekt för visuell 

njutning (Gunnarsson, 2016, s. 24ff. Eriksson & Göthlund, 2012, s. 106), till 

skillnad från visualiseringar av män som istället visar den manliga kroppens 

funktioner, mannen som en aktiv människa. Det kan diskuteras vad dessa 

visualiseringar av kvinnor egentligen ger för information om henne, och det kan 

antas att de inte bidrar med mycket information alls, eftersom hon egentligen bara 

poserar för åskådaren.  

Arbetet diskuterar vidare hur informativa illustrationer av historiska kvinnor kan 

utformas för att undvika könsstereotypa porträtteringar och istället informera om 

dessa kvinnor och deras liv. Illustrationerna ska informera om fem kvinnor som 

levde under Sveriges stormaktstid och hade någon form av relation med Axel 

Oxenstierna, om vilka de var, och alltså inte bara om hur de såg ut. 

Arbetets syfte är att komma fram till hur man kan illustrera historiska kvinnor med 

en normkritisk syn och undvika könsstereotypa porträtteringar, för att istället 

informera om kvinnorna i bilderna och deras liv, med hjälp av ett antal riktlinjer 

som grundas i tidigare forskning liksom bildanalyser av genus i bilder. 

1.2.1 Frågeställning 

Hur kan porträtteringar av historiska kvinnor utformas för att skapa informativa 

och icke-könsstereotypa illustrationer? 

1.3 Avgränsningar 

Normkritik och könsstereotyper är en stor del i detta arbete. Det som kommer att 

diskuteras vidare är hur detta konstrueras i bildkomposition och med semiotiska 

ledtrådar i bilderna. Ofta visualiseras kvinnor respektive män könsstereotypt även i 

utseendeaspekter såsom kläder och frisyrer (Chi Cheung Ruby Yang, 2016), vilket 

är någonting som inte är möjligt att påverka i dessa illustrationer eftersom de 
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visualiserar kvinnor från 1600-talet, alltså en tid där skillnaden mellan maskulina 

kläder och frisyrer respektive kvinnliga var väldigt stor. Det är för utställningen 

viktigt att bilderna är historiskt korrekta, och därför kommer jag inte att diskutera 

den formen av könsstereotypa visualiseringar vidare i detta arbete, utan fokus 

kommer istället att ligga på bildkompositionerna. 

Manéret i illustrationerna kommer att anpassas efter målgrupp och såväl inre som 

yttre kontext, men kommer inte vidare diskuteras i detta arbete då det inte är av 

större relevans för frågeställning och problemformulering. 

Typografi och layout kommer att utformas med grund i 

informationsdesignsprinciper och -teorier i informationsplanschen, men kommer 

inte heller att diskuteras i det här arbetet. Teckensnitt är förbestämt för 

utställningen och är därför inte någonting som kan påverkas. 

1.4 Teori 

I denna del beskrivs teorier som används i arbetet samt hur de används. 

1.4.1 Genusperspektiv 

Genusforskning är en kritisk forskning som innehåller flera teorier och metoder. 

Genusforskning är dels ett eget ämne men används också inom flera andra ämnen. 

Framförallt används det inom sociologi, historia och statsvetenskap (”Om 

genusforskning”, Nationella Sekretariatet för Genusforskning, 31 mars 2016). 

Genus är ett begrepp som används för att skilja den kulturellt konstruerade 

könstillhörigheten från den biologiska, samt används för att beskriva 

könstillhörigheter som inte nödvändigtvis har någon koppling till det fysiska könet. 

Skillnaden mellan män och kvinnor är socialt och kulturellt konstruerat, därför är 

genus ett begrepp som tillkommit för att skilja på fysiskt kön och könstillhörighet 

(”Om kön och genus”, Nationella Sekretariatet för Genusforskning, 31 mars 2016). 

Den del från genusforskningen som diskuteras i detta arbete är framförallt den del 

som belyser genus och könsuttryck, hur dessa konstrueras i samhället och vad vi 

kan göra för att undvika könsstereotypa representationer. Att tänka normkritiskt 

kring dessa delar i bildskapande är ett viktigt och relevant val i dagens samhälle, 

där de feministiska diskussionerna och den allmänna medvetenheten kring kön och 

genus blir allt större och vanligare. Gestaltningen kommer alltså att utföras med en 

normkritisk syn och med hjälp av bildanalyser samt tidigare forskning om hur 

genus konstrueras i bilder. Ur detta vill jag utforma en mall för att skapa 
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genusmedvetna bilder, för att i sin tur undvika könsstereotypa porträtteringar av 

dessa historiska kvinnor. 

1.4.2 Semiotik 

Semiotik är den vetenskap som undersöker den mänskliga betydelseproduktionen 

(Eriksson & Göthlund, 2012, s. 41f), och används i gestaltningarna för att ge 

åskådaren visuella ledtrådar om vad illustrationerna ska kommunicera, alltså vem 

kvinnan i bilden var.  

Semiotik berör kommunikation och meningsskapande och är en teori om hur 

människor kommunicerar via tecken. Semiotiken undersöker hur bilder tolkas som 

tecken som kan bestå av uttryck och innehåll. Man argumenterar för att det finns 

bildkoder liksom språkliga koder, vilka bygger på konventioner som gör det viktigt 

att man först och främst förstår inom vilken kultur dessa tecken och koder fungerar 

(Eriksson och Göthlund, 2012, s. 43). Exempelvis kan koder för makt se 

annorlunda ut idag jämfört med hur de såg ut på 1600-talet. Det blir därför viktigt 

att i illustrerandet av kvinnor från 1600-talet tänka på hur dessa koder såg ut förr 

jämfört med idag, för att göra bilderna förståeliga för en modern målgrupp, utan att 

utmana den historiska korrektheten. 

Tecken och symboler fungerar som ledtrådar för åskådaren och ökar förståelsen för 

vad bilderna ska kommunicera. Inom semiotik pratas det om indexikala tecken och 

symboler. Det innebär tecken och symboler med ett kausalt förhållande till 

någonting (Eriksson & Göthlund, 2012, s. 43). Exempelvis fungerar rök som index 

för eld, liksom en vagga fungerar som index för ett spädbarn. Även kläder, 

ansiktsuttryck och identitet kan fungera som ledtrådar för åskådaren, som hjälper 

denne att tolka en person (s. 22). Ett självsäkert ansiktsuttryck kan alltså fungera 

som index för en stark personlighet. Perspektivmedvetenhet (Eriksson & Göthlund, 

2012, s. 29) är dock viktigt att tänka på här, det vill säga en medvetenhet om att det 

går att hitta många olika saker i en bild beroende på perspektiv, vilket betyder att 

två olika personer kan tolka en och samma bild olika beroende på deras 

erfarenheter, åsikter och perspektiv. Våra tolkningar är nämligen baserade på våra 

tidigare kunskaper (Groome, 2010, s. 61f).  
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1.4.3 Bildberättande 

Bildberättande handlar om uppbyggandet av bilder och de olika ledtrådar man 

placerar ut för att kommunicera någonting. Människors ögon förflyttar sig hela 

tiden i sökandet efter information (Ware, 2008, s. 87. Cairo, 2013, s. 103). Det sker 

automatiskt (Ware, 2008, s. 88), men dessa rörelser är inte slumpmässiga (Cairo, 

2013, s. 103f). Ögonen prioriterar vad de ska titta på först, och sedan skapar 

hjärnan en helhet av informationen. Dessa prioriteringar grundar sig på våra 

överlevnadsinstinkter (s. 104), alltså ser vi snabbast saker som rör på sig, har starka 

färger eller utstickande former. Därför kan det vara bra att använda lugna, naturliga 

färger för mindre viktiga delar i bilder, och starkare färger eller avvikande former 

för de delar som är viktigast för bildberättandet. Ware (2008, s. 27) kallar det för 

”pop out”-effekten när ett objekt skiljer sig mycket från resterande objekt, genom 

exempelvis färg eller form, och därmed syns både snabbare och tydligare. 

Ware (2008, s. 90) talar vidare om hur vi förstår djup i bilder med hjälp av olika 

ledtrådar. Exempelvis tolkar vi objekt som överlappar ett annat objekt som nära, 

liksom objekts storlek, skärpa, skuggor och perspektiv spelar roll för hur vi tolkar 

dess avstånd. Bilder kan dessutom hjälpa till med informationsinläsning. 

Arbetsminnet kan ses som en arbetsplats där bearbetning och analys av information 

sker (Groome, 2010, s. 234f), och detta minne behöver inte arbeta lika hårt om det 

finns ett visuellt berättande tillsammans med det verbala (Ware, 2008, s. 89). Dessa 

olika tekniker inom bildberättande kommer i sin tur att användas som grund för 

bildkompositionen i illustrationerna, samt som hjälp för att placera ut de semiotiska 

ledtrådar som behövs för att bilden ska kommunicera rätt information.  
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1.5 Metod 

I denna del diskuteras de metoder som används för att komma fram till såväl val 

för gestaltningar samt svar på frågeställningen för arbetet. 

1.5.1 Litteraturgenomgång av genus i bilder 

För att ta reda på vilka stereotyper som finns samt hur genus konstrueras i bilder 

har en genomgång av dels tidigare forskning samt bildanalyser av genus i bilder 

gjorts. Bland annat gick jag igenom Tomas ”Genusfotografen” Gunnarssons 

analyser och diskussioner på genusfotografen.se samt Bildhandboken Gävle: Bilder 

som förändrar världen (2016), som han skapade i samarbete med Gävle kommun 

för att skapa en medvetenhet kring hur fotografer kan tänka angående genus i bilder 

och hur det representeras. Här presenteras väldigt konkreta exempel på hur det går 

att undvika könsstereotypa visualiseringar av kön i bilder. För att få en mer 

trovärdig, vetenskaplig grund till Gunnarssons konkreta exempel gick jag igenom 

Yvonne Eriksson och Anette Göthlunds bildanalyser av genus i bilder i Möten med 

bilder (2012), där de diskuterar hur genus ofta porträtteras och tar upp exempel på 

reklambilder där kvinnor porträtteras på ett sexistiskt vis och analyserar bilderna 

därefter, problemet i hur vi visualiserar kvinnor i samhälle och media blir här 

väldigt tydligt. Slutligen lästes Anette Göthlunds (2003) tidskrift Makt och blickar i 

Sisleys modebilder där hon med hjälp av kritiska bildanalyser och diskussioner 

lyfter hur kvinnor representeras i modebilder och vilka effekter detta har på 

samhället. Hon lyfter här framförallt Sisleys modebilder som blir ett ytterst tydligt 

exempel på objektifierande visualiseringar av kvinnor, där kvinnans estetiska värde 

och sexualitet lyft mer än kläderna som bilderna är menade att sälja. Jag valde att 

läsa just dessa då de ger mig den specifika information som är relevant för detta 

arbete, samt för att kunna skapa välgrundade riktlinjer för bildskapandet. Genom 

att studera dessa analyser och diskussioner om genus i bilder har jag kommit fram 

till vad som verkar vara de största dragen i könsstereotypa bildkompositioner, alltså 

de drag som oftast har diskuterats och lyfts i dessa diskussioner och analyser. 

