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Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken funktion designföremål har utöver den 
praktiska användarfunktionen. Jag har utgått från två designföremål, det så kallade 
Perstorpsbordet och Miss Blanche som studieföremål. Mina frågeställningar har varit att 
undersöka hur dessa föremål representeras utifrån webbannonser samt designföremålens 
sociala och känslomässiga funktionsaspekt.  
 
Materialet som har använts i analysen har varit webbannonser, blogginlägg, artiklar och 
instagramminlägg som beskriver dessa designföremål. Som teoriska perspektiv har jag 
utgått från Jean Baudrillards objektteori, Pierre Bourdieus fältteori samt den 
populärvetenskapliga filosofen Alan de Bottons resonemang från ”Happiness of 
Architecture”. Varje kapitel utgår från varsin filosof och som metod har jag bland annat 
använt mig av semiotik för att tolka tecken och symboler i designföremålens.  
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Del 1: Inledning 

Bakgrund  

I ett konsumtionssamhälle tror jag att designföremål många gånger är en viktig pusselbit 

för den sociala identiteten. För de personer som använder sig av designföremål som ett 

sätt att uttrycka social status skulle följande formuleringar kunna uttryckas: ”Jag 

behöver verkligen en ny matta från Svenskt Tenn eftersom den gamla var sliten” eller 

”En portabel grammofon skulle kunna göra picknickupplevelsen under julimånaderna  

mycket mera praktiskt”.  

Med facit i handen är den mattan som tycktes vara sliten, är numera i hemmet hos 

någon som precis har gjort ett fynd på det lokala secondhandstället. Den eftertraktade 

portabla grammofonen användes aldrig mer än en gång och står för det mesta orörd 

under sängen.  

Jag är intresserad av att undersöka designföremål när fokus inte ligger i själva 

användarfunktionen, eftersom min bakgrund är formgivare och utifrån min yrkesroll 

utgår jag från själva användarfunktionen som ett sätt att rättfärdiga ett föremåls existens. 

Syftet med denna uppsats är att jag vill finna en större medvetenhet kring vilka 

mekanismer som designföremål spelar i användarens vardag.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka designföremålets funktion i det vardagliga livet 

genom att specifikt studera två olika designföremål med sinsemellan olika syfte och 

funktion. För att göra denna analys vill jag belysa föremålen utifrån tre perspektiv. I det 

första perspektivet vill jag förstå hur designföremålen representeras. I det andra 

perspektivet vill jag analysera designföremålet utifrån den sociala status som föremålet 

ger användaren. Slutligen vill jag belysa designföremålets funktion i relation till 

användarens känslomässiga aspekt. Som studieobjekt har jag valt ut ett bord och en stol 

som beskrivs i nästa avsnitt. 

Mina frågeställningar är följande: 
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• Hur representeras designföremålen utifrån webbannonser som beskriver dessa 

föremål?  

• Vad har föremålen för inverkan på brukarnas sociala status utifrån ett socialt 

perspektiv? 

• Vilken känslomässig funktion har föremålen för brukarna ett psykologiskt 

perspektiv? 

Studieobjekt 

Det ena föremålet jag har valt ut är det så kallade Perstorpsbordet som tillverkades från 

Edsbyverket från 1950-talet med ett virrvarrmönster som toppskiva och som formgavs 

av Sigvard Oscar Fredrik Bernadotte. Perstorpsbordet som namn är en allmängiltig 

namn som såväl dagsartiklar, bloggar och affärer relaterar till. Trots att originalbordet 

inte finns i produktion florerar den flitigt både i media och i andrahandsförsäljning. 

Detta bord ska stå för det vardagliga designföremålet. 

Det andra föremålet som jag vill undersöka är Shiro Kuramatas stol Miss Blanche från 

1980-talet som står för det exklusiva designobjektet. Anledningen till att jag har valt ut 

denna stol är för att den räknas som en serieproducerad stol, men att den enbart finns i 

56 stycken exemplar. Även om inte många äger stolen är bilden av den väl re-

producerad i vissa kretsar. En annan aspekt som gör att denna stol är intressant är att 

den under 2015 klubbades igenom som världens dyraste designföremål och såldes på 

Sotheby Auktionshus för 269000 pund.1  

Shiro Kuramata samarbetade under 1980-talet med designgruppen Memphis i Italien. 

Memphisgruppens radikala förhållningssätt till design gick hand i hand med det 

dåvarande postmoderna samhällsklimatet. Formgivarna började ifrågasätta de ideologier 

som tidigare har varit förbundna med designdisciplinen, nämligen om det verkligen 

fanns en så kallad universell design eller om det inte var kontextuellt baserad beroende 

på kultur, genus, klass och smak. Design började närma sig konstdisciplinen där 

ifrågasättande var en del av det nya förhållningssättet. Designföremålen som formgavs 

från denna grupp karaktäriserades av ett icke-funktionellt användarperspektiv, billigt 
                                                 
1 Dan Howarth, “Shiro Kuramata's Miss Blanche armchair breaks world record at auction with £269,000 
sale”, DeZeen, 2015-11-05. Hämtat från: https://www.dezeen.com/2015/11/05/shiro-kuramatas-miss-
blanche-armchair-world-record-design-auction-sothebys-london-uk/ (2017-04-27) 
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material, återinförandet av dekoration, formimitiation av äkta material och ofta i små 

produktionsupplagor, vilket var tvärtemot modernismens strama förhållningssätt. 

Framförallt handlar sättet att tänka om att frigöra sig från marknadens krav på 

lönsamhet och pengar.2 Shiro Kuramatas signum var förutom att experimentera med 

materialet även att korsbefrukta den japanska kulturens formtradition med det 

västerländska formidealet.3 

Jean Baudrillard delar i ”The System of Objects” (1968) upp betydelsen, förståelsen och 

tolkningen av designföremål utifrån dess syfte av att bli ägd som är kopplat till 

användaren. Han menar att vissa produkter har själva användningen som primär 

funktion och syftar på exempelvis kylskåp. Medan andra föremål som exempelvis bord 

och matta skulle kunna ses som abstraherad från sin funktion, eftersom användaren 

förknippar dessa med andra värden som exempelvis skönhet.4  Han delar även upp ett 

designföremål utifrån dess funktionsvärde samt dess atmosfäriska värde, som han menar 

är när designföremål blir laddade med mytologisk värde.5 Ett mytologiskt laddat värde 

är exempelvis när objektets konnotation är ”naturen” och beskrivs som ”naturligt”.6 

Utifrån Jean Baudrillards definition på mytologiska föremål skulle mina val av 

designföremål väl kunna stämma in på hans definitioner. Detta eftersom det uppenbart 

finns ett mytologiskt laddat värde i mina studieföremål, då det finns en del material som 

beskriver dessa studieföremål som är kopplat till andra aspekter än den praktiska 

användningsfunktionen. 

Den brittiska designteoretikern Penny Sparkes menar att design utgår från det 

massproducerade eller är knuten på något sätt till marknaden. Det som skiljer design 

från andra konstarter är att marknadens och industrins krafter gör det svårt för 

formgivaren att kunna experimentera fritt. Hennes definition på design är således att 

design är ett sätt att kommunicera värderingar och ideologier.7 Utifrån detta tänk har jag 

                                                 
2 Penny Sparke, An Introduction to Design & Culture in the Twentieth Century. Unward Hyman Ltd. 
London 1986a, s. 199-202 
3 Deyan Sujidic, “How designer Shiro Kuramata helped change views of Japan”, The Financial Times, 
2015-06-21, Hämtat från: https://www.ft.com/content/647347d0-d411-11e2-a464-00144feab7de (2017-
03-21) 
4 Jan Baudrillard, The System of Objects. Verso, London / New York 1996,  s. 86 
5 Baudrillard 1996, s. 73 
6 Baudrillard 1996, s. 73 
7 Sparke 1986a, s. 207 
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därför valt ut ett föremål som ska symbolisera ett resultat av marknadens behov det vill 

säga Perstorpsbordet, medan det andra föremålet utifrån formgivarens konstnärliga 

premisser, Shiro Kuramata.  

Utifrån den kontext vi lever inom där vi via internet och sociala medier har tillgång till 

stora mängder av information oavsett var i världen vi befinner oss har jag därför 

medvetet valt ut två föremål som ligger långt ifrån varandra rent ursprungsmässigt och 

funktionsmässigt, men som ändå faller inom definitionen som designföremål. Därför 

har jag valt ut ett föremål som har sitt ursprung i Sverige och det andra från Japan. 

Undersökningsmaterial 

För att förstå studieföremålens framställning, sociala funktion och känslomässiga aspekt 

har jag valt ut undersökningsmaterial som beskriver dessa designföremål. Detta material 

består av bilder, artiklar, nätannonser, blogg- och instagraminlägg. Jag har sållat bland 

materialet och valt ut de undersökningsmaterialen som beskriver studieföremålen mer 

djupgående. Undersökningsmaterialet har jag framförallt letat fram genom sökning på 

Google. Jag har valt att begränsa mig till undersökningsmaterial som finns tillgängligt 

på nätet, eftersom jag vill hitta liknande undersökningsmaterial som belyser båda 

föremålen. Då både föremålen rör sig i kontexter som ligger långt från varandra ser jag 

det lättast att utgå från webben. Mer om detta kan läsas under metod.  

Nätannonserna 

Jag har valt ut två nätannonser från nätet som avser försäljning av Perstorpsbordet 

respektive Miss Blanche. Nätannonserna består av både bilder och text som beskriver 

föremålen. För Perstorpsbordet har jag valt ut Folksinterior, som är en online retrobutik 

med fast prisbildning.8 För Miss Blanche har jag valt ut en nätauktion från Sotheby som 

är en online budgivningssida.9 Notera att både annonsen och budgivningen är avslutade.  