Dessa drag är följande: uttryck, såväl ansiktsuttryck som kroppsuttryck, där 

kvinnor ofta sitter och ler mjukt in i kameran, medan män ofta står upp med en 

kall, hård blick (Gunnarsson, 2016, s. 24ff), aktivitet, vilket kommer från att män 

ofta är aktiva och visar upp sina kroppsliga funktioner i bild medan kvinnor är 

passiva och inte verkar ha några kroppsliga funktioner (Eriksson & Göthlund, 

2012, s. 106), perspektiv, kvinnor fotograferas ofta från ett fågelperspektiv medan 

män fotograferas ur ett grodperspektiv (Gunnarsson, 2016, s. 24ff) och miljö, 
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kvinnor blir ofta gestaltade i en naturlig miljö medan män gestaltas i en arbetsmiljö 

(s. 24ff). 

Utifrån dessa drag har jag kunnat skapa fyra riktlinjer som bidrar till en 

medvetenhet i bildskapandet, som i sin tur leder till välplanerade bilder där det blir 

lättare att undvika könsstereotypa bildkompositioner. 

1.5.2 Formalanalys 

För att se hur de könsstereotyper jag hittat i litteraturgenomgången ter sig i 

porträtten från 1600-talet av kvinnorna jag ska illustrera genomfördes kortare 

formalanalyser på dessa porträtt, med Barbro Axelsdotter som undantag då det inte 

finns några kända porträtt av henne. Det var även för att skapa en djupare förståelse 

för hur dessa kvinnor tidigare har porträtterats, samt för att undersöka om de större 

dragen från litterarutgenomgången som alltså resulterat i mina riktlinjer går att hitta 

och diskutera även här. 

Mina formalanalyser är inspirerade av Eriksson och Göthlunds (2012) analyser av 

genus i Möten med bilder. Först har alltså en näranalys, ett viktigt steg i början av 

formalanalysen (Eriksson & Göthlund, 2012, s. 40), gjorts för att beskriva vad som 

händer i bilden för att sedan följas upp av tolkningar. Dessa tolkningar är förstås 

baserade på mina erfarenheter och åsikter, mitt feministiska perspektiv, och kan 

därmed tolkas annorlunda av en annan person. Dessa analyser har alltså varit för att 

ge mig en förståelse för hur dessa kvinnor tidigare har gestaltats och vad det säger 

om dem, men även för att förstå deras historiska aspekter så som kläder, smycken 

och frisyrer. Mina analyser har heller inte varit lika djupgående som de jag tagit 

inspiration från, eftersom syftet med mina analyser inte har varit att undersöka 

genus i bilder i allmänhet utan mer specifikt för att ta reda på hur 

könsstereotyperna ser ut i samtida porträtt av kvinnorna jag ska illustrera, samt om 

riktlinjerna går att se även där. 

1.5.3 Skissande 

Skissandet är en viktig del i designprocess, och ett sätt dela upp arbetet mellan 

hjärnan och de visuella verktygen (Ware, 2008, s. 156). Arbetsminnet har svårt att 

koncentrera sig på flera visuella uppgifter samtidigt (Groome, 2010, s. 240f), och 

därför är det bra att dela upp detta arbete, genom att exempelvis skissa. Det är även 

viktigt att sätta upp mål och krav för designandet (Ware, 2008, s. 156f), för att själv 

kunna förstå och definiera designproblemet, så att man kan lösa det. Skisser är 

alltså ett sätt att testa idéer, en form av visuellt tänkande (s. 154).  
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De tidigare nämnda riktlinjerna går förstås att tolka på flera olika sätt. Därför 

gjorde jag 5 skisser per kvinna för att testa dessa riktlinjer, med undantag för 

drottning Kristina som jag gjorde sist. Jag började med två extrema skisser, en 

extremt maskulin och en extremt feminin representation. Detta var för att testa och 

utforska stereotyperna, hur de ser ut i just mina bilder, för att få vidare förståelse 

för hur jag inte bör illustrera kvinnorna. Därefter gjorde jag tre skisser där jag på 

olika sätt försökte skapa icke-könsstereotypa illustrationer, med riktlinjerna som 

grund. För att göra dessa bilder skrev jag ner ett ”svar” på varje riktlinje. Det kunde 

exempelvis se ut på följande sätt: 

o Uttryck: koncentrerad, varken arg eller glad. 

o Aktiv: Hon är aktiv genom att skriva i en bok.  

o Perspektiv: Perspektivet bör vara ögonhöjd. 

o Miljö: Hon sitter vid ett skrivbord. 

Detta exempel är från den skiss av Agneta Horn som jag sedan färdigställde (se 

bild 1). Detta gjordes alltså för att utforska stereotyperna i bildskapandet och för att 

på så sätt komma fram till hur illustrationerna kan utformas för att undvika 

könsstereotyper. Att fylla i dessa punkter, eller riktlinjer, hjälper planeringen av 

bilden och skapar därmed en medvetenhet kring hur personen i bilden presenteras, 

vilket i sin tur gör det lättare att undvika könsstereotyperna och istället skapa en 

informativ bild som kommunicerar det man är ute efter. 

Bild 1 

Agneta Horn 

Skiss  
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1.5.4 Skisstester 

För att vidare testa hur riktlinjerna har påverkat bilderna och framförallt hur 

personen som porträtteras kan tolkas beroende på hur riktlinjerna utnyttjats, har 

tester av skisserna gjorts. Det är lätt att i sitt egna bildskapande vara både 

självkritisk men också partisk. Därför har det varit relevant att se hur någon annan 

tolkar de skisser som jag anser är informativa och som till så stor del som har varit 

möjligt undviker könsstereotypa representationer av dessa kvinnor. Det är även 

relevant hur någon annan uppfattar de semiotiska ledtrådar som placerats ut, 

personligheter hos personerna som porträtteras, och om informationsmålen uppnås 

i en eller flera skisser. 

Jag ville, för att få nyanserade svar, ha testpersoner med olika bakgrunder, kön och 

ålder. Det resulterade i sammanlagt fyra testpersoner, varav tre är kvinnor i 

åldrarna 25, 26 och 61, samt en man på 31 år. Planen var att hitta fler testpersoner, 

men tillgängligheten av testpersoner har varit begränsad. Testernas syfte var alltså 

att se hur andra personer kan tolka kvinnorna i skisserna beroende på hur 

bildkompositionen ser ut, samt vilka ledtrådar som finns placerade i bilden. Svaren 

från testerna var relativt lika och nådde därför upp till detta syfte tillräckligt för att 

stödja urvalet av skisser. 

Testerna gjordes individuellt. Innan testet startade fick testpersonerna veta att det är 

frivilligt och att de när som helst kan avbryta. De fick veta att de är anonyma, samt 

till vad och hur resultatet kommer att användas. 

Testpersonen fick se en skiss i taget, först Agneta Horn, skiss 3, 4 och 5. Därefter 

Anna Bååt, skiss 3, 4 och 5, och sist Barbro Axelsdotter, skiss 3, 4 och 5 (se 2.1.3).  

Testet bestod av två huvudfrågor: 

o Vad tänker du på när du ser den här bilden? 

o Hur tolkar du personen i bilden? 

Dessa frågor var öppna frågor och testpersonerna fick reflektera fritt kring dem, 

medan jag antecknade. Fördelen med öppna frågor är att svaren troligen reflekterar 

helheten och komplexiteten i testpersonens synpunkter (Denscombe, 2016, s. 252). 

Jag visade inte de två första skisserna i bildserierna eftersom de är extremt 

maskulint respektive feminint uppbyggda skisser, som mest har varit för att testa 

gränserna i skissandet, och därmed för min egna skull som illustratör. Jag visade 

även bara 3 av 5 kvinnor, vilket berodde dels på att testerna inte skulle bli allt för 

långa samt för att testernas syfte var att ta reda på hur de porträtterade personerna 

tolkas beroende på riktlinjerna och de semiotiska ledtrådarna, inte specifikt för hur 
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varje karaktär tolkas. De kvinnor vars skisser jag valde att använda i testerna är de 

tre kvinnor som jag först gjorde skisser på. Jag prioriterade dessa tester ganska 

tidigt i min process för att så snart som möjligt kunna arbeta vidare med att 

färdigställa skisserna, och hinna klart till den deadline som finns för dem. Det har 

alltså mycket att göra med tidsplaneringen i min gestaltningsprocess. Därför visade 

jag skisser på 3 av 5 kvinnor, dels för att de fanns tillgängliga men också då de 

representerar riktlinjerna och utnyttjandet av dem väl. Resultatet av testerna 

fungerar vidare som ett stöd i urvalet av skisser, och är därför ett viktigt steg för 

färdigställandet av illustrationerna. 

2 Resultat och gestaltning 

Detta kapitel kommer att redogöra vägen från resultat till färdig gestaltning.  

2.1 Resultat 

Här diskuteras resultat från litteraturgenomgången, formalanalyserna samt hur 

resultatet från skisstesterna påverkade urval av skisser. 