Stillebensbilder 

Stillebensbilder definierar jag som bilder som föreställer när Perstorpsbordet och Miss 

Blanche är frilagda från sin omgivning. (Bild 1, Bild 2, Bild 4, och Bild 7) Fokus riktas 

                                                 
8 Folks Interior, http://folksinterior.se/bord/perstorpsbord-med-virrvarr-1900-talets-mitt/ (2017-03-21) 
9 Sotheby, http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2015/20th-century-design-
l15670/lot.161.html (2017-03-21) 
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mot att återge föremålen själv och syftet med bilderna är att återge föremålen så neutral 

och verklighetstroget som möjligt där bland annat ljussättningen är neutral. Tre av 

bilderna visar på in-zoomningar på designföremålen. (Bild 3, Bild 5 och Bild 6) 

Samtliga bilder är tagna från nätannonserna, det vill säga FolksInterior och Sotheby och 

jag lyfter fram dessa som en egen punkt eftersom bilderna även kommer att analyseras 

utan nätannonsernas sammanhang. 

Bloggar 

Jag har valt ut två blogginlägg som beskriver Perstorpsbordet, den ena är från Elle 

Decorator och är skriven av Linda som är frilansstylist.10 Den andra från en blogg som 

heter Bonjour-Vintage som är skriven av Madeleine.11 Blogginläggen visar 

Perstorpsbordet i en stagad ”hemmamiljö” och består av både text och bild. (Bild 8 och 

Bild 9) Blogginlägget avser ett reportage som den ena bloggerskan, Madeleiene från 

Bonjour-Vintage, har gjort i Astrid Lindgrens värld i Småland i huset som ska föreställa 

där Lotta på Bråkmakargatan en gång i tiden har spelats in. Jag har inte hittat någon 

liknande blogginlägg som jag finner intressant som avser Miss Blanche.  

Utställningsbild 

Jag har valt ut en utställningsbild som ska komplettera en motsvarande hemmaliknande 

miljö för Miss Blanche och som visar på stolen tagen från en utställningsmiljö. (Bild 

10) I det här fallet från en retrospektivutställning som handlar om Shiro Kurmatas 

konstnärskap i Tokyo. 

Artiklar från webben 

Gällande Perstorpsbordet har jag hittat flera artiklar som kan tänkas vara intressanta i 

denna analys. Det är två artiklar från Expressens billagor Leva&Bo och Kvällsposten, 

ett från Sköna hem och ett från Österlens inredning.12 För Miss Blanche har jag utgått 

                                                 
10 Elle Decoration, VolangLinda. Blogg, http://volang.elledecoration.se/bonjour-vintage-hemma-hos-
lotta-pa-brakmakargatan/ (2017-03-21) 
11 Madeleine Pettersson, Bonjour-Vintage, http://www.bonjourvintage.se/loppis/hemma-hos-lotta-pa-
brakmakargatan/ (2017-03-21) 
12 Lundström, Emmy, ”Klassikern: Kungligt populära streck i köket”, Leva&Bo bilaga från Expressen, 
2014-01-08, hämtad från: http://www.expressen.se/leva-och-bo/klassikern-kungligt-populara-streck-i-
koket/ (2017-03-21) 
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från två artiklar som båda skrivs med avseende på att stolen har sålts för en 

rekordsumma. Den ena är från Cultured Magazine där artiken heter ”The art of 

collecting”.13 Den andra artikeln är från The Irish Time och heter ”Design Moments: 

Miss Blanche chair, c. 1988”.14  

Instagram 

Jag har valt ut två instagraminlägg som i sin kombination med text och bild beskriver 

användarens upplevelse av respektive designföremål. Instagraminlägget som beskriver 

Perstorpsbordet är taget från hemmet medan inlägget som beskriver Miss Blanche är 

taget från en utställningsmiljö. (Bild 11 och Bild 12) 

Teori 

Teori: Designföremålens framställning 

Jean Baudrillard är en postmodern filosof vars teorier bygger på den massmediala 

reproduktionen av verkligheten. Anne D’alleva refererar till Jean Bauddrillard i sin bok 

”Methods & Theory in Art History” och menar att detta tillstånd kallas för 

”Hyperrealitet” när bilden betraktas som mer sann än själva verkligheten.15 Jean 

Baudrillards teorier är särskilt intressanta att använda i detta fall då jag i denna uppsats 

inte kommer att analysera de verkliga föremålen i sig, utan enbart hur de representeras 

och bilden av dessa.  

                                                                                                                                               
Wik, Karin. ”En klassiker lämnar Perstorp”, Kvällsposten bilaga från Expressen, 2007-07-04, hämtad från  
http://www.expressen.se/kvallsposten/en-klassiker-lamnar-perstorp/ (2017-03-21) 
 
Österlen Inredning. http://www.osterleninredning.se/sv/osterlen-inredning-virrvarr.html (2017-03-21) 
 
Cordan, D. ”Sigvard Bernadotte – designprinsen står bakom så mycket mer än virrvarr och  Röda Clara”, 
Sköna Hem 2016-07-28, hämtad från: 
http://skonahem.com/artiklar/sigvard-bernadotte-designprinsen-star-bakom-sa-mycket-mer-an-virrvarr-
och-roda-clara/ (2017-03-21) 
 
13 George Lindemann, “The art of Collecting: Shiro Kuramata”, Cultured Magazine, 2015-03, hämtad 
från: http://www.culturedmag.com/miss-blanche/ (2017-03-21) 
14 Bernice Harisson, ”Design Moments: Miss Blanche chair, c. 1988”, The Irish Times, 2017-02-11. 
Hämtat från: http://www.irishtimes.com/life-and-style/homes-and-property/interiors/design-moments-
miss-blanche-chair-c-1988-1.2943109 (2017-04-27) 
15 Anne D’Alleva, Methods & Theories in Art History. Laurence King Publishing, London 2005, s. 153-
155 
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Jean Baudrillards teorier från boken ”The System of Object” (1968) kommer att 

användas som huvudteori för första kapitlet och handlar om vad designföremål 

symboliserar och representerar. Han skiljer bland annat på olika funktionsaspekter som 

finns inom en och samma produkt, nämligen föremålens ekonomiska-, praktiska- och 

symboliska funktion.16 En aspekt av den symboliska funktionen är den mytbildning som 

ligger till grunden för vår uppfattning av föremålen. Denna mytbildning bygger på 

föremålens framställning i massmedia och gör att det skapas myter och föreställningar 

utifrån föremålens representation. Dessa föreställningar reproduceras och påverkar i sin 

tur hur vi uppfattar föremålen.17 Denna teori kommer att utgöra grunden för att 

analysera hur Perstopsbordet och Miss Blanche representeras utifrån nätannonserna. 

Teori: Designföremålens sociala status  

Den franska filosofen Pierre Bourdieus grundläggande teorier är att vår smak definieras 

utifrån den sociala klass och den uppväxtmiljö som vi är uppväxta inom. Genom att 

förstå sig på detta har vi möjlighet att kunna påverka vår ställning i samhället genom att 

manipulera våra preferenser av objekt och på så vis själva stiga i hierarkin i det sociala 

spelet. De teoretiska begrepp som är användbara i detta fall är sociala fält, agenter, 

doxa och kulturellt kapitalt. Med sociala fält vill Bourdieu diskutera samhället utifrån 

olika grupperingar som delar på samma koder, regler och värderingar.18 Utifrån 

begreppet ”kulturellt kapital” diskuterar han olika hierarkier i det sociala fältet och vi 

kan med hjälp av undersökningsmaterialet ta reda på hur status aktiveras för båda 

föremålen. Med hjälp av Bourdieus teorier kan jag definiera ett socialt fält som avser 

Perstorpsbordet och Miss Blanche och på så sätt analysera och förstå hur status uppnås 

och aktiveras för mottagaren med designföremålen som ett verktyg.  

Teori: Designföremålens psykologiska aspekt 

Den psykologiska känsloaspekten av designföremål kan utvinnas från den filosofiska 

essäsamling som är skriven av den nu verksamma brittiska populärfilosofen Alain de 

Botton. Till skillnad från Jean Baudrillard och Pierre Bourdieu är Alain de Botton ingen 
                                                 
16 Baudrillard 1996, s. 59 
17 Baudrillard 1996, s. 74 
18 Pierre Bourdieu. A Social Critique of the Judgement of taste. Harvard University Press. Cambridge, 
Massachutts 1984, s. 226-230 
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verksam akademiker. Men jag tycker att hans idéer är intressanta eftersom han använder 

ett utomvetenskapligt och tankeväckande argument om designföremålen utifrån ett 

vardagsperspektiv. Alain de Bottons argument bygger på att designföremålen är en 

bärare av lycka. Ting som gör oss lyckliga menar han är objekt som ger oss nostalgiska 

känslor och ger oss löften om framtiden.19 Denna teori är intressant att studera som ett 

avslutande och diskuterande kapitel då den fokuserar på relationen mellan objektet och 

individen.  

Metod 

För att hitta undersökningsmaterial har jag använt mig av bild- och informationssökning 

på Google och Instagram. Sökord som jag har använt mig av har varit exempelvis: 

”Perstorpsbordet” och ”Miss Blanche Shiro Kuramata”, därefter har jag gått genom sida 

efter sida för att hitta artiklar, bilder, nätannonser och blogginlägg som jag finner som 

intressanta och som ger tyngd för vidare analys. Då min uppsats handlar om hur 

designföremålen representeras och uppfattas så är deras tillgänglighet på webben och 

vad som skrivs om dessa föremål ett viktigt material för min uppsats 

Jag har kategoriserat in och systematiskt försökt hitta material på webben som belyser 

föremålen med liknande avsikter. Detta är exempelvis nätannonser, hemmiljöer, 

Instagraminlägg och artiklar/bloggar. Genom att syftet är lika blir det därmed också 

lättare att göra en komparativ analys mellan studieföremålen. I vissa fall har jag inte 

lyckats hitta exakt jämförbara miljöer som exempelvis miljöer som ska föreställa ett 

hem. Då har jag istället valt att använda mig av en utställningsbild på Miss Blanche som 

får stå som en hemmaliknandemiljö för stolen.  

För att aktivera Jean Baudrillards teorier i kapitel 1 så kommer jag att använda mig av 

semiotik för att tolka undersökningsmaterialet. Semiotik är läran om teckensystem och 

principen bygger på symbolers framställning i bilder och hur dessa tolkas.20 Roland 

Barthes skriver i boken ”Elements of Semiology” om olika nivåer av hur tolkningen av 

bilder går till. Det första och uppenbara vi ser i bilden kallar han för ”denotation”, det 

vill säga det beskrivande av vad som är avbildad. I den djupare nivå benämner han det 

                                                 
19 Allan De Botton, Architecture of Happiness. Vintage Vintage International, New York 2006, s. 10 
20 D’alleva 2005, s. 28-29 
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som ”konnotation” när idéer, ideologier och värden uttrycks genom bilden och 

framförallt tolkas.21  

Roland Barthes menar också att det är viktigt att studera bilden i kombination med 

texten för att förstå kopplingen emellan. Han beskriver i avsnittet ”Bild, Förnuft och 

Oförnuft” från ”Kairos: Design och Konst” att det framställda tinget bildar en 

encyklopedi och genom att analysera framställningen avslöjar detta människans 

aktivitet. Relationen mellan tinget och människan kan därför utläsas genom att 

analysera objektets framställning.22 Detta innebär att jag genom att analysera 

designföremålens representation med avseende på vad det är som skrivs ut, vem det är 

som skriver, det skrivna språket, vilka bilder som har valts ut, vilka miljöer föremålen 

finns representerad inom, relationen mellan bild och text och hur det ser ut i den övriga 

hemsidan, kan jag utifrån detta analysera designföremålens relation till människan.   

Med hjälp av semiotiken som verktyg kommer jag att kunna analysera och jämföra 

nätannonserna som handlar om Miss Blanche och Perstorpsbordet med avseende på 

form, färg och materialitet. Detta görs utifrån Jean Baudrillards objektsteori. Bilder som 

visar in-zoomningar på föremålen är också intressanta att studera för att kunna utläsa 

detaljer. Även om bilderna till synes kan se neutrala ut tror jag inte att det är en slump 

att Sotheby och Miss Blanche har valt ut just dessa bilder som framställning i 

annonserna. Genom att använda mig semiotiken kan jag alltså tolka vilka idéer och 

värden som annonsörerna vill kommunicera.  

Nätannonsernas framställning av Miss Blanche och Perstorpsbordet kommer att 

analyseras utifrån texten, bilden, webbsidan som helhet, själva annonsen, språkbruket 

och prisläggningen. Blogginläggens representation är också intressant att studera för att 

visa på hur studieföremålen uppfattas av andra. Även här kommer texterna, 

bildframställningarna och bloggens inlägg som helhet att studeras. En annan viktig 

framställning är tidskrifter och dagstidningar som är riktade mot dessa föremål. Utöver 

att studera innehållet i artiklarna som språkframställning, texten och bildframställningen  

                                                 
21 Roland Barthes, Elements of Semiology, Hill and Wang, New York 1964, s. 89-92 
22 Roland Barthes, ”Bild, förnuft och oförnuft, om encyklopedins plancher”, Design och Konst. Texter om 
gränser och överskridanden. Del 2 Texter efter 1960. Torsten Weimarck. Raster Förlag, Lund 2005, s. 
24-26 
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är det intressanta att titta på tidningarna och tidskrifterna i stort. Vilka vänder sig dessa 

till? Hur stor är upplagan? Hur pass stor auktoritet har dessa medier?   

Instagram är också intressant att studera eftersom innehållet speglar allmänhetens syn 

på designföremålen. Här har jag i princip gått igenom alla inlägg som visar på 

respektive designföremål och valt ut två inlägg med bild och bildtext som jag tycker har 

kommentar och infallsvinklar som jag tycker stödjer mina resonemang. 

För varje kapitel kommer studieföremålen att analyseras utifrån respektive teori som jag 

har beskrivit tidigare under teori. Det inledande kapitel 1 handlar om att använda Jean 

Baudrillards teorier om föremålens mytbildning för att analysera nätannonsernas 

framställning. I kapitel 2 kommer jag att använda Pierre Bourdieus teorier om kulturellt 

kapital och sociala fält analysera vilken status studieföremålen ger användaren. 

Slutligen kommer jag att i kapitel 3 utgå från författaren Alain de Bottons idéer om 

designföremålens lyckoperspektiv och föra ett avslutande resonemang om analysens 

delar. 

Avgränsningar 

Som avgränsning vill jag lägga mindre vikt på aspekt som berör föremålens praktiska 

användarfunktion såsom ergonomi. Detta eftersom jag inte studerar de faktiska 

designföremålen och kan därför inte evaluera komfort. Jag har som studiematerial 

medvetet valt två ting som inte är i produktion längre eftersom jag är intresserad av 

designföremål som en slags social materia, det vill säga att de representerar de föremål 

som finns bland oss och ger därför en historiebeskrivning om vilka vi är som personer.23 

Jag har också, som jag redan nämnde under material valt att inte beröra föremål vars 

existens bygger mer på den praktiska användningsfunktionen, som exempelvis ett 

kylskåp som ska hålla maten kall och som går igång hela tiden.24  

Tidigare forskning 

En forskning som jag finner som intressant men som jag i den här uppsatsen väljer att 

inte titta på är forskningsprojektet ”Aesthetic Science” (2012) som är utförd på Oxford 
                                                 
23 Torsten Weimarck. Det samtida designobjektet som social materia: några teoretiska implikationer. i -, 
Perspektiv på samtiden - samtida perspektiv. Forskning om sena 1900-taletsoch det nya milleniets konst 
och visuell kultur. Lund: Lunds Universitet 2002, s. 2-8 
24 Baudrillard 1996, s. 85 
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University genomförd av Arthur P. Shimamura och Stephen E. Palmer. Både är 

professorer inom psykologi.25 Forskningsprojektet handlar om att detektera hur estetik 

och smak kan uppfattas utifrån ett neuropsykologiskt perspektiv via studier på hjärnan. 

Forskningen handlar om att kartlägga om hur smak och estetik skulle kunna vara 

universellt betingat. Detta är naturligtvis intressant men i och med att jag utgår från 

filosofiska och humanistiska teorier, utgår jag i denna uppsats från att smak och estetik 

är kontextuellt beroende på klass, kultur och smak.  

Adrian Fortys forskning som har lett fram till boken ”Objects of Desire” (1986) tangerar 

mitt ämnesområde då den handlar om varför vi fattar tycke för en viss typ av föremål. 

Adrian Forty utgår från en design- och marknadsperspektiv och det märks tydligt att 

teorierna känns något daterat och enkelriktat idag då den är skriven utifrån ett 

marknadsperspektiv fram till mitten av 1980-talet. Adrian Forty menar bland annat att 

det är den tekniska utvecklingen som driver fram formgivningens uttryck, vilket jag inte 

riktigt håller med om.26 Detta eftersom jag anser att vi idag till en hög grad har väldigt 

mycket nya produkter runtom oss som inte är direkt högteknologiska, utan som istället 

är tillbakablickande. Jag tror inte att efterfrågan på produkter nödvändigtvis hänger ihop 

med ny teknologi. Detta är någonting som jag i denna uppsats även visar i och med att 

både Perstorpsbordet och Miss Blanche är historiska designföremål och som ändå har 

en form av popularitet. 

Penny Sparkes skriver i sin bok ”As Long As it’s Pink. The Sexual Politics of Taste” 

(1995) ett mera kritiskt förhållningssätt till designdisciplinen, vilket jag tycker bidrar 

mer till ämnesområdet och som känns aktuellt även idag. Penny Sparke diskuterar 

smak-begreppet utifrån vad som är manligt och kvinnligt, vilket uppstod under 

postmodernismens ideologier.27 Även om jag i min uppsats inte riktigt behandlar 

smakbegreppet utifrån ett genusperspektiv så tycker jag att hennes forskning är 

intressant att ansluta mig till.  

                                                 
25 Oxford University Press, Academic, https://global.oup.com/academic/product/aesthetic-science-
9780199732142?cc=de&lang=en&# (2017-03-21) 
26 Adrian Forty. Objects of Desire. Cameron Books, London 1986, s. 8 
27 Penny Sparke, ” Postmodernitet, postmodernism och kvinnlig smak”, Design och Konst. Texter om 
gränser och överskridanden. Del 2 Texter efter 1960. Torsten Weimarck. Raster Förlag, Lund 2005, s. 
181-187 
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En samtida forskning som jag tycker är intressant och som tangerar min uppsats är Sofia 

Ulver Sneistrups avhandling som heter ”Status Spotting- A Consumer Cultural 

Exploration into Ordinary Status Consumption of "Home" and Home Aesthetics” 

(2008). Avhandlingen ligger inom ämnesområdet företagsekonomi och handlar om hur 

människor från medelklassen idag aktivt använder sig av inredning och designföremål 

som ett sätt att hävda sin sociala status. Initialt hade hon en tes om en större variation i 

hemmen på grund av Ikeas demokratisering av design, men som resultat av hennes 

avhandling  visar det sig att det idag ser väldigt likriktat ut i de flesta hemmen.28 

 

  

                                                 
28 Sara Håkansson, ” Medelklassens diskreta charm”, Sydsvenskan, 2008-09-27. Hämtat från: 
http://www.sydsvenskan.se/2008-09-27/medelklassens-diskreta-charm (2017-03-21) 



15 
 

Del 2: Huvudtext – Analysdelen 

Kapitel 1 – Hur representeras föremålen i deras undersökningsmaterial? 