2.1.1 Riktlinjer 

De drag jag fann i litteraturgenomgången ledde som tidigare nämnt fram till ett 

antal riktlinjer. Riktlinjerna jag kom fram till är alltså uttryck, aktiv, perspektiv och 

miljö. En djupare förklaring av vad riktlinjerna innebär är följande: 

o Uttryck 

Såväl kroppsuttryck som ansiktsuttryck går in under denna kategori. 
Stereotyperna är följande att kvinnor ofta har ögonkontakt med 
åskådaren, samt ler mjukt och bekräftande. Ofta sitter hon ner, i 
vissa fall ligger hon ner. Män tittar ofta någon annanstans, på 
någonting viktigare än kameran. Tittar de in i kameran har de en kall, 
dominant och arg blick. De sitter eller står ofta upp (Gunnarsson, 
2016, s. 24ff). 

o Aktiv 

Denna kategori innefattar huruvida personen i bilden är aktiv eller 
passiv. Kvinnor i bilder är oftast passiva. De sitter stilla eller poserar 
för att visa upp sitt estetiska värde. Män är ofta aktiva i bilder, om de 
så spelar fotboll eller gör kontorsarbete. Det är lätt att förstå vad de 
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arbetar med eller gör, till skillnad från stereotypt feminina bilder där 
åskådaren blir tvungen att läsa bildtexten för att förstå vad hon gör 
eller arbetar med (Gunnarsson, 2016, s. 24ff). 

o Perspektiv  

Denna kategori handlar om perspektivet i bilden, och vad det i sin tur 
säger om personen som porträtteras. Kvinnor visas ofta från ett 
högre perspektiv. Åskådaren tittar alltså ner på kvinnan i bilden 
vilket avdramatiserar hennes person och maktposition. Män 
porträtteras oftare från ett lägre perspektiv, gärna grodperspektiv. 
Detta gör i sin tur att åskådaren tittar upp på honom, vilket får 
mannen att framstå som större, med en högre maktposition 
(Gunnarsson, 2016, s. 24ff). 

o Miljö 

Kategorin miljö handlar om miljön personen i bilden porträtteras i. 
Kvinnor porträtteras ofta i utomhusmiljö, en naturlig miljö. Det är 
ingenting som bidrar med information om vilka de är eller jobbar 
med såvida de inte jobbar i den specifika miljön. Det får dem att 
tolkas som jordnära och naturliga. Män porträtteras oftare i sin 
arbetsmiljö, vilket istället bidrar med information om vad just denna 
man gör eller arbetar med (Gunnarsson, 2016, s. 24ff). 

Män illustreras alltså som självupptagna, målinriktade och seriösa, ofta med en 

tydlig maktposition. Fokus ligger på deras kroppsliga funktioner och vad de kan 

åstadkomma. Kvinnor illustreras istället som ofarliga, omtänksamma, 

relationsinriktade och varma. Kroppsliga funktioner verkar inte kvinnor ha, utan 

det är istället utseende och kroppen som objekt som visas upp (Gunnarsson, 2016. 

Eriksson & Göthlund, 2012, s. 106). En stereotyp porträttering av en kvinna säger 

egentligen inte så mycket om henne, vem hon är och vad hon gör, då bilderna 

främst är skapade för att visa upp hennes estetiska värde (Göthlund, 2003). 

Knappast är alla kvinnor glada, mjuka och snälla och lever ett passivt liv. För att 

undvika dessa stereotyper i porträtteringar av kvinnor utgick jag från riktlinjerna 

som fungerar som ett stöd i bildskapandet för att skapa medvetenhet i normkritik 

och könsstereotypa bildkompositioner och på så sätt ta sig förbi dessa och istället 

nå det informativa syftet. 



17 

 

2.1.2 Formalanalys 

Någonting som alla porträtten av de kvinnor jag 

analyserat har gemensamt är att de inte visar hela 

kvinnan. I drottning Kristinas porträtt (se bild 2) skärs 

bilden av redan vid hennes midja, medan de andra 

kvinnorna får ha med sina kroppar åtminstone fram till 

knäna. Göthlund (2003, s. 209) skriver i artikeln Makt och 

blickar i Sisleys modebilder att en visuell strategi för att 

avdramatisera en kvinnas blick och makt är att just skära 

av kvinnan, alltså undvika att visa hela kvinnan på en och 

samma bild, och istället bara visa delar av henne. Hon menar att 

denna presentation av kvinnan fortfarande gör henne lockande att 

betrakta, men gör henne också ofarlig. Att Kristina skärs av så pass 

mycket högre upp än resterande kvinnor kan alltså vara en teknik för 

att avdramatisera hennes maktposition som egenbestämmande kvinna på 1600-

talet, en tid där män ansågs stå över kvinnan av naturen (”Agneta Horns dagbok”, 

Populär historia, 25 augusti 2008). Alla dessa kvinnor har någon form av makt, 

vilket också kan vara orsaken till att ingen kvinna visar hela kroppen på bilderna, 

någonting som inte är helt ovanligt att männen från samma tid gör i sina porträtt. 

Tre exempel på detta ser vi nedan. 

Det går också att notera att kvinnorna är passiva i alla bilder, vilket inte var helt 

ovanligt att män också var i porträtt från denna tid, eftersom det krävdes att de stod 

stilla för konstnären i många timmar. Däremot porträtterades ibland männen i 

krigssituationer, där de alltså är aktiva. Kvinnornas uttryck är ofta uttråkade, 

alternativt med ett försiktigt leende. Dessa attribut som jag funnit i mina analyser 

visar vidare på skillnaden i hur de olika könen porträtteras, och att dåtidens 

könsstereotypa representationer av kvinnor sitter kvar än idag, någonting som 

Bild 2 

Drottning Kristina. Porträtt 

av Sébastien Bourdon. 

Gustav II Adolf. 

Okänd konstnär. 
Gabriel Gustafsson Oxenstierna. 

Målning tillskriven Cornelius Arendtz. 

Bengt Bengtsson Oxenstierna. 

Okänd konstnär. 
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också Göthlund (2003, s. 206) stödjer då hon menar att moderna bilder ofta 

fortfarande baseras på äldre bildtraditioner. De riktlinjer jag skapat är alltså attribut 

som går att se och diskutera även i dessa gamla målningar. 

2.1.3 Urval av skisser 

Genom att göra många skisser kunde jag se att det går att utnyttja dessa riktlinjer 

på olika sätt, och samtidigt väcka mitt tankesätt och medvetenheten kring 

kompositionen ur ett genusperspektiv. De olika skisserna säger olika saker om 

personen i bilden, vilket gav vidare förståelse för hur bilderna kan och bör utformas 

för att nå sina mål och syften. 

Några skisser har testats för att ta reda på hur de kan tolkas av olika personer, för 

att se om riktlinjerna hjälper skisserna uppnå sina mål, samt hur det kan göras och 

på vilket sätt. Därefter har ett urval av mina skisser gjorts, en bild av varje kvinna 

har alltså valts ut för att färdigställas. Detta urval är grundat i det genusperspektiv 

som undersökts, samt resultatet från skisstesterna. Jag har valt de skisser som har 

kommit närmast de informativa mål jag satt för bilderna.  

Målet för Agneta Horns bilder var att få fram 

hennes intelligens och starka personlighet, samt 

visa att hon skrivit en bok. Därför satte jag i 

Agneta 3 ut en öppen bok som hon skriver i som en 

semiotisk ledtråd till att hon skrivit just en bok. 

Hennes aktiva skrivande berättar vad hon gör, 

samtidigt som det blir ett index för att hon kan 

skriva, och böckerna som ligger på skrivbordet blir 

ledtrådar för att hon är intelligent och påläst. I 

skisstesterna tolkades Agneta 3 (bild 3) som en 

stark person, ett ord som användes för att beskriva 

henne var ”egenbestämmande”. Testpersonerna var överens om att hon ser ut att 

skriva någonting viktigt, en bok, samt att hon undersöker eller studerar någonting. 

I Agneta 4 (bild 4) testade jag att exkludera boken och istället 

låta henne skriva på papper, för att se om det fortfarande 

kunde fungera som ett index för att hon skrivit en bok, men i 

skisstestet tolkades hon som istället som mindre viktig och 

alla testpersoner tyckte att det såg ut som att hon skrev ett 

brev, snarare än en bok. Testpersonerna tyckte att bilden är 

dramatisk, troligen på grund av vinkeln, men att personen i 

Bild 3 

Agneta 3 

Bild 4 

Agneta 4 
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bilden är svår att tolka eftersom de inte ser hennes ansikte. En av testpersonerna 

tolkar henne som lite irriterad eller ivrig. 

I skiss Agneta 5 (bild 5) gick jag steget längre och tog bort pennan 

som kan fungera som ett index för bland annat involvering, 

aktivitet och framförallt skrivande. Istället planterade jag en bok i 

hennes händer, som hon läser. Hon tolkades i skisstestet som en 

snäll och lugn person som läser skönlitteratur, flera tolkade henne 

som intelligent då de läste kläderna som ”gamla” och därmed läste 

in att hon är från en annan tid där kvinnor inte allt för ofta hade 

kunskapen att läsa. Boken fungerar alltså fortfarande som ett 

index för pålästhet och intelligens, däremot väckte inte bilden 

några tankar om bokskrivande då bildberättandet inte lyfter att hon 

skriver. 

Med detta i grunden kunde jag alltså se att Agneta 3 (bild 3) bäst 

uppfyllde de informationsmål som var satta för illustrationen, och 

valde därför att färdigställa den. 

På liknande sätt har även resterande bilder valts ut. 

Anna Bååt var Axel Oxenstiernas fru och hos henne 

ville jag få fram att hon var en intelligent, påläst 

person samt mamma.  

I skiss Anna 3 (bild 6) planterade jag ett barn som en 

semiotisk ledtråd till att hon var mamma. Barnet sitter 

något framför henne och hon böjer sig ner med ett glas 

vatten för att ge till barnet, för att visa att hon aktivt tar 

hand om sitt barn. Denna skiss fick testpersonerna att 

tänka på en snäll, närvarande mamma, alternativt en 

barnflicka. Hon tolkades som väldigt ung.  

Bild 5 

Agneta 5 

Bild 6 

Anna 3 
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I skiss Anna 4 finns barnet kvar, men hennes posering är 

annorlunda. Här blir hennes hand, med pekfingret höjt, ett index för 

att hon tillrättavisar eller säger till barnet. Testpersonerna tolkade 

henne som sträng, hon tillrättavisar barnet, och hon tolkas som 

distanserad, istället för närvarande. Med fler semiotiska ledtrådar 

skulle antagligen både Anna 3 och Anna 4 tolkats djupare, men 

bristen på information om henne gjorde att mina skisser inte heller 

bidrar med så mycket information. 

I skissen Anna 5 (bild 8) placerade jag istället barnet i hennes knä. 

Tanken var att det skulle fungera som ett index för att hon var en 

bra, omtänksam mamma, och hon tolkades här av testpersonerna 

som en lugn och snäll mamma som gärna ger sitt barn hjälp. Hon 

tolkas som accepterande och lite äldre. En av testpersonerna 

tolkade henne dock som distanserad och trött på barnet. 

Dock insåg jag att Anna 4 (bild 7) egentligen beskriver en 

adelskvinnas mammaroll bäst av dessa tre skisser, då de inte tog 

hand om sina barn själva, men den väckte inte så många tankar 

hos testpersonerna som stämde in på den personlighet Anna 

Bååt ska ha haft. Därför kom jag fram till att utgå från skiss 

Anna 5 (bild 8), och för att göra en bild som både beskriver 

Anna Bååts roll som mamma samt hennes personlighet och utan 

att tappa den historiska korrektheten placera en bok som hon 

läser i hennes händer, som alltså blir ett index för hennes 

intelligens samt pålästhet, snarare än ett barn, och istället 

placera barnet en bit bort från henne för att visa på att hon har 

ett barn, men inte är särskilt involverad i barnets uppfostran.  

Sist visade jag skisserna på Barbro Axelsdotter af Bielke, som 

var Axel Oxenstiernas mamma. Jag ville visa hennes bestämda 

personlighet och få fram hennes involvering i byggandet av Vallstanäs herrgård. 

Därför planterade jag en ritning i hennes skisser. 

I skissen Barbro 3 (bild 9) ville jag att hon skulle se ut att 

diskutera någonting. Därför placerade jag ena handen i luften för 

att berätta med hennes form och posering att hon är öppen för 

diskussion, samt en penna i handen som index för att hon är 

involverad i skissen som ligger på bordet. I skisstesterna 

tolkades Barbro 3 som en allvarlig kvinna som skriver ett brev. 

Bild 8 

Anna 5 

Bild 7 

Anna 4 

Bild 9 

Barbro 3 
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Hon tolkas som lite irriterad. Att det är en skiss verkade vara 

svårt att se på grund av det valda perspektivet, som är relativt 

lågt. Ritningen syns därmed inte mycket och tolkas istället som 

ett brev. 

I Barbro 4 (bild 10) står hon upp, och hon har ett fönster 

framför sig som fungerar som ett index för att det finns 

någonting utanför rummet i bilden, som hon vill se under tiden 

hon tittar på ritningen. Ritningen blir förstås index för hennes 

involvering i byggandet, och fler papper på bordet blir index för 

ett större projekt. Testpersonerna tolkade Barbro 4 som en 

kvinna med pondus. En drivande kvinna med ett mål.  

I Barbro 5 placerade jag henne framför huset för att ännu 

tydligare visa hennes involvering i byggandet. Skissen blir här ett index inte bara 

för hennes involvering, men också för själva byggandet. Det kopplar även an till 

huset som också ger åskådaren en koppling 

mellan bild och text. Testpersonerna tolkade 

henne som en noggrann person som tittar på 

huset på ritningen hon håller i för att 

kontrollera att allt ser rätt ut. Hon tolkas som 

en kompetent kvinna. 

Barbro 5 kom jag fram till beskriver Barbro 

Axelsdotter bäst då testpersonernas tolkningar 

kom bäst överens med mina informationsmål, 

samt att herrgården i bilden ger en visuell 

koppling till huset hon lät bygga vilket hjälper 

åskådarna att dels se det projekt hon startade 

men även bidrar till en chans för igenkänning 

hos de som känner till huset samt ger en 

visuell koppling mellan illustrationen och dess 

tillhörande text i informationsplanschen. 

Bild 10 

Barbro 4 

Bild 11 

Barbro 5 
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De resterande två kvinnorna som skulle illustreras är de som 

inte undersökts i skisstesterna. Maria Eleonoras historia kan 

diskuteras från två olika perspektiv, det ena menar att hon var 

vacker, överdramatisk och näst intill hysterisk, medan den 

andra sidan menar att detta kommer från den dåtida 

kvinnosynen, och att hon egentligen bara var väldigt ledsen 

över hennes mans död. Ett mål i illustrationen var att undvika 

att ta ställning i denna diskussion, att alltså visa hennes 

historia utan att få henne att framstå som hysterisk, men inte 

heller överdrivet ledsen. 

En stor del av Maria Eleonoras historia är att hon behöll sin 

avlidne man, Gustav II Adolfs hjärta inlindat i en duk, i en 

guldask, som hon bar med sig hela livet. Därför ville jag 

gärna ha med den i hennes illustration. Hon höll även fast i 

sin mans kista i två år efter hans död, alltså är även det en 

relevant del att illustrera. I skissandet testade jag att i Maria 4 (bild 12) låta henne 

hålla i asken, hon lyfter även på duken för att ge bilden rörelse och leda ögonen 

mot hennes händer där asken befinner sig. Asken blir då en symbol för hennes 

kärlek till Gustav II Adolf och knyter dessutom an till texten. 

Dock tyckte jag som sagt även att det kan 

vara nödvändigt att ha med Gustav II Adolfs 

kista då även den har en roll i hennes 

historia. I Maria 5 (bild 13) försökte jag få 

med kistan, som fungerar som index för att 

någon avlidit, i bilden. Dock blev denna bild 

något överdramatisk, vilket jag försökte 

undvika. Därför kom jag fram till att Maria 

4 var den skiss som passade bäst 

bildkompositionsmässigt, eftersom hon 

koncentrerar sig på att titta på hjärtat, och 

hon ser inte överdramatisk ut. Därför utgick 

jag från den och la till kistan i bakgrunden.  

Bild 13 

Maria 5 

Bild 12 

Maria 4 
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Drottning Kristina illustrerade jag sist av alla kvinnor och här gjordes bara en skiss. 

Detta var dels för att min satta deadline för färdigställande av skisserna började 

närma sig, samt för att jag vid detta tillfälle hade gått genom fem skisser på fyra 

kvinnor och därmed skapat förståelse för hur kvinnorna kan gestaltas. 

Här ville jag visa att hon var en viktig och intelligent 

kvinna, alltså sitter hon och koncentrerat skriver 

någonting som kan vara ett brev eller till och med hennes 

abdikation. Skrivandet blir alltså ett index för intelligens 

och pålästhet då hon är aktivt involverad i skrivandet av 

ett till synes viktigt papper. Hon är iklädd byxor för att 

visa att Kristina var en kvinna som gick emot många 

dåtida kvinnliga regler, bland annat bar hon ibland byxor 

(”Drottning Kristina – visionär som gick en egen väg”. 

Populärhistoria. 2018-05-11). Byxorna fungerar här som 

ett index för den makt hon hade som ogift kvinna och 

drottning på 1600-talet, eftersom det var ett plagg som 

kvinnor inte bar då. Hon har ett lugnt och koncentrerat 

uttryck, vinkeln är runt ögonhöjd. Bilden visar henne som 

aktiv, och hon sitter i en arbetsmiljö. Hennes hår och 

klädsel är enligt de målningar vi känner igen henne från, 

för att behålla igenkänningen av henne som karaktär. Jag 

har valt att inte försköna henne, utan har valt att göra en någorlunda realistisk 

representation av hennes utseende då hon inte var känd som vacker.  

  

Bild 14 

Kristina 
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2.2 Gestaltning 

2.2.1 Illustrationer 

Den första illustrationen jag färdigställde var porträtteringen av Agneta Horn. Här 

bestämde jag mig för att inte ha bakgrunder i illustrationerna. Jag började med att 

ha en bakgrund i bilden (se bild 15), men testade även utan bakgrund eftersom 

bilderna är menade att hamna i en informationsplansch, och bakgrunden i denna 

bild ger inte ett naturligt slut. Därför exkluderades bakgrunden (se bild 16), vilket 

även utfördes konsekvent på samtliga illustrationer, då illustrationerna passar bättre 

ihop då, samt gör informationsplanschen mjukare i utformningen då det blir färre 

inramningar och fyrkanter. Istället använder jag mig av skuggor i de illustrationer 

som kräver någon form av bestämd mark. Att inte ha med bakgrunderna ger också 

mer fokus på personerna i bilderna.  

  

Bild 15 

Agneta Horn 
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2.2.1.1 Agneta Horn 

Agnetas uttryck är koncentrerat och bestämt, hon är aktiv i sitt skrivande, 

perspektivet är ögonhöjd och miljön är hennes arbetsmiljö, alltså skrivbordet. På så 

sätt har jag utnyttjat de riktlinjer jag skapat, och därmed undvikt en könsstereotyp 

porträttering. För att lyfta fokus till mitten av bilden, alltså mot hennes aktivitet, är 

ljuset i bilden som starkast där. Böckernas något mjuka form mot det hårda bordet 

samt den ljusare färgen får dem att sticka ut och synas. Böckerna blir i sin tur index 

för att hon arbetar och läser, samt visar på hennes intelligens och pålästhet. Pennan 

fungerar som index för att hon skriver, och boken hon skriver i visar att det är just 

en bok hon skriver och inte exempelvis ett brev och hennes ansiktsuttryck visar 

hennes koncentration. Hon ser även bestämd ut vilket återspeglar hennes 

personlighet. 

  

Bild 16 

Agneta Horn 
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2.2.1.2 Anna Åkesdotter Bååt 

Jag tog som tidigare nämnt bort 

barnet som klängde i knät på 

Anna Bååt, då det inte stämde 

överens med 1600-talets 

adelsmamma. Jag placerade 

istället en bok i hennes händer, 

som fungerar som ett index för 

att hon är påläst och kunnig. Det 

finns fortfarande ett barn i bilden 

för att visa att hon var en 

mamma, om än på distans. 

Barnet sitter en bit bort från 

henne för att visa på distansen 

mellan dem. Här används 

skuggor för att markera marken i 

bilden, för att undvika 

inramningar. Annas uttryck är fokuserat på det hon gör, hon är aktiv i sitt 

läsande, perspektivet är varken överdrivet högt eller lågt och miljön är 

obestämd. 