 

Inledning 

I detta kapitel kommer jag att göra en semiotisk analys av undersökningsmaterialet 

utifrån Jean Baudrillards teorier som bygger på att de ting som omger oss är en bärare 

av ett teckensystem. Detta teckensystem är komplext och resulteras av ett utbyte mellan 

massmedia och mottagaren. Utifrån detta system skapas det olika tecken för vad 

föremålen symboliserar.29 Detta benämner han som symboliskt värde och utifrån detta  

skapas myter om föremålen.30 Framförallt kommer jag använda att mig av 

nätannonserna som undersökningsmaterial och jag kommer också att komplettera med 

andra undersökningsmaterial för att stärka resonemang.  

Funktionsmyten 

Utifrån Jean Baudrillards teorier så är en av de största myterna vår uppfattning om 

designföremålen som är kopplat till funktionaliteten. Det han menar är att det oftast är 

själva funktionsaspekten som fokus riktas mot i designföremålens representation.31 Om 

vi börjar med att titta på produktbilderna på Perstorpsbordets nätannons så är dessa 

tagna utifrån ett fågelperspektiv. Om jag jämför ögats perspektiv i förhållande till 

objektet är det som att vi står och tittar på bordet. Två av bilderna visar bordet dels som 

ihopfällt och dels som utfällt utförande. (Bild 2 och Bild 1) Jag ser tydligt skarven där 

bordet skjuts in och blir ett fyrmannabord. Den tredje bilden visar enbart 

Perstorpsmönstret. (Bild 3) 

Bakgrunden där bordet står är neutralt till synes i syfte att lyfta fram produkten. Det går 

också att utläsa att bordet står uppställt mot ett betonggolv och väggar som har synliga 

skruvar.32 Utifrån annonsbilderna gör jag en konnotationsanalys av att annonsören har 

valt att betona den praktiska användarfunktionen före den symboliska funktionen, som 

                                                 
29 Baudrillard 1996, s. 32,  
30 Baudrillard 1996, s. 74-74 
31 Baudrillard 1996, s. 123 
32 Folks Interior, Perstorpsbordet, http://folksinterior.se/bord/perstorpsbord-med-virrvarr-1900-talets-mitt/ 
(2017-03-21) 
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en del av den funktionsmyt som Jean Baudrillard refererade till. (Bild 1 och Bild 2) Jean 

Baudrillard menar att vi instinktivt gärna kategoriserar in designföremål efter dess 

praktiska användarfunktion eftersom denna myt bygger på den snabba teknologins 

utveckling och resulterar i att vi fokuserar på teknologiska framsteg och innovationer, 

som oftast är förknippat med nya funktioner och möjligheter.33 Den praktiska 

användarfunktionen har annonsören valt att betona eftersom bilderna visar på bordet när 

den är ut- och indragen. I det här fallet syftar det på att bordet ska kunna användas både 

för ett mindre och ett större middagssällskap.  

Den funktionalistiska representationen kan jag också via en konnotationsanalys göra på 

bildernas bakgrund där jag ser synliga skruvar på väggarna och ett betonggolv som 

anspelar på funktionalismens ideal där redovisandet av synlig konstruktion i 

arkitekturen anspelar på så kallad äkthet och ärlig formgivning. Penny Sparke skriver 

om detta i sin bok ”An introduction to Design & Culture in the Twentieth Century” och 

benämner det som maskinestetik.34 (Bild 1 och Bild 2).  

Det är även intressant att studera språkbruket, beskrivning och hur hemsidan i övrigt ser 

ut. Detta eftersom omgivningen där föremålet verkar addera upp och påverkar vår 

association till själva studieföremålet.35 Genom att titta på Perstorpssbordets nätannons 

från Folks Interior så är den neutral i sin beskrivning där det enda som står skrivet är 

själva Perstorpsbordet och att toppskivan består av virrvarrmönster. Beskrivningen av 

designföremålet är sparsmakad och det står exempelvis beskrivet som: ”Matbord med 

Perstorpsskiva.”.36 Annonsens sparsmakade språkbruk går i klang med det 

funktionalistiska formidealet eftersom det syftar på att bara redovisa det som är 

nödvändigt utan att ta med onödig information som inte är relevant som har att göra 

med den praktiska funktionsaspekten.  

Genom att titta på produktbilderna på Miss Blanche från Sothebys hemsida så är dessa 

bilder tagna utifrån ett grodperspektiv. (Bild 4 och Bild 7) Om jag jämför ögats 

perspektiv i förhållande till bilderna är det som att vi betraktar objektet hukande. Ljuset 

                                                 
33 Baudrillard 1996, s. 123 
34 Sparke, London 1986a, s 49-50 
35 Baudrillard 1996, s. 200 
36 Folks Interior, http://folksinterior.se/bord/perstorpsbord-med-virrvarr-1900-talets-mitt/ (2017-03-21) 
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i bilderna är upplyst och krispig och jag ser inte sammanhanget var stolen är taget mer 

än en antydan om att det är ett rum. Två av bilderna visar samma perspektiv där den ena 

bilden har skarpare skuggor som för att skapa mer kontur i stolen. (Bild 4 och Bild 7) 

Den tredje bilden visar stolen som mera in-zoomad där jag ser en del av stolen och de 

ingjutna blommorna. (Bild 5) Den fjärde bilden visar en ännu mera in-zoomad bild där 

jag enbart ser de ingjutna blommorna.37 (Bild 6) 

Genom att applicera samma slags konnotationsanalys på Miss Blanche kan jag utläsa att 

det tvärtom mot Perstorpsbordet inte fokuserar på funktionsaspekten utan 

framställningen handlar om att lyfta fram stolen som om det vore en skulptur utifrån 

bildens perspektiv. In-zoomningen visar på att Sotheby har valt att betona själva 

dekorationen genom att zooma in på blommorna som enbart visar dekor. (Bild 5 och 

Bild 6) Hade fokus varit på att få fram den praktiska användarfunktionen så skulle 

annonsören istället ha valt att visa bilder på mänsklig interaktion med stolen eller ha 

bilder som mer betonar sittytan på stolen.  

Textbeskrivningen i nätannonsen för Sothebys är utförligt skrivet och det står 

exempelvis vilka utställningar föremålet har varit del av och dess uppkomsthistoria, 

men ingenting som skulle kunna utläsas som har med funktion att göra.38 

Textbeskrivningen styrker det faktum att Miss Blanche framställs mer som ett 

konstföremål än som ett designföremål.  

Jean Baudrillard menar också att marknadsföringsretoriken som står skrivet många 

gånger är medvetet vagt för att locka konsumenten. Han menar att beskrivningen av 

objektet många gånger inte säger mycket till konsumenten vad det faktiskt innebär men 

att annonsen genom en vag retorik får konsumenten att tro att det är något bra.39 I 

materialbeskrivningen för stolsbenen har Sotheby skrivit att det består av ”anodised 

aluminium”.40 Vilket skulle kunna förvirra eftersom det mest informativa hade varit att 

benämna det som ”lackat stål” för att beskriva stolsbenen. Jag tolkar val av språkbruk 
                                                 
37 Sotheby, http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2015/20th-century-design-
l15670/lot.161.html (2017-03-21) 
38 Sotheby,  http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2015/20th-century-design-
l15670/lot.161.html (2017-03-21) 
39 Baudrillard 1996, s. 190 
40 Sotheby,  http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2015/20th-century-design-
l15670/lot.161.html (2017-03-21) 
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som ett sätt att försöka få med mer än vad som är nödvändigt för att få det att låta som 

bra.  

Materialitetsmyten 

Perstorpsbordet är en trämöbel och utifrån den materialmyt som Jean Baudrillard 

refererar till så handlar det om vår uppfattning kring hur vi uppfattar material som han 

menar är något som ligger djupt rotad i våra sinnen. När han avkodar materialen så 

menar han att vi förknippar trä som någonting nostalgiskt, tidlös, att det avger värme, 

har en lukt och nästan uppfattas som en levande varelse.41  

Utifrån beskrivningen av virrvarrskivan så kan jag i Österlens Inredning läsa följande: 

”Vi tycker därför att det är viktigt att inte bara låta virrvarrlaminatet i all sin tidlöshet få 

leva kvar i vår moderna tid, utan att även en tanke ges till Sigvard Bernadottes 

grundtanke.” samt ”Alla möbler vi tillverkar med virrvarr laminat skall leva upp till den 

svenska kvalitetsnormen, men även till Sigvard Bernadottes grundtanke med designen, 

ett laminat till folket.”42 Genom att använda ordval som ”tidlöshet” och ”kvalitetsnorm”  

laddar artikelskrivaren Perstorpsskivan med mytologiska konnotationer som att den står 

för kvalitet och tidlöshet. 

Utifrån blogginlägget från Bonjour-Vintage så kan jag läsa följande citat: ”Kommer ni 

ihåg Lottas kök? Med rutigt golv, pastellblå orginalskåp från 50-talet, Perstorpsbord och 

pinnstolar.”43 Citatet ihop med bilderna tolkar jag som att bloggerskan försöker fånga 

en slags 50-talsatmosfär i sitt inlägg som helhet, där just Perstorpsbordet står i centrum 

för denna aktivering eftersom det är det enda namnet på produkt som benämns utifrån 

texten som bloggerskan har skrivit. (Bild 8 och Bild 9) Utifrån Jean Baudrillards teorier 

om trä så vill jag påstå att en del av Perstorpsbordets nostalgiska konnotation och att det 

står som symbol för tidlöshet och kvalitet har att göra med att det just är en trämöbel 

som vi gärna förknippar med dessa egenskaper.  

Miss Blanche är huvudsakligen gjord av akrylplast och enligt Jean Baudrillard uppfattas 

glas, plast och transparens på ett motsvarande sätt som syntetiskt och inte naturligt. Han 
                                                 
41 Baudrillard 1996, s. 37-39 
42 Österlen Inredning. http://www.osterleninredning.se/sv/osterlen-inredning-virrvarr.html (2017-03-21) 
43 Madeleine Pettersson, Bonjour-Vintage, http://www.bonjourvintage.se/loppis/hemma-hos-lotta-pa-
brakmakargatan/ (2017-03-21) 
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beskriver vidare att materialet i sig inte åldras och att det står som symbol för framtiden, 

någonting universellt och abstrakt.44 Framtidsaspekten lyfts fram i Sothebys annons där 

stolen beskrivs som tekniskt komplext och att det hyllas för sin innovation.45 Han liknar 

det transparenta som ett glasparti på ett skyltfönster där betraktaren förknippar det som 

någonting som inte får röras vid och att det väcker känslor som någonting magiskt och 

samtidigt frustrerande. Ingen av framställningarna som jag har hittat på stolen visar på 

en interaktion mellan stol och människa. Även utställningsbilden där stolen finns 

representerad visar stolen upphöjt på ett podium som gör att det just är detta avstånd 

mellan föremål och människa som betonas. (Bild 10) Min analys är att transparens och 

glas lämnar avtryck från handen och att vi aktar oss från att röra materialet. Att stolen är 

placerad på ett podium skapar per automatik också ett ökat värde i perspektivet mellan 

människa och designföremål. 

Hemmamiljöernas framställning 

Genom att titta på blogginlägget från Bonjour-Vintage som visar Perstorpsbordet så 

visar bilden en ögonblicksbild av ett arrangerat matbord där jag ser utdragna stolar, 

termos och pennor och papper ligga utspridd på bordsytan.46 (Bild 8)  

Mycket av framställningen av designföremålen menar Jean Baudrillard är att skapa en 

personifiering i representationen för att vi ska utläsa hur vi ska fylla vår egen person på 

plats. Och detta läser vi inte utifrån enbart objektet i sig utan även att analysera den 

omkringliggande atmosfären som designföremålen står som representerad och detta 

kallar han för emotionellt värde.47 Därför är det viktigt utifrån detta resonemang att titta 

på designföremålens ”hemmiljöer”. Om vi jämför människans placering i bilden så vill 

bloggaren betona en ögonblicksbild av ett användarperspektiv. Utifrån en 

konnotationsanalys så visar bilderna en person som precis har druckit en kopp kaffe och 

som håller på att läsa en bok, trots att människan är frånvarande i bilden. Termosen som 

står på bordet anspelar på att det finns mera kaffe i termosen. I andra änden av bordet 

ligger det en krita på ett ritblock som är kluddat med vad som ser ut som 
                                                 
44 Baudrillard 1996, s. 41-43 
45 Sotheby, http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2015/20th-century-design-
l15670/lot.161.html (2017-03-21) 
46 Madeleine Pettersson, Bonjour-Vintage, http://www.bonjourvintage.se/loppis/hemma-hos-lotta-pa-
brakmakargatan/ (2017-03-21) 
47 Baudrillard 1996, s. 16 
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barnteckningar. Jean Baudrillard menar specifikt att framställningar av ”hemmiljöer” 

gör att användaren skapar en personlig association till det egna hemmet eftersom dessa 

bilder väcker en emotionell funktion för användaren. Detta kan jag utläsa i bilden då de 

frånvarande människorna i bilden är en vuxen och ett barn och bidrar till de nostalgiska 

konnotationerna då syftet är att få läsaren att se sig själva i bilden från barndomen och 

väcka känslor i form av nostalgi och emotionellt värde.  

När jag tittar på motsvarande hemmamiljö för Miss Blanche som är själva 

utställningsbilden så läser jag att stolarna är placerad i en sittgrupp vända mot publiken 

och som står på ett vitt podium. (Bild 10) Podiet i sig själv markerar ett avstånd mellan 

människan och designföremålen och indikerar på att användaren inte ska röra på 

stolarna. Sittgruppen som skapas av stolarnas placering ger ingen konnotation till 

hemmamiljö till skillnad från Perstorpsbordet. Istället läser jag utställningsbilden som 

att curatorn har valt att framställa stolen som ett klassiskt konstföremål med tanke på de 

vita väggarna och podiet. Människans placering i förhållande till stolen är att hen ska 

röra sig runt podiet och inte vidröra stolarna.  

Den historiska mytbildningen 

En stor del av designföremålens värde bygger på antal och prissättning. I det här fallet 

värderas Miss Blanche högre då stolen endast finns i 56 exemplar. Även om ingen av 

föremålen finns i produktion längre så är det inte konstigt att ursprungspriset på stolen 

är så pass mycket högre än Perstorpsbordet då bordet finns i betydligt fler exemplar än 

stolen.  

En annan aspekt som skapar värde enligt Jean Baudrillard handlar om att återberätta 

föremålens historiska uppkomst, det vill säga återskapa föremålens historiska atmosfär, 

och det är genom detta som myter skapas kring föremålet.48  

Genom att titta på blogginlägget från Bonjour-Vintage som handlar om Perstorpsbordet 

så ser jag tydligt att miljön som är runtom bordet handlar om att gestalta en slags 1950-

tals scenografi där bordet står i centrum. (Bild 9) Blogginlägget är taget från Astrid 

Lindgrens värld och bloggerskan har även skrivit följande: ”Jag blev som ett barn igen 

                                                 
48 Baudrillard 1996, s. 74-74 
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och det kändes nästan lite overkligt att traska på riktiga Bråkmakargatan, jag älskar ju 

Lotta! Och självklart fick man gå in i husen också..”.49 Utifrån detta citat som handlar 

om att återskapa Perstorpsbordets historiska atmosfär skapas det en myt om en nostalgi 

från den förgångna tiden som på något sätt inte finns kvar längre. Den kommentar som 

bloggerskan syftar på handlar om att återskapa den historiska atmosfären av att en gång 

i tiden ha sett Lotta på Bråkmakargatan på tv, och därmed laddas Perstorpsbordet med 

nostalgiska värden till 1950-talet och till barnprogrammet.  

Även utifrån Expressens artikel som kan jag läsa följande citat: ”Perstorp hade en egen 

varubuss som rullade genom Sverige. Det är därför den är så spridd i landet. Går man in 

i ett kök i Haparanda, Småland eller Malmö har alla samma skiva, säger Staffan 

Bengtsson.”50 Denna myt skulle kunna handla om att återberätta bordets demokratiska 

värde som syftar på allas rätt till att ha en vardagsmöbel i hemmet under 1950-talet.  

Flera av artiklarna fokuserar också på själva formgivaren Sigvard Bernadotte som 

exempelvis Expressens artikel där titeln heter ”Kungligt populära streck i köket”.51 

Utifrån detta kan jag läsa att en del av det symboliska värdet som skapas för 

Perstorpsbordet bottnar i det faktum att det är en känd person har formgivit bordet.   

Jean Baudrillard menar också att föremålens stilvärde har en stor betydelse för dess 

värde eftersom det gör att föremålen kategoriseras in efter detta.52 Detta sker ofta i 

efterhand och Jean Baudrillard tar som ett exempel upp hur allmogemöbel förr i tiden 

värderades efter sitt bruksvärde idag har ett kulturvärde.53 Det går utifrån detta anta att 

bordet på grund av det symboliska värde som skapas har ett större värde idag än på sin 

tid, då det på den tiden var en möbel för var mans hem. 

Genom att titta på annonsen från Sotheby som marknadsför Miss Blanche kan vi läsa 

som beskrivning att stolen har fått sitt namn som en referens till karaktären Blanche 

                                                 
49 Madeleine Pettersson, Bonjour-Vintage, http://www.bonjourvintage.se/loppis/hemma-hos-lotta-pa-
brakmakargatan/ (2017-03-21) 
50 Wik (2007-07-04) 
51 Lundström (2014-01-08) 
52 Baudrillard 1996, s. 137-138 
53 Baudrillard 1996, s. 137-138 
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Dubois från Tennesee Williams pjäs ”A Street Car Name Desired” vilket sägs syfta på 

huvudkaraktärens tighta blommiga korsett.54  

Beskrivningen av Miss Blanche gör att stolen laddas med ett värde som kopplas ihop 

med ett unikt egensinnigt ursprung. Att referera designföremålet till filmen ”Street Car 

Name Desired” hör inte riktigt till synes självklara inspirationskällor och det styrker 

mytbildningen om formgivarens egensinniga kreativitet och vilja till skapande. Man kan 

också konstatera att referensen till filmkaraktären är minst sagt subtilt och det är inte 

helt lätt att utläsa detta bara genom att titta på bilderna som föreställer stolen. Genom att 

förknippas med ett litterärt verk och författare som har ett gott anseende så skapas ju 

också detta värde, vilket är någonting som Sotheby gärna betonar i webbannonsen.  

Det står vidare i annonsens beskrivning att Miss Blanche hyllas för sitt tekniskt 

avancerade utförande och att Shiro Kuramata har försökt experimentera med riktiga 

rosor som brann upp när formgivaren gjöt in dessa i akrylplasten. Shiro Kuramata fick 

en slumpartad vision när han insåg att blommorna måste vara i plast, eftersom 

karaktären ”Blanche Dubois” i sig själv är på låtsas.55 Utifrån detta kan jag dra 

slutsatser om att återberättandet av den historiska atmosfären handlar om att belysa hur 

avancerat stolen var att tillverka och att dess uppkomst har att göra med rena slumpen. 

Genom att titta på annonsen så ser jag också att Sotheby har använt sig av en 

källförteckning som hänvisar läsaren till 11 olika litterära titlar som bland annat ”100 

Masterpieces from the Vitra Design Museum”.56 Detta tolkar jag som att annonsören 

medvetet har valt att lyfta fram stolen i prestigefulla sammanhang.  

Sammanfattning:  

Min utgångspunkt för detta kapitel var att via en semiotisk metod undersöka hur 

studieobjekten framställs utifrån sina respektive nätannonser. Perstorpsbordets 

huvudsakliga framställning handlar om att betona på användarfunktionsaspekten. Detta 

genom att titta på bildens perspektiv och språkbruket i sin nätannons från FolksInterior. 