2.2.1.3 Barbro Axelsdotter af Bielke 

Här har jag valt att vända bort Barbro 

från åskådaren. Detta beror dels på att 

jag ville lägga fokus på hennes aktiva 

undersökande mellan ritning och hus, 

samt för att undvika att ta ställning i 

hennes utseende eftersom det inte 

finns några kända porträtt av henne. 

Husritningen blir ett index för 

byggandet av huset som står framför 

henne, de läses ihop då de befinner sig 

så nära varandra och formerna i 

ritningen stämmer överens med husets 

former. Huset i bilden knyter även an 

till den tillhörande texten i 

informationsplanschen och ger 

därmed läsaren en visuell koppling 

samt visar tydligt vilket stort projekt det var hon ledde. Hon står rak i ryggen, för 

Bild 17 

Anna Bååt 

Bild 18 

Barbro Axelsdotter 
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att visa hennes bestämda personlighet, hon är aktiv genom att titta på husritningen 

medan hon står placerad framför huset i ritningen, perspektivet är ögonhöjd och 

miljön återspeglar hennes involvering i husbyggandet. Skuggor används här för att 

markera bildens slut, alltså marken. 

2.2.1.4 Maria Eleonora 

Jag valde att placera kistan i bakgrunden på 

skiss Maria 4 (se bild 12). Hennes uttryck är 

här rakryggat och bestämt, med ett visst lugn. 

Hon är inte märkvärt aktiv men inte heller helt 

passiv, då hon är i rörelse och lyfter duken från 

sin mans hjärta som hon förvarade i en 

guldask. Perspektivet är något lägre, och 

miljön återspeglar hennes historia då hon står 

framför Gustav II Adolfs kista. Kistan 

fungerar i sin tur som ett index för att någon är 

avliden, hennes närhet till kistan berättar att 

det är någon nära henne. Att hon håller i en 

fläckig duk vars rörelse är riktad mot asken, 

indikerar att det ligger någonting som är blött eller smutsigt i asken. Tittar man i 

sin tur på asken, som rörelsen i duken pekar mot och hennes blick är riktad mot 

vilket leder fokus dit, så ser man någonting klarrött sticka upp, vilket i sin tur 

indikerar att det som är i asken inte är smutsigt, utan istället blodigt. Detta blir 

också en visualisering av den tillhörande texten i informationsplanschen. 

2.2.1.5 Drottning Kristina 

Drottning Kristinas uttryck är lugnt men 

bestämt, hon är aktiv i sitt skrivande, 

perspektivet är ögonhöjd och miljön är 

hennes arbetsmiljö. Skrivandet blir ett 

index för att hon dels är skrivkunnig, dels 

påläst och intelligent. Det är också en 

indikation för att hon är viktig. Att hon 

har byxor symboliserar hennes 

maktposition som ogift kvinna och 

drottning på 1600-talet, då byxor inte bars 

av kvinnor. Hennes lugna men bestämda 

ansiktsuttryck ger oss förståelse för 

hennes personlighet.  

Bild 19 

Maria Eleonora 

Bild 20 

Drottning Kristina 
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2.2.2 Informationsplansch 

Detta är informationsplanschen som de färdiga illustrationerna har placerats i. Den 

har utformats efter informationsdesignsprinciper, och Kristina är placerad i mitten 

av flera orsaker. Dels är hon en av de mest kända kvinnorna i svensk historia, 

någon som de flesta känner till. Det finns alltså mycket information att lyfta om 

henne, samtidigt som hon var en mycket intressant kvinna som inte riktigt följde 

dåtidens kvinnoroll. Hon anses dessutom ha varit en stor besvikelse för Axel 

Oxenstierna, som står i fokus för utställningen där informationsplanschen ska 

befinna sig, då han vädjade om att hon skulle sitta kvar på tronen när hon istället 

valde att abdikera (Grundberg, 2005, s. 204).   

Bild 21 

Informationsplansch: Kvinnorna runt Axel Oxenstierna. 

Illustratör och formgivare: Josefine Bäckvall. 2018-05-19. 
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3 Avslutning 

3.1 Metodkritik 

3.1.1 Litteraturgenomgång av genus i bilder 

Eftersom analyser handlar om tolkningar och tolkningar är beroende på det 

perspektiv som den som analyserar kommer ifrån (Eriksson & Göthlund, 2012, s. 

29), så kan förstås tolkningar av en och samma bild vara väldigt olika. Jag har valt 

att titta på analyser gjorda ur ett feministiskt perspektiv, vilket är ett väldigt riktat 

perspektiv som Eriksson och Göthlund (2012, s. 30) menar möjliggör kritiska 

läsningar av bilder.  

Liksom analyser gjorda av andra människor är beroende av deras perspektiv är 

mina analyser beroende av mitt perspektiv och mina erfarenheter (Eriksson & 

Göthlund, 2012, s. 29). Det är därför svårt att säga att tolkningarna i mina analyser 

stämmer. Mina analyser är inte heller lika djupgående som de från min 

litteraturöversikt, samt är väldigt inriktade i syftet att analysera några specifika 

historiska kvinnors porträtt, snarare än genus i bilder i allmänhet.  

3.1.2 Skissande 

Trots att mycket skissande hjälper det visuella tänkandet och har fungerat som en 

metod för att testa mina riktlinjer i bilderna på flera olika sätt, så går det antagligen 

fortfarande att göra många fler skisser. Jag borde dessutom ha gjort åtminstone fem 

skisser även för Kristinas bild, för att få ett så bra resultat som möjligt även i 

hennes porträtt, dock kunde jag här tillgodogöra kunskapen från de tidigare 

skissarbetena och använda mina nya förmågor i att skapa bilder ur ett 

genusperspektiv.  

Det är också svårt att göra helt neutrala bilder, hur man än försöker. Det kan 

nämligen diskuteras vad som är neutralt, eftersom det troligen sitter i åskådarens 

ögon och är beroende på dennes erfarenheter och åsikter. Det kan exempelvis 

argumenteras för att byxor är ett neutralt plagg, trots att det egentligen är ett socialt 

konstruerat maskulint plagg (Kroon, 2007), medan det stereotypa kvinnliga plagget 

klänning fortfarande ses som ett feminint plagg och därmed inte är socialt 

accepterat för män att bära. Alltså är det inte möjligt att till fullo skapa neutrala 

bilder, och en viss nivå av könsstereotyper kommer troligen alltid att synas. 
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3.1.3 Skisstester 

Tanken var att göra fler än fyra intervjuer, för att få ett stadigare stöd i urvalet av 

skisser och ett mer nyanserat resultat. Dock har tillgång till testpersoner varit 

begränsad. De intervjuer som gjorts har dock resulterat i relativt lika svar vilket har 

gjort att jag kunnat få ut ett fungerande stöd för urvalet av skisser från dem.  

Vidare finns även flera nackdelar med intervjuer för att samla data. Exempelvis 

påverkas ibland den intervjuade av intervjuarens identitet (Denscombe, 2016, s. 

289). Även att någon dokumenterar den intervjuades åsikter kan bli problematiskt, 

kanske vågar inte personen tala fullt ut (s. 289f). Dessutom finns ingen garanti för 

att den data man får ut från intervjuer är pålitlig, då resultaten är beroende av såväl 

kontext som personerna som intervjuas (s. 289). 

Det hade även varit relevant att prata med någon som själv gör bilder med hänsyn 

till genus i bilder. Det har dels varit svårt att få tag i någon som gör det, och dels 

har de jag fått tag i tyvärr inte haft tid att svara på frågor. Därför har inte det varit 

någonting som blivit av inför detta arbete, men det skulle vara relevant för en 

eventuell fortsättning av det då det skulle ge en djupare insyn och förståelse i hur 

bilder kan utformas för att undvika könsstereotyper. Någon som har mycket 

praktisk erfarenhet av just genusmedvetna bilder kan dela med sig av nyttig 

information inför en studie som denna. 

3.2 Diskussion 

I detta arbete har det alltså undersökts hur stereotypa porträtteringar kan undvikas 

när man skapar bilder om historiska kvinnor som ska informera om dem och deras 

liv. Det går dock att diskutera vad som är könsneutralt och icke-könsstereotypt. I 

en persons ögon är byxor könsneutralt, medan en annan kan mena på att byxor är 

ett socialt konstruerat maskulint plagg som idag är socialt accepterat för kvinnor att 

bära. Däremot är det feminina plagget klänning fortfarande inte socialt accepterat 

för män att bära. Kroon (2007) talar exempelvis om förändringen som skett, från 

att byxor varit någonting som kvinnor fått kämpa för att bära, till att det idag inte är 

några konstigheter för en kvinna att ha på sig byxor. Under en väldigt lång tid har 

byxor nämligen varit någonting som står för manlighet och makt (s. 14). Därmed 

kan det spekuleras kring huruvida plagget byxor verkligen är könsneutralt, medan 

klänning inte är det. Därför är det svårt att bestämma vad som är neutralt. 

För att undersöka könsstereotyper i bilder har jag gjort en litteraturgenomgång av 

tidigare forskning och analyser av genus i bilder, gjorda ur ett normkritiskt 

perspektiv. De analyser jag tittat på har framförallt varit Eriksson & Göthlunds 
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analyser i Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck (2012), 

Göthlunds analyser i artikeln Makt och blickar i Sisleys modebilder (2003) samt 

Tomas ”Genusfotografen” Gunnarssons diskussioner om genus i bilder i 

Bildhandboken Gävle: Bilder som förändrar världen (2016) samt de inlägg han 

skrivit på genusfotografen.se. Utifrån detta har jag kunnat se de vanligaste 

stereotyperna i bilder på män respektive kvinnor, och hur de utformas. Därefter 

gjorde jag dessa stereotyper till riktlinjer som jag kunde utnyttja i planerandet av 

mina egna illustrationer, och därmed skapa en medvetenhet i utformandet och alltså 

öka chanserna för att undvika könsstereotypa representationer i illustrationerna. 

Därefter gjorde jag egna analyser, för att se vilken roll dessa vanligt förekommande 

stereotyperna spelade i samtida porträtt av de kvinnor jag illustrerat. Här kom jag 

fram till att stereotyperna jag hittade i litteraturgenomgången även syns i porträtt av 

historiska kvinnor och män från 1600-talet. 