                                                 
54 Sotheby, http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2015/20th-century-design-
l15670/lot.161.html (2017-03-21) 
55 Sotheby, http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2015/20th-century-design-
l15670/lot.161.html (2017-03-21) 
56 Sotheby, http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2015/20th-century-design-
l15670/lot.161.html (2017-03-21) 
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Detta resonemang stärks genom att titta på blogginlägget från Bonjour-Vintage som 

visar en ögonblicksbild på bordet i en stagad användarsituation. (Bild 8 och Bild 9) 

Utifrån artiklarna från Expressen och Österlen Inredning vilar bordets historiska 

mytbildning kring nostalgi, det gångna popularitet, demokratiska värden och att det är 

själva formgivaren Sigvard Bernadotte. De nostalgiska värden och dess folklighet kan 

också kopplas till att bordet är av trä och som material förknippas med dessa 

konotationer. Det är tydligt att Perstorpsbordet  utöver den praktiska funktionsaspekten 

även har en del symboliska värden i form av att bordets konnotation syftar till att väcka 

emotionella och nostalgiska värden som skapar ett 1950-tals atmosfär och att bordet 

väcker minnen från barnprogrammet Lotta på Bråkmakargatan.  

Miss Blanche framställs utifrån sin nätannons som ett icke-funktionellt designföremål 

och som betraktas nästan som om det vore en skulptur. (Bild 4 och Bild 7) Detta visar 

nätanonsens bildframställning och språkbruk, där helt andra aspekt än funktion betonas. 

Även stolens hemmamiljö som är en utställningsmiljö visar på ett avstånd mellan 

användaren och själva designföremålet. (Bild 10) Den historiska mytbildningen som 

skapas i nätannonsen handlar om att betona stolens exklusivitet, dess egensinniga 

ursprung, formgivarens kreativitet och inte minst stolens tekniskt avancerade utförande. 

Det som även bidrar till stolens värde har att göra med stolstiteln som är inspirerad av 

en fiktiv filmkaraktär och att ett värde skapas i och med att den förknippas med 

Tennesse Williams pjäs ”A streetcar named desire”. Framställningen av Miss Blanche 

visar också på en icke-interaktion med mänsklig kontakt och stolen framställs också 

därmed som icke-funktionell.  

Kapitel 2 – Vad har föremålen för inverkan på vår sociala status? 

 

Inledning 

I föregående kapitel har jag analyserat och dragit slutsatser om framställningen av Miss 

Blanche och Perstorpsbordet utifrån Jean Baudrillards teorier om vilka symboliska 

värden som skapas utifrån representationen av dessa designföremål. Utifrån detta 

kapitel kommer jag att utgå från användarens perspektiv av studieobjekten. Detta kapitel 
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handlar om vilken inverkan designföremålen har för vår sociala status. Detta kommer 

att analyseras utifrån Pierre Bourdieus begrepp om sociala fält och kulturellt kapital.   

Designkonsumtionsfältet 

För att kunna analysera statusbegreppet gällande Perstorpsbordet och Miss blanche 

utifrån Pierre Boudieus teorier behöver jag ringa in ett fält där båda föremålen verkar 

inom. I och med att jag gör analysen utifrån två nätannonser som säljer designföremål 

så fokuserar jag på konsumentens perspektiv och väljer därför att definiera ett fält som 

jag kallar för designkonsumtionsfält. Pierre Bourdieus delar in samhället i olika sociala 

fält och det motsvarar grupper av människor som delar ett gemensamt intresse och 

ideologi med avseende på värderingar. Pierre Bourdieu menar att dessa fält skapas i och 

med att människan deltar i olika sociala sammanhang och att dessa fält mycket väl 

skulle kunna överlappa varandra.57 I ett produktionsfält hade istället fokus varit mot 

formgivarens sfär som utgångspunkt.58  

Utifrån förra kapitlet där jag har analyserat framställningen av Miss Blanche och 

Perstorpsbordet kan jag direkt sätta in dessa två föremål i två olika ytor inom detta 

designkonsumtionsfält. Miss Blanche som framställs som exklusivt, har få exemplar 

och ett högt prisläge sätts naturligt in i en högre position. Perstorpsbordet som är mer 

folklig, är billigare och desto fler exemplar sätts in i en position som är lägre inom 

designkonsumtionsfältet.  

Inom dessa två ytor verkar bland annat Sotheby och Folkinterior eftersom dessa företag 

säljer designföremål. Pierre Bourdieu definierar dessa som agenter. Tidsskrifterna och 

bloggarna som är en del av undersökningsmaterialet definieras också som agenter. 

Designkonsumtionsfältet aktiveras för konsumenten i och med ett design- och 

inredningsintresse och individen blir därmed också agenter i designkonsumtionsfält. 

Alla dessa agenter har olika status i detta fält och skulle kunna förstås utifrån sin 

position i fältet. Relationen mellan agenterna kan sägas att: Ju bättre position en har, 

                                                 
57 Bourdieu, 1984, s. 226-230 
58 Pierre Bourdieu. Texter om de Intellektuella: En antologi. Brutus Östling Bokförlag Symposium. Paris 
1992, s. 9 
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desto större makt har agenten och desto större spelutrymme har agenten också att sätta 

spelreglerna.59  

Regelverket för att nå respektive designföremål 

Enligt Pierre Bourdieu har varje socialt fält sitt eget regelverk som sätter spelreglerna 

för vilka regler och koder som ska följas för att få acceptans inom fältets ramar, detta 

definierar han som doxa.60 Utifrån beskrivningen av blogginlägget från Bonjour–

Vintage som avser Perstorpsbordet bygger inlägget på en igenkänningsfaktor på att 

läsaren känner till Lotta på Bråkmakargatan. Detta genom att hon har skrivit: ”Kommer 

ni ihåg Lottas kök? Med rutigt golv, pastellblå originalskåp från 50-talet, Perstorpsbord 

och pinnstolar.” Bloggerskan skriver vidare: ”Det enda jag saknar är bilder från den där 

vinden hos Tant Berg dit Lotta flyttade för några timmar i ett avsnitt av serien” 61. Dessa 

två citat utgår med självklarhet att vi känner till Lotta på Bråkmakargatan och att vi har 

sett tv-serien och kan därför relatera till bland annat Perstorpsbordet som finns i 

bilderna. Igenkänningsfaktorn är någonting som även Expressens artikel bygger vidare 

på när designjournalisten Staffan Bengtsson skriver följande: ”Plattan moderniserade 

hela Sverige över en natt.  Plötsligt hade alla släta funkisytor färg och mönster”.62  

Trots att jag tidigare i kapitlet hävdade att Perstorpsbordet hade en lägre position än 

Miss Blanche i designkonsumtionsfältet, kan jag utifrån citatet dra slutsatser om att det 

krävs en del förkunskaper för att närma sig Perstorpsbordet.  

Inom den position som Perstorpsbordet spelar tycks kunskaper om den svenska kulturen 

vara en viktig del då artikelförfattarna utgår från en förkunskap från läsarna. Genom att 

ha vuxit upp i Sverige och har föräldrar som kanske har haft bordet eller vuxit upp och 

sett Lotta på Bråkmakargatan så har personen försprånget till att kunna uppfatta 

nostalgin kring Perstorpsbordet som jag nämnde om i förra kapitlet.  Detta kan ju tyckas 

vara en banal detalj, men för en nysvensk som precis har flyttat till Sverige så är det inte 

troligt att den inflyttade har dessa referenser och därmed förstår sig på den svenska 

                                                 
59 Bourdieu, 1984, s. 169-175 
60 Bourdieu, 1984, s. 240 
61 Madeleine Pettersson, Bonjour-Vintage, http://www.bonjourvintage.se/loppis/hemma-hos-lotta-pa-
brakmakargatan/ (2017-03-21) 
62 Karin Wik. ”En klassiker lämnar Perstorp”, Expressen Kvällsposten, 2007-07-04, hämtad från  
http://www.expressen.se/kvallsposten/en-klassiker-lamnar-perstorp/ (2017-03-21) 
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1950-tals nostalgin som Perstorpsbordet representeras som.  

Genom att se till en större bild så är denna upplevda nostalgikänsla en nyckel för att 

kliva in i den retromöbelsfär som FolksInterior bygger sitt sortiment kring. Det vill säga 

kring den retromöbelsfär inom designkonsumtionsfältet som Perstorpsbordet spelar.  

Pierre Bourdieu menar att agenternas syfte är att försvara designkonsumtionsfältets 

regelverk alternativt att bryta mot den, beroende på vilken hierarki i fältet agenten har. I 

detta fall kan ju det självklara språkbruket som bloggerskan på Bonjour-Vintage i sin 

beskrivning vara ett sätt att försvara sin position i retrosfären inom 

designkonsumtionssfären.  

Genom att analysera artikeln som beskriver Miss Blanche från tidningen Cultured 

Magazine så kan jag konstatera att det krävs betydligt mera förkunskaper för att förstå 

budskapet.  Cultured Magazine är en nischad tidsskrift som vänder sig till en smal 

målgrupp. Språkbruket i artikeln ”The Art of Collecting” visar på ett gediget regelverk 

som samlaren bör följa om personen vill spela på denna högre exklusivdesignsfär. Det 

intressanta är också att artikelskrivaren i Cultured Magazine refererar köparen som 

”samlaren”, vilket i språkbruket syftar på att investera och att samla designföremål. 

Regelverket som artikeln beskriver säger att pengar och värde är faktorer som inte ska 

vara det primära målet i sig, utan att det är konsten i själva samlandet som är det 

utmärkande draget. Artikelskrivaren framhåller vikten av rätt kunskap och intresse för 

att samlaren ska göra ett klipp och som exempel på att en gång i tiden ha köpt Miss 

Blanche för en billig summa pengar och som nu se det kittlande i att den är såld som 

världens dyraste stol. För konsumenten som ska nå denna högre position inom 

designkonsumtionsfältet så krävs det alltså betydligt större förkunskaper som 

exempelvis att veta vilka föremål som är värda att investeras i.  

Exklusiviteten förstärks också om vi går tillbaka till annonsen för Miss Blanche där 

annonsen visar en litteraturförteckning på elva litterära titlar som hänvisar till stolen. 

Bland annat är det ”Alexander von Vegesack, et al., 100 Masterpieces from the Vitra 

Design Museum Collection, exh. cat., Weil am Rhein, 1996, cover, pp. 179, 204-205”63, 

                                                 
63 Sotheby, http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2015/20th-century-design-
l15670/lot.161.html (2017-03-21) 
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som redan i titeln anspelar på en exklusivitet. Litteraturförteckningarna är en del av den 

kunskap som samlaren förväntas ha någorlunda koll på. 

Cultured Magazine och Sotheby bygger upp i sin doxa en finkänslighet som samlaren 

bör följa. Även om den potentiella köparen har tillräckligt mycket pengar och köper till 

sig Miss Blanche bör personen alltså följa regelverket som att inte använda sig av 

stolen, vilket Cultural Magazine beskriver som skulle vara ett brott då Miss Blanche 

representerar en viktig del av designhistorien. I detta fall är Sotheby och Cultured 

Magazine agenter med hög position i exklusivdesignsfären inom 

designkonsumtionsfältet. På motsvarande sätt skulle regelverket inom 

retrodesignssfären som avser Perstorpsbordet kunna brytas av att konsumenten inte 

förstår sig på bordets retrovärde och få för sig att göra ingrepp på bordet.  

Vad krävs det av användaren för att kliva in i detta fält? 

Om vi utgår från en person som ska in i designkonsumtionsfältet och bli accepterad och 

på så sätt få en position så behöver personen uppfylla regelverket som jag beskrev i 

förra avsnittet. Det tillstånd som gör att personen blir accepterad i fältet kallas av Pierre 

Bourdieu för habitus. Det vill säga ett samlat tillstånd av kulturellt-, socialt- och 

ekonomiskt kapital.64  Ekonomisk kapital innebär pengar som underlättar för personen 

att nå en bra position i detta designkonsumtionsfält. Detta kan vi ju konstatera genom att 

den person som har pengar har möjlighet att köpa antingen Miss Blanche eller 

Perstorpsbordet och kan därmed få en bra position i detta fält. Genom att ha köpt 

antingen Miss Blanche eller Perstorpsbordet så får individen ett ökat kulturellt kapital.   

Pierre Bourdieu delar upp kulturellt kapital i tre tillstånd som han definierar som 

institutionaliserad-, objektifierad- och förkroppsligad kulturellt kapital. Att äga 

designföremål i detta fält skulle innebära en ökning av det objektifierade tillståndet 

vilket innebär att personen äger tillgångar i form av designföremål som stärker 

individens kulturella kapital.65  

                                                 
64 Bourdieu, 1984, s. 169-175 
65 Bourdieu, 1984, s. 228 
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Det förkroppsligade tillståndet bygger på den bakgrund som agenten bär med sig sen 

tidigare.66 Utifrån det som jag skrev om Perstorpsbordet i förra kapitlet så rör det sig 

bland annat om individens uppväxtbakgrund, som gör att personen lättare uppfattar 

nostalgin kring Perstorpsbordet och har därför ett naturligt försprång in i detta fält. På 

samma sätt skulle en väl kultiverad överklassfamilj redan ha en massa designföremål i 

hemmet som gör det naturligt för barnen som växer upp att själva börja samla på möbler 

och på så sätt ha tillräckligt med insats till det högre fält som Miss Blanche spelar inom.  

Det tredje tillståndet handlar om utbildning och detta benämner Pierre Bourdieu som ett 

institutionaliserat tillstånd.67 För att få tillgång till den rätta kunskapen så kan personen 

som vill in i den högre positionen köpa till sig en masterutbildning på Sotheby.68 För 

den person som nöjer sig med att bara vara en samlare och få något lägre så kan en viss 

kunskap fås genom de videoklipp som Sotheby visar på sin sida och som lär ut en del av 

koderna.69 

För FolksInteriors del så har hemsidan ett litet avsnitt som heter ”Akademien” där 

läsaren får enkla termer förklarade som vad retro, stringhylla, laminat och virrvarr 

innebär.70 I enlighet med den position inom retrodesignssfären som Perstorpsbordet 

spelar krävs det alltså inte stora utbildningskunskaper för att tillskansa sig koderna för 

att kliva in i denna position.  

Föremålens status för användaren 

Om agenten får ökad tillgång i form av kulturellt-, ekonomisk och social kapital är 

status själva belöningen när agenten i relation till andra personer får ökat anseende. 

Utifrån ett statusbegrepp applicerad på designföremålen så beskriver Pierre Bourdieu att 

designföremålen skulle kunna fungera som en symbol för status för agenten.71 Det 

betyder att både Perstorpsbordet och Miss Blanche ger agenten status, men att 

föremålen ger olika sorters status till agenten eftersom de representerar olika positioner 

inom designkonsumtionsfältet, nämligen exklusivdesigns- och retrodesignssfär. Om jag 

                                                 
66 Bourdieu, 1984, s. 70 
67 Bourdieu, 1984, s. 78 
68 http://www.sothebysinstitute.com/ (2017-03-21) 
69 http://www.sothebys.com/en/news-video/value-of-art.html (2017-03-21) 
70 Folks Interior, http://folksinterior.se/akademin/ (2017-03-21) 
71 Bourdieu, 1984, s. 395 
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jämför exklusivdesignsfälten med retrodesignssfären så är det inte nödvändigtvis så att 

den ena sfären ger högre status än den andra sfären, eftersom de båda representerar 

olika sorters status.  

Det omfattande regelverket som Miss Blanche har samt att stolen i sig är dyr och unik 

gör att det krävs en större insats för agenten för att nå den exklusivdesignsfären som 

Miss Blanche spelar inom. I det här fallet både tid, pengar och kunskaper. Om jag 

jämför enbart Miss Blanche med Perstorpsbordet skulle jag kunna säga att Miss 

Blanche, på grund av sin exklusivitet, ger agenten mer status än Perstorpsbordet. Men 

om mina studieföremål hade varit Miss Blanche och en originalfåtölj av Poul Kjærholm, 

som är en exklusiv retroklassad möbel, så hade statusbegreppet mellan Miss Blanche 

och Kjærholm-fåtöljen inte riktigt kunnat hierarkiskt jämföras, eftersom de båda 

representerar en hög position inom sina sfärer. 

Att köpa föremålen är ett sätt att aktivera status, men det kan också handla om att röra 

sig runt i den kontext som berör designföremålen. Status aktiveras nämligen också av 

att agenten tar del av dessa omkringliggande material för att skaffa sig kunskaper och 

förståelse om designföremålen. I ordagrant handlar det om att exempelvis regelmässigt 

besöka annonssidorna, vernissager som anordnas av Sotheby, gå runt i fysiska 

retrobutiker, kommentera bloggar, ha tidskrifter liggande där hemma och så vidare. Ett 

sätt för en person att kliva in i den sfär som Miss Blanche spelar är alltså att närma sig 

den omkringliggande material som rör stolen, för att skaffa sig en förståelse om 

regelverket. Om personen inte har några förkunskaper alls inom 

designkonsumtionsfältet så är tröskeln stort. Men om personen redan har förkunskaper i 

form av ett retrointresse för exempelvis Perstorpsbordet så känner personen redan till en 

del av reglerna i fältet och tröskeln kanske inte är lika högt.  

Sammanfattning 

Jag har definierat ett socialt fält som jag har valt att kalla som designkonsumtionsfält 

och inom detta fält ligger både Perstorpsbordet och Miss Blanche som sinsemellan har 

skilda regelverk. Perstorpsbordet representerar en position inom retrosfären och Miss 

Blanche representerar en position inom exklusiv designssfären. Det är inte 
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nödvändigtvis så att den ena sfären ger den andra större status eftersom de båda 

representerar olika sorters status.  

Men just jämförelsen mellan Perstorpsbordet och Miss Blanche kan jag konstatera att 

det krävs större insatser till att nå Miss Blanche. Detta eftersom Perstorpsbordet har en 

lägre tröskel på grund av bordets igenkänningsfaktor. Dock krävs det kunskaper om den 

svenska kulturen för att uppfatta nostalgin och igenkänningsfaktorn som flera av 

undersökningsmaterialen anspelar på. För att kliva in i den sfär som Miss Blanche 

spelar så krävs det betydligt större insatser i form av tid, kunskaper och pengar. Detta 

kan jag dra slutsatser om genom att analysera språkbruket där jag finner en hel del 

regler som står skrivet mellan raderna. Utöver pengar och ägodelar behöver personen 

också tillskaffa sig kunskaper för att förstå sig på designföremålen. Både Sotheby och 

Folksinterior erbjuder någon form av utbildning som underlättar för personen att förstå 

sig på designföremålen. Status för att nå respektive positioner aktiveras av att agenten 

köper designföremålen, en det handlar minst lika mycket för personen som vill in i fältet 

att ta del av de omkringliggande materialen som rör designföremålen. 

Kapitel 3 – Vilken känslomässig funktion har föremålen? 

 

Inledning 

I första kapitlet gjorde jag en analys baserad på Jean Baudrillards objektsteori på  

Perstorpsbordet och Miss Blanche. Det som jag har kommit fram till är att 

Perstorpsbordet framställs utifrån sin praktiska funktionsaspekt, nostalgin kring det 

förgångna samt den demokratiska värdegrunden. Utifrån Miss Blanche har jag dragit 

slutsatser om att stolen snarare framställs som icke-funktionellt och att det skapas ett 

avstånd mellan människan och föremålet. Stolen betraktas som om det vore ett 

konstföremål, det vill säga har ingen praktiskt användarfunktion, även om det är ett 

designföremål med en tydlig sittfunktion.  