För att vidare testa riktlinjerna jag skapade gjorde jag flera skisser av kvinnorna för 

att se hur de kan tillämpas i bildskapandet. Att göra flera skisser hjälpte det visuella 

tänkandet och gav mig flera användbara infallsvinklar för hur jag kan skapa dessa 

illustrationer och undvika könsstereotyper i dem. Som nämns i tidigare kapitel är 

det lätt att vara både självkritisk och partisk i sitt bildskapande, så jag testade några 

av skisserna. Från dessa tester fick jag vidare förståelse för hur andra personer 

tolkar kvinnorna i skisserna beroende på olika bildkompositioner och ledtrådar i 

bilderna. Detta hjälpte mig att sätta fingret på vad det är som fungerar och inte 

fungerar för att få fram informationsmålen i illustrationerna. 

Teorier som använts i arbetet är framför allt genusvetenskap, för att skapa 

förståelse för vad genus är och vilken roll det har i samhället. Semiotik har använts 

för att placera ut ledtrådar i bilderna som vidare hjälper läsaren att förstå vem 

kvinnan var, och alltså fungerar för att få fram bildernas informationsmål. 

Bildberättande har använts som grund för bildkompositionen, för att utforma 

illustrationer som är tydliga, lättlästa och informerande. 
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3.3 Slutsats 

Den frågeställning som detta arbete har formats kring är alltså: 

o Hur kan porträtteringar av historiska kvinnor utformas för att skapa 
informativa och icke-könsstereotypa illustrationer? 

Det svar jag har på frågeställningen är först att det är viktigt att skapa en 

medvetenhet i hur genus representeras i bild och media. För att till sin största 

förmåga undvika stereotypa representationer och utforma normkritiska 

illustrationer kan man sätta upp ett antal riktlinjer för sig själv, som hjälper en i 

planeringen av bildkompositionen. Det är relevant att dels utforma dessa riktlinjer 

efter informationsmålen för illustrationerna. Exempelvis går jag främst in på 

bildkomposition i mina riktlinjer, och inte kläder. Detta eftersom kläderna på 1600-

talet såg ut på ett visst sätt, och informationsmålen i mina illustrationer är bland 

annat att de ska hålla en historisk korrekthet. Därför har jag inte satt riktlinjer kring 

hur kläder kan se ut i bilderna. Det är också viktigt att undersöka hur genus normalt 

representeras i bilder i samhälle och media för att genom detta skapa en 

medvetenhet i vad som är stereotypt och inte. Även detta bör riktlinjerna utformas 

efter för att hålla genusmedvetenheten genom bildskapandet.  

Genom tidigare nämnd litteraturgenomgång skapades alltså fyra riktlinjer som 

återspeglar de vanligare diskussionsämnena kring stereotypa könsrepresentationer. 

Dessa riktlinjer är uttryck, då män oftast har ett hårt och kallt uttryck medan 

kvinnor oftast har ett snällt och varmt uttryck, aktiv, då män oftast är aktiva och 

kvinnor passiva, perspektiv, då män oftare visas från ett lågt perspektiv så att han 

ser större ut medan kvinnor visas från ett högt perspektiv så att åskådaren ser ner på 

henne, och miljö, då män ofta visualiseras i sin arbetsmiljö vilket bidrar med 

information om hans liv medan kvinnor visualiseras i naturliga miljöer så som 

parker, vilket inte bidrar med information om henne. Dessa riktlinjer kunde jag 

därefter fylla i ”svar” på inför skissandet, exempelvis kunde jag skriva uttryck: 

koncentrerad, eller aktiv: hon är aktiv i sitt skrivande, för att utforska utnyttjandet 

av dessa vanligt återkommande stereotyperna i bildskapandet och på så sätt kunna 

skapa icke-könsstereotypa porträtteringar av de historiska kvinnor jag fått i 

uppdrag att illustrera. Dessa riktlinjer användes för att planera och skapa skisser 

som jag sedan kunde testa för att få fram ett så bra resultat som möjligt. 

Att skapa flera skisser av en och samma bild bidrar inte bara med att skapa en väl 

genomtänkt bildkomposition, utan ger också en större förståelse för hur stereotyper 

i bilder ter sig och ser ut, och hur man kan undvika dem. Dessa skisser bör som 

sagt utgå från riktlinjerna. Här kan man också testa olika semiotiska ledtrådar för 

att se hur man bäst får fram vad bilden ska kommunicera. Genom att testa flera av 
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skisserna bli det lätt att se vad som fungerar och inte fungerar för att nå 

informationsmålen. Här blir det tydligt vilka semiotiska ledtrådar som 

kommunicerar vad och hur personerna som illustreras i bilderna tolkas beroende på 

hur riktlinjerna utnyttjas. Exempelvis kan en och samma person tolkas som lugn 

och snäll om hon ler och sitter och läser en bok, medan hon tolkas som allvarlig, 

intelligent och bestämd när hon koncentrerat skriver i en bok (se bilder 3 och 5). 

Alltså, genom att vara medveten om hur stereotyperna generellt ser ut, och därefter 

skapa riktlinjer för sitt bildskapande som är baserat på dessa stereotyper och de 

informationsmål illustrationerna har, ökar möjligheterna för att göra normkritiska 

och icke-stereotypa illustrationer som dessutom uppnår sina informationsmål. 

Detta då man i ett flertal skisser kan testa att placera ut olika semiotiska ledtrådar 

för att se vilka ledtrådar som bäst kommunicerar informationsmålen, samt utnyttja 

riktlinjerna på ett antal olika sätt för att se vilken kombination av dessa som bäst 

porträtterar personen och samtidigt undviker könsstereotypa porträtteringar. 

  



34 

 

Källförteckning 

Litteratur 

Cairo, Alberto. 2013. The Functional Art: An introduction to information graphics 

and visualization. USA: New Riders. 

Denscombe, Martyn. 2016. Forskningshandboken – för småskaliga 

forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB. 

Eriksson, Yvonne. Göthlund, Anette. 2012. Möten med bilder: analys och tolkning 

av visuella uttryck. Lund: Studentlitteratur AB. 

ISBN: 9789144059457 

Groome, David. Brace, Nicola. Dewart, Hazel. Edgar, Graham. Edgar, Helen. 

Esgate, Anthony. Kemp, Richard. Pike, Graham. Stafford, Tom. 2010. Kognitiv 

psykologi – processer och störningar. Lund: Studentlitteratur AB. 

Grundberg, Malin. 2005. Ceremoniernas makt: maktöverföring och genus i 

vasatidens kungliga ceremonier. Lund: Nordic Academic Press. 

Gunnarsson, ”Genusfotografen” Tomas. 2016. Bildhandboken Gävle: Bilder som 

förändrar världen. Gävle kommun. 

Ware, Colin. 2008. Visual Thinking for Design. Burlington: Morgan Kaufmann 

Publishers. 

ISBN: 9780123708960 

Artiklar 

Chi Cheung Ruby Yang. 2016. Are males and females still portrayed 

stereotypically? Visual analyzes of gender in two Hong Kong primary English 

Language textbook series. I: Gender and Education. April 2016. Volym 28, nr 5. 

Taylor & Francis, London. S. 674–692. DOI: 10.1080/09540253.2015.1103839 

Göthlund, Anette. 2003. Makt och blickar i Sisleys modebilder. I: Konsthistorisk 

Tidsskrift. November 2010. Volym 72, nr 3. Taylor & Francis, London. S. 206–

216. DOI: 10.1080/00233600310017905 

ISSN: 0023-3609 

Kroon, Ann. 2007. Byxan och (polis)kvinnan: Visuella nedslag i polisuniformens 

genushistoria. I: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift. 2017(3). 



35 

 

Kulturella perspektiv, Umeå Universitet, Umeå, Vetenskapsrådet & Carlssons 

Bokförlag, Stockholm. S. 11-20. ISSN: 1102-7908 

Internetkällor 

Genusfotografen. Hämtad 10 maj 2018. URL: https://genusfotografen.se  

Nationella Sekretariatet för Genusforskning. Om kön och genus. Hämtad 24 april 

2018. 

URL: https://www.genus.se/kunskap-om-genus/om-kon-och-genus/ 

Nationella Sekretariatet för Genusforskning. Om genusforskning. Hämtad 24 april 

2018. 

URL: https://www.genus.se/kunskap-om-genus/om-genusforskning/ 

Populär historia. Drottning Kristina – visionär som gick sin egen väg. Hämtad 11 

maj 2018. 

URL: https://popularhistoria.se/artiklar/drottning-kristina-visionar-i-nytt-ljus  

Populär historia. Agneta Horns dagbok. Hämtad 2018-05-13. 

URL: https://popularhistoria.se/artiklar/agneta-horns-dagbok  

 

 

  

https://genusfotografen.se/
https://www.genus.se/kunskap-om-genus/om-kon-och-genus/
https://www.genus.se/kunskap-om-genus/om-genusforskning/
https://popularhistoria.se/artiklar/drottning-kristina-visionar-i-nytt-ljus
https://popularhistoria.se/artiklar/agneta-horns-dagbok


36 

 

Bilagor 

Här presenteras originalmaterial så som skisser, färdiga illustrationer, slutgiltig 

gestaltning och intervjuer. 

Skisser 

Här visas de skisser som gjordes för att komma fram till en färdig illustration.  

Agneta Horn 

Agneta 1 Agneta 2 Agneta 3 

Agneta 4 Agneta 5 
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Anna Åkersdotter Bååt 

 

Anna 1 Anna 2 Anna 3 

Anna 4 Anna 5 
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Barbro Axelsdotter af Bielke 

Barbro 1 Barbro 2 Barbro 3 

Barbro 4 Barbro 5 
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Drottning Kristina  

Kristina 
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Maria Eleonora  

Maria 1 Maria 2 
Maria 3 

Maria 4 Maria 5 
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Färdiga illustrationer 

  

Agneta Horn 
Digitalt Medium 
Av: Josefine Bäckvall, 2018 

Anna Åkesdotter Bååt 
Digitalt Medium 
Av: Josefine Bäckvall, 2018 
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Barbro Axelsdotter af Bielke 
Digitalt Medium 
Av: Josefine Bäckvall, 2018 

Maria Eleonora 
Digitalt Medium 
Av: Josefine Bäckvall, 2018 
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Drottning Kristina 
Digitalt Medium 
Av: Josefine Bäckvall, 2018 
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Informationsgrafik  

Informationsplansch: Kvinnorna runt Axel Oxenstierna. 

Illustratör och formgivare: Josefine Bäckvall. 2018-05-19. 
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Formalanalyser av porträtt av de kvinnor som ska illustreras 

Agneta Horn 

Hon sitter ner, perspektivet är runt ögonhöjd. Hennes hy sticker ut mycket från 

den mörka bakgrunden och den mörkgula klänningen, med undantag till de ljusa 

detaljerna som finns i klänningen. Färgerna går i en naturlig brun-gul skala, och är 

ganska dova, med undantag till hennes nästan porslinsvita hy och hennes röda 

läppar. Hon sitter tillbakalutad och vänder ansiktet bort från 

åskådaren/konstnären, trots att kroppen är vänd mot åskådaren. Hon möter 

åskådarens blick på ett ointresserat, lite nonchalant vis. Hennes ansiktsuttryck är 

om något misstänksamt. Fokus verkar ligga på hennes utseende och hon sitter 

stilla utan att göra någonting, samtidigt ser hon lite kaxig ut i sättet och för sig. 

Hennes kläder ser ut att vara för tiden fina, vilket gör att vi förstår att hon hade 

någon form av status. Också sättet att porträttera henne är någonting vi känner 

igen från andra målningar vilket också ger oss ledtråden att hon var en viktig 

person, om inte annat adlig och en vacker kvinna. 

Bilden säger egentligen inte mycket om henne som person, eller vad hon gjorde i 

sitt liv. Hon ser inte ut som den trevligaste, mest inbjudande personen, vilket 

däremot kan stämma in lite på hennes personlighet, eftersom hon var en väldigt 

bestämd person som gjorde som hon ville – inte som någon annan sa.  

Del av porträtt av Agneta Horn, 

av David Klöcker Ehrenstrahl. 
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Anna Bååt 

Hon är något äldre, hon står upp, men är passiv. Bilden skärs av strax ovanför 

hennes knän. Kläderna är mörka med en stor krage i tunn spets. På ärmarna finns 

liknande spets. Hon har ett stort smycke runt halsen, som går ner över magen och 

runt höfterna på klänningen. Hon har guldiga armband runt handlederna. Håret är 

uppsatt och besmyckat med glittriga smycken. Hon vilar ena handen på ett bord 

med en mörkröd duk på, som sticker ut färgmässigt i bilden vilket också för 

ögonen till vänstra hörnet. Hennes ansiktsuttryck är bestämt, men det kan ses 

som att mungiporna är något uppåt, en antydan till leende. Ögonen ser något 

trötta ut, men ögonkontakten är intensiv. Hon ser ut som en bestämd kvinna, och 

kläderna och alla smycken gör dels att vi tolkar henne som en för tiden mycket rik 

kvinna, adel, men mycket smycken och glitter fungerar även som en symbol för 

status och pengar idag.  

 

Porträtt av Anna Åkesdotter 

Bååt som hänger i Fiholms Kyrka 
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Drottning Kristina 

Kristina sitter med sidan vänd mot oss, och ansiktet vänt mot åskådaren. Bilden 

skärs av relativt högt upp, vid hennes midja. Vi ser alltså mindre än halva 

personen. Hon är passiv. Hon ler mjukt mot åskådare med stora, snälla ögon. 

Bakgrunden är en mörkbrun färg som gör det näst intill svårt att urskilja hennes 

mörka hår. Nedre delen av hennes klädsel försvinner också mot den mörka 

bakgrunden, men hennes vita krage blir en stor kontrast. Även hennes hy i 

ansiktet kontrasterar mot det resterande mörka i bilden. Det finns inga större 

symboler om att hon skulle vara en kvinna med mycket makt, hennes klädsel sågs 

kanske för tiden som dyrbar – en vit blus och ett stort mörkt tyg. Idag tolkas det 

inte som någonting utanför det normala, däremot är själva porträtterandet 

någonting som idag får oss att förstå att hon var någon speciell. Många känner 

även igen Drottning Kristina. Hon ser ut som en snäll, ung kvinna, men mer än så 

säger egentligen inte bilden om drottningen som hade en enorm egen vilja och 

bestämdhet, och framförallt makt. Vilket, om man jämför med porträtt av hennes 

far, är ett tecken på skillnad mellan kvinnor med makt och män med makt. Gustav 

II Adolf hade ofta spets och färg i kläderna, glansiga kläder, gulddetaljer… saker 

som definitivt visar att han hade makt och pengar. I många porträtt visas han 

också som aktiv, ute i krigsmiljöer, på stegrande hästar, etc. Kristina har 

Samtida porträtt av 

Sébastien Bourdon 

Sébastien Bourdon 
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porträtterats på en häst – men hennes uttryck är näst in till exakt detsamma som 

på ovanstående porträtt av henne, hästen stegrar men hon ser väldigt passiv ut 

ändå. En, vad jag tolkar som, man står dessutom bakom hästen, kanske för att 

hålla den, han håller även en fågel. Miljön är också relativt lugn, vilket bidrar till 

den passiva känslan i bilden. Dessutom drar mannens röda kläder till sig blicken. 

Maria Eleonora 

 Bilden fylls med hennes fluffiga klänning och alla dess utsmyckningar. Hon är 

passiv, men hon står upp och poserar för konstnären. Det är mycket spets, 

mönster, stora veck i ärmarna och en stor underdel. Runt kragen på klänningen är 

det spets och tre rader vita pärlor som även hänger ner en bit under en stor 

brosch. Hon har även pärlor runt halsen, och röda smycken i håret. Färgerna är 

mörkröda, en färg som kan ses som dyr men även står för lust. För tiden stod den 

antagligen för status eftersom färgen var dyr att tillverka. Hon ramas in av 

brunröda gardiner och hennes händer vilar dels på ett bord med en röd duk och 

den andra håller i någonting rött som ser ut att vara ludet. Hennes hy är ljus och 

pärlemorslik, hennes hår är ljust blont. Hennes läppar lyser röda mot den ljusa 

hyn. Det är väldigt tydligt att denna kvinna hade status, både enligt dåtidens 

tecken men även för dagens ögon, i och med den stora, pråliga klänningen och 

alla smycken, någonting som även idag tolkas som dyrbart. Hon ler mjukt mot 

Porträtt från 1619 
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åskådaren, men hennes blick är ganska bestämd. Bilden skärs av runt hennes 

knän, ungefär, så vi får inte se hela Maria Eleonora. 

Kvalitativa intervjuer  

2018-04-26 – intervju 1 

Testperson: Kvinna, 26 år. 

Frågan som ställts inför alla bilder är följande: 

o Vad tänker du på när du ser den här bilden? 

o Hur tolkar du personen i bilden? 

Bildserie 1 

Bild 1: Agneta 3 

Testperson: Jag ser en kvinna som skriver, hon har böcker runt sig och flera är 

öppnade. Det får det att se ut som att hon gör research eller något, kanske tar reda 

på något. Hon ser väldigt inne ut i arbetet och koncentrerad. Samtidigt får 

kläderna hon har på sig att få mig att tänka på adel för de är lite finare, och 

adelskvinnor är väl lite kända för att inte ha gjort någonting så hon känns ganska 

egenbestämmande. Tycker om kompositionen, kan se det som en färdig bild! 

Bild 2: Agneta 4 

Testperson: Fågelperspektivet får det att se filmiskt ut, som en snutt från någon 

film. Hon ser koncentrerad ut för hon böjer sig över arbetet men det ser mer ut som 

att hon skriver ett brev eller typ en dagbok än någonting viktigt.  

Testpersonen verkar tolka henne som en stereotypiskt ”tjejig” person som skriver 

brev till en väninna, nästan lite skvallerlikt, eller dagbok. Får inte så mycket tankar 

om personen utöver detta. 

Bild 3: Agneta 5 

Testperson: Jag får en Jane Austen-känsla. Hon känns som någon som är 

smart/påläst, lite som Elisabeth Bennet från Stolthet och Fördom. Jag undrar dock 

vad hon läser, är hon en som läser romaner eller lagstiftningar? Det är svårt att 

säga. Men hon ser ut att läsa för att hon vill, inte för att hon måste. Hon ser skarp 

ut. Hon sitter feminint men är ändå inne och engagerad i boken, hon ser aktiv ut 

och ser ut som hon är på väg att bläddra eller letar efter någonting. 
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Bildserie 2 

Bild 1: Anna 3 

Lite osäker på vad som händer i bilden.  

Testperson: jag tänker på en mamma, en som är närvarande. En bra mamma, typ. 

Man ser inte så mycket av henne dock. Fokus verkar ligga på hennes roll som 

mamma, bilden säger liksom inte mer om henne än att hon är en mamma. 

Bild 2: Anna 4 

Testperson: Hon känns ”fierce”. Hon är ju också en mamma, men mer en sån 

typisk mamma som inte visar så mycket kärlek utan är mer tillrättavisande. 

Finsträng.  

Bild 3: Anna 5 

Testperson: God mamma. ”kom ska jag ge dig råd eller hjälp” ser hon ut att kunna 

säga. Barmhärtig.  

Testpersonen upplever henne som lite drömmande. 

Bildserie 3 

Bild 1: Barbro 3 

Testperson: jag är lite fundersam på handen, vad är det hon skriver med handen 

sådär i luften liksom? Hon verkar skriva och prata med någon över axeln. ”ja, ja, 

köp tre ägg” skulle hon kunna säga. Hon ser ändå fokuserad ut på det hon gör, 

dock. 

Bild 2: Barbro 4 

Testperson: Hon är ”in control”. Hon står upp, hennes stans känns lite ”pow”. Det 

är att hennes fötter känns så planterade som ger den stansen tror jag. Det är bra 

att hon håller i pennan, det får henne att se involverad ut. Kanske typ kryssar över 

och understryker saker i ritningen. Flera papper på bordet får det också att kännas 

som hennes projekt, inte som att hon bara tittar på ett projekt, det är hennes 

projekt. Pennan hjälper till med den känslan också. 

Bild 3: Barbro 5 

Testperson: Lite samma som förra bilden, fast hon är mindre involverad. Hon kan 

egentligen lika gärna bara kommit fram till det färdiga huset och säga ”Ja, det var 

vad jag beställde”. Det får henne att se mindre involverad ut och mer som hon har 

sagt vad hon vill ha och sedan inte varit delaktig i processen. Hon står med ryggen 
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mot mig vilket får mig att undra vem hon är, hur hon ser ut. Men fokus kanske 

ligger på aktiviteten. 

2018-04-27 – intervju 2 

Testperson: Kvinna, 25 år. 

Frågan som ställts inför alla bilder är följande: 

o Vad tänker du på när du ser den här bilden? 

o Hur tolkar du personen i bilden? 

Bildserie 1 

Bild 1: Agneta 3 

Testperson: jag uppfattar henne som eftertänksam. Hon söker efter någonting, iom 

att hon har så många böcker på gång samtidigt. Hon ser nästan lite bestämd ut, 

väldigt fokus. Inte bara ”här läser jag en fin text” utan söker efter någonting. Hon 

känns ung. Ingen ring, inte gift… 

Bild 2: Agneta 4 

Testperson: Jag tänker direkt på stolthet och fördom, Jane Austen. Och 

Shakespeare. Dramatik tänker jag på grund av bordet? Vinkeln? Inte samma 

filosofiska, sökande känsla, inte så existentiellt. Inte som hon har bråttom, men det 

är ett högre tempo. Kan vara ett brev? Det finns ett flöde i det hon skriver. Som 

person är hon svår att uppfatta eftersom jag inte ser hennes ansikte, men 

målmedveten… Hon känns ivrig. Skulle nästan vilja säga att om någon störde 

henne skulle hon fräsa till. Feminist! Jag vet inte varför, men hon känns som en 

feminist. Ung rebell. 

Bild 3: Agneta 5 

Testperson: här känns det som att hon har en annan härstamning? Den första 

uppfattas som skandinavisk, men här känns hon nästan som italiensk. Lite Belle 

från skönheten och odjuret. Hon läst för att det är avkopplande, hon söker inte 

efter någonting. Hon är välklädd. Fina former, inte så smal. Hon ser äldre ut här, 

mer detaljer runt ögonen. Skulle nästan kunna vara en mor. Som väntar på barnen 

för att läsa en saga…hon känns intelligent. Allmänbildad. Lugnt intryck, väldigt 

behaglig. Hon känns feminint mjuk, harmonisk.  

Bildserie 2 

Bild 1: Anna 3 
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Testperson: Jag skulle spontant vilja säga att barnet är en pojke. Ansiktsdragen 

säger att det är en pojke. Kvinnan behöver inte nödvändigtvis vara hans mor, om 

hon är det är hon väldigt ung. kan vara en kammarjungfru… men hon är väldigt 

välklädd. Hon kommer med ett glas, men det känns nästan som hon är på väg att 

niga. Kanske är barnet en prins som hon är anställd att ta hand om? Hon måste 

vara under 30! Hon känns vänlig mot honom. Barnet känns fokuserad på bollen, så 

det kanske dröjer ett tag innan han ger kvinnan uppmärksamhet. Barnet kanske är 

en drömmare…  

Bild 2: Anna 4 

Testperson: Väldigt ung. skulle kunna vara en mamma nu. Hög status för det är en 

hög krage och fin klänning. Hon känns lite jobbig, missnöjd om någonting inte blir 

som hon vill. Hon känns som en som tjafsar emot men också mån om sitt yttre. Gift, 

hon har en ring på fingret. 

Bild 3: Anna 5 

Testperson: hon känns lite äldre. Lite accepterande, hon har varit med förr. Hon 

gör inte så stor ansats att bekräfta barnet, för hon behåller händerna på bänken… 

hon riktar sig mot barnet och är med. ”såhär är det, finn dig i det”, säger hon nog. 

Barnet känns som hen har kommit springande dit och nästan fallit ihop i hennes 

knä. Kanske är ledsen eller upprört, och söker stöd hos henne. Eller tröst.  

Bildserie 3 

Bild 1: Barbro 3 

Testperson: Hon ser lite läskig ut! Maskulin. Rebellisk. Hon ser ut att vifta bort 

någon som säger någonting till henne. Smart, verkar ha slagit sig in hos männen. 

Relativt ung. Det är nog det jag kan säga spontant just nu. 

Bild 2: Barbro 4 

Testperson: här är det ett helt annat driv, hon har pondus. Manhaftig. Hon tar 

plats. Hon syns i ett rum. Låter sig inte tystas. Hon har ett framåtdriv. Hon känns 

kritisk. Kritisk och drivande. Skulle inte vara förvånad om hon hade byxor på sig.  

Bild 3: Barbro 5 

Testperson: Den här gillar jag! Här jämför hon ju, det känns som att när hon går 

så går hon fort! Ett driv. Det känns som att hon skulle kunna säga att ”det här är 

inte rätt”, att hon kan komma med konstruktiv kritik. Hon har ansvar. I dagens ord, 
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projektledare. Att hon driver byggnationen av det här huset? Hon ser mer feminin 

ut här dock. Fint hus. 

2018-04-27 – intervju 3 

Testperson: Kvinna, 61 år. 

Frågan som ställts inför alla bilder är följande: 

o Vad tänker du på när du ser den här bilden? 

o Hur tolkar du personen i bilden? 

Bildserie 1 

Bild 1: Agneta 3 

Testperson: Jag ser en dam som sitter och skriver. Hon skriver med en gåspenna, 

jag ser på klädsel och hår att det bör vara några 100 år sen kanske. många böcker 

så hon skriver inga brev, en lärd kvinna av högre stånd kanske. En seriös och 

allvarlig kvinna, som har ett mål, ett syfte med det hon gör. Hon ser väldigt seriös 

ut. Arbetar. Studerande. Presterande. 

Bild 2: Agneta 4 

Testperson: Hon skriver ett brev. Hon ser engagerad ut, lite vänare på den här 

bilden för man ser inte ansiktsuttrycket. I och med att hon skriver ett brev och inte 

anteckningsbok så ser hon ut att ha en brevkonversation med någon. Högre 

ståndskvinna i och med att hon kan skriva. Kan vara mindre viktigt eller mer 

viktigt brev. 

Bild 3: Agneta 5 

Testperson: Här har vi en kvinna som sitter och läser. Det är nog en kvinnlig 

sysselsättning på den tiden i högre stånd… hon verkar ha tid för detta istället för 

att kanske brodera. Hon ser allvarlig ut, en över ståndskvinna. Det är en kvinna 

som läser och fördriver tiden. Hon är ganska avslappnad. Hon äger en bok och har 

kunskapen att läsa den. 

Bildserie 2 

Bild 1: Anna 3 

Testperson: Det här är en mamma. En relativt ung mamma med ett barn. Typisk 

kvinna, men övre medelklass, som passar sitt barn. Hon ser vän och trevlig ut, 

sympatisk. Söt och välartad. 
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Bild 2: Anna 4 

Testperson: Här kanske inte barnet uppför riktigt som det ska… övre medelklass, 

om inte ännu högre. Lätt otålig. Lite distanserad. Ser lite ut som hon är och hälsar 

på barnet och sen ska barnsköterskorna ta över igen. 

Bild 3: Anna 5 

Testperson: ett barn som vill ha kontakt. Det är en mamma som inte ger så mycket 

kontakt. Väntar nog fortfarande på barnflickan som ska komma och ta hand om 

barnet. Distanserad. Lite uppgiven, lite less och lite trött.  

Bildserie 3 

Bild 1: Barbro 3 

Testperson: äldre kvinna. Hon sitter och skriver, kanske ett brev? Som person kan 

hon vara lite allvarlig. Handen som sticker upp där kanske tyder på att hon är lite 

upprörd där hon skriver.  

Bild 2: Barbro 4 

Testperson: hon står och ser ut, eller så läser hon ett brev… hon ser ut att vänta på 

någonting. Hon står i ett fint rum. Hon har fler papper på bordet, så hon är nog 

lärd. Väntande och längtande. Hon ser ut som en beslutsam person. En person med 

ett mål.  

Bild 3: Barbro 5 

Testperson: slottsmadam, ser hon ut som. Hon står framför ett slott kanske med ett 

brev eller skrift eller någonting. Det är ritningen på huset! Hon ritar ett hus och 

står och begrundar om det blir som det ska vara. En kompetent kvinna, som gör 

någonting. 

2018-05-06 – intervju 4 

Testperson: Man, 31 år. 

Frågan som ställts inför alla bilder är följande: 

o Vad tänker du på när du ser den här bilden? 

o Hur tolkar du personen i bilden? 

Bildserie 1 

Bild 1: Agneta 3 
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Testperson: hon skriver, pluggar kanske. Hon ser inbiten ut, en pluggis. Ambitiös. 

En typisk dam som inte riktigt gör som pappa säger. 

Bild 2: Agneta 4 

Testperson: hon skriver ett brev. Kanske ett viktigt brev. Hon är nog inte så smart, 

hon har ställt bläcket på fel sida. Hon ser rätt vanlig ut, hon är svår att tolka, man 

ser ju inte så mycket av henne. 

Bild 3: Agneta 5 

Testperson: hon läser skönlitteratur, och njuter av det. Hon tycker nog om att läsa 

och inte plugga. Ser snäll ut. 

Bildserie 2 

Bild 1: Anna 3 

Testperson: en mamma, som är en mamma. Hon ser snäll ut. 

Bild 2: Anna 4 

Testperson: vad gör ungen för fel? Hon säger till barnet. Hon ser strikt ut, men inte 

så farligt strikt. 

Bild 3: Anna 5 

Testperson: det ser ut som att ungen ber om något. Hon ser ut att tycka synd om 

barnet, eller något. Hon ser rätt neutral ut, eller snäll.  

Bildserie 3 

Bild 1: Barbro 3 

Testperson: Hon skriver ett brev, kanske? Eller läser, det finns inget bläck. Hon är 

neutral som person, det är lite svårt att avgöra. 

Bild 2: Barbro 4 

Testperson: Hon kollar på ritningar. Hon kollar noggrant och intresserat på den. 

Hon kollar nog ut genom fönstret också, för hon står upp. Ser ut som att hon ska 

göra noteringar på ritningen. 

Bild 3: Barbro 5 

Testperson: hon tittar på det nya huset. Gör lite ”finishing touches”. Hon är 

inbiten, här ska bli rätt och snyggt. Var är arbetarna? 