I Kapitel två analyserade jag Perstorpsbordet och Miss Blanche utifrån användarens 

perspektiv för att diskutera designföremålen utifrån ett statusbegrepp. Det som jag har 

kommit fram till är att det krävs en högre insats för att nå den position som Miss 

Blanche spelar än Perstorpsbordet, eftersom stolen framställs som mer exklusivt, både 
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när det kommer till kunskap, ägande och inköp. Båda föremålen representerar två olika 

slags positioner inom designkonsumtionsfältet som är retrodesignssfär och 

exklusivdesignsfär. Statusmässigt ger dessa sfärer olika sorters status till användaren, 

men om jag jämför enbart Miss Blanche med Perstorpsbordet så ger Miss Blanche 

högre status på grund av sin svåråtkomlighet.  

I detta avslutande kapitel kommer jag att knyta ihop säcken och diskutera 

designföremålens känslomässiga funktion för användaren. Detta kommer jag att göra 

utifrån den populärvetenskapliga filosofen Alain de Bottons resonemang om 

lyckoaspekten inom design och arkitektur som jag kommer att applicera på mina 

studieföremål. Detta avslutande kapitel utgår från tidigare kapitels slutsatser.  

Löfte om lycka 

Utifrån resonemanget om designkonsumtionsfältet från kapitel 2 skulle alltså både Miss 

Blanche och Perstorpsbordet ge agenten någon form av status om hen är intresserad av 

att använda sig av designföremål som ett slags statusaktiverande föremål. Alain de 

Botton tänker bortom statusbegreppet och enligt hans resonemang så är syftet med 

design och arkitektur att ge oss ett förslag och vision kring vad lycka skulle kunna 

innebära. Han menar samtidigt att människor som placeras i miljöer som de finner en 

psykologisk tillfredsställelse, lugn och harmoni gör att de helt enkelt blir lyckliga. På 

samma sätt investerar människor i designföremål i hopp om att något i deras liv 

kommer att förändras via designföremålen.72 Alain de Botton tar upp två exempel på 

trappor som båda fyller den praktiska funktionen att ta oss från en nivå till en annan. 

Den ena trappan menar han är den överdekorerade trappan i Versailles medan det andra 

exemplet är den minimalistiska trappan i Villa Savoy som är designad av Le Corbusier. 

Hans slutsatser är att trappan i Versailles utlovar ett löfte om överdåd och lyx medan 

den minimalistiska trappan utlovar löften om ett minimalistiskt liv.73 Utifrån detta 

resonemang är det intressant att analysera vilket slags löfte som Miss Blanche och 

Perstorpsbordet ger användaren.  

                                                 
72 Botton 2006, Avsnitt 1-2, s. 10 
73 Botton 2006, s. Avsnitt 12, Sida 41 
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Artikeln från The Irish Time skriver journalisten Bernice Harrisson följande om Miss 

Blanche: ”There is no denying that Miss Blanche is a prime example of minimalism 

though, with its angular shapes on anodised aluminium legs”.74 Detta citat kan tolkas 

som att Miss Blanche utlovar ett löfte om en arketypiskt minimalistisk livsstil som 

reproduceras i olika inredningsmagasin som exempelvis Cultured Magazine 

förespråkar. Ett citat som enligt mig bekräftar myten om att Miss Blanche skulle avge 

löfte om ett avskalat, icke-funktionellt och minimalistiskt hem. Det är värt att diskutera 

att minimalism i sig själv också har ett symboliskt värde som syftar på en form av 

avskalad lyx. 

Utifrån framställningen av Miss Blanche där stolen har en tydlig och synlig sittfunktion, 

men som betraktas som en skulptur då användaren endast får betrakta men inte röra så 

frågar jag mig hur pass mycket nytta designföremålet skulle göra sig i hemmet om 

stolen skulle betraktas som en sittmöbel. Miss Blanche förespråkar utifrån ett 

användarfunktionellt perspektiv att användaren ska leva i ett hem som om det vore ett 

museum. Alain de Botton citerar John Ruskin när han säger att syftet bakom arkitektur 

och design är att uppfylla det grundläggande praktiska funktionen som tak över huvudet 

och att realisera den praktiska användarfunktionen.75  

Istället handlar det symboliska värdet för Miss Blanche, utifrån slutsatserna i kapitel 1 

om att stolen utlovar ägaren exklusivitet, egensinnighet och uppfyller ett löfte för 

framtiden på grund av det tekniskt avancerade utförande.  Utifrån kapitel 2 skulle Miss 

Blanche även utlova ett löfte som statusaktiverande och som en framtida investering på 

grund av stolens exklusivitet.  

Perstorpsbordet avger ett annat slags löfte, då jag i kapitel 1 drog slutsatser om att 

bordets symboliska värde handlar om bordets användarfunktionsaspekt. Bordets 

grundläggande ”set-up” är att den ska kunna användas för en sittgrupp för fyra personer 

och att den ska kunna fällas ut och användas för sex personer. Detta grepp implicerar på 

att bordet utlovar ett löfte om ett varierat, socialt och multifunktionellt livsstil för 

användaren. Bordet sedd från sin funktionalistiska aspekt möjliggör användaren att leva 

                                                 
74 Harisson (2015-11-05) 
75 Botton 2006, s. Avsnitt 12, Sida 40 
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ett aktivt liv med bordet som ett verktyg. Sigvard Bernadottes idé med virrvarrmönstret 

var just det faktum att användaren ska kunna arbeta på en stor respektive liten yta.76 Det 

vill säga att användaren inte ska behöva tänka på mönsterskarvarna när bordet är 

utdraget. Den flexibla och multifunktionella idén kring bordet ska alltså vara en naturlig 

del i användarens liv.  

Utifrån slutsatserna i kapitel 2 om Perstorpsbordets regelverk inom 

designkonsumtionsfältet som bygger på kunskap om den svenska kulturen, dess 

popularitet och igenkänningsfaktor så skulle bordet även avge ett löfte om ett socialt 

integrerande och som en acceptans i den svenska kulturen. Då Perstorpsbordet har en 

viss statusaktivering inom retrodesignssfären och samtidigt betraktas som folklig och 

populär skulle Perstorpsbordet, i ett designkonsumtionsfält, avge ett löfte för aktivering 

av ett socialt liv i den svenska kulturen. 

Designföremål som terapi 

En annan aspekt som Alain de Botton argumenterar fram handlar om designföremålens 

terapeutiska funktion i användarens liv som jag tycker är intressant att ta upp och 

applicera på Miss Blanche och Perstorpsbordet. Utifrån ett populärpsykologiskt 

perspektiv så menar Alain de Botton att designens syfte är att balansera upp våra brister 

i livet och att design skulle kunna fungera som ett terapeutiskt verktyg för detta. Han 

menar att var och en av oss har värderingar i våra liv kring vad vi anser som rätt eller fel 

och att våra värderingar blir till brister när vi inte lyckas leva upp till våra ideal. Dessa 

brister skulle kunna exempelvis vara att vi oroar oss för mycket, känner oss för lugna, 

för intellektuella eller för maskulina/feminina. Alain de Botton menar att designföremål 

skulle kunna fungera som ett verktyg för att balansera upp våra brister genom att 

föremålen ersätter de ideologier som vi antingen saknar eller längtar efter. Alain de 

Botton tar till exempel upp att när vi säger att vi gillar minimalism så är det i själva 

verket så att vi är rädda för kaos. Det minimalistiska designföremålet som ett exempel 

kompletterar vår föreställning om behovet av en avskalad och minimalistiskt livsstil.77  

                                                 
76 Cordan (2016-07-28) 
77 Botton 2006, Avsnitt 18-19, s. 46-48 
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Genom att applicera det terapeutiska tänket kring Perstorpsbordet så skulle bordet med 

sitt löfte om praktiska användarfunktion, folklighet och igenkänningsfaktor komplettera 

en livsstil som i övrigt är stressigt och kaosartad. Då Perstorpsbordet i sin hemmamiljö 

skulle kunna skapa harmoni och lugn. Genom att applicera det terapeutiska tänket kring 

Miss Blanche skulle stolen snarare balansera upp en livsstil för en person som upplever 

sig själv som för ordinär, enkel och tråkig. Miss Blanche extravaganta formgivning 

skulle få användaren att känna sig speciell, unik, dyr och exklusiv.  

Henri Lefebvre skriver i sin filosofiska bok ”Towards an Architecture of Enjoyment” i 

kapitlet ”History” att industrialiseringen i samhället har gjort att staden har expanderats. 

Restiden och avståndet mellan arbete och hem har blivit mycket längre och större, vilket 

leder till att behovet av avkoppling i hemmet har blivit mer och mer viktigare.78 Jag 

tycker att Henri Lefebvres teori är intressant att komplettera i detta resonemang då jag 

tycker det är mera rimligt att behovet av personlig trygghet och harmoni i hemmet är 

viktigare än det unika, speciella och exklusiva som Miss Blanche enligt Alain de 

Bottons resonemang skulle kunna uppfylla för användaren. Jag tror att stolen snarare 

skulle skapa oro eftersom användaren ska behöva oroa sig för att stolen skulle råka 

användas eller gå sönder och att detta hindrar användaren från att använda sig av 

hemmet på ett fritt sätt. Utifrån Alain de Bottons resonemang om design som 

terapeutiskt verktyg så tycker jag att det är mer rimligt att tro att Perstorpsbordet i sin 

praktiska användarfunktion och lågmäldhet skulle kunna bidra med mer harmoni till 

användaren i hemmet. Perstorpsbordet i sin enkelhet i form skulle kunna fungera som 

ett kamouflage i hemmet där fokus riktas mot ett aktivt liv istället.  

Personliga minnen  

I kapitel 1 analyserade jag utifrån Jean Baudrillards teorier om föremålens historiska 

mytbildning som en viktig aspekt i det symboliska värdet. Alain de Botton har ett 

liknande resonemang kring det historiska värdet, men till skillnad från Jean Baudrillard 

utgår Alain de Botton från användarens personliga minnen istället för föremålets 

historiska värde som Jean Baudrillard tar upp i sina teorier. Alain de Botton 

argumenterar kring den känslomässiga aspekt som föremål har som påverkan på oss, 

                                                 
78 Henri Lefebvre, Towards an architecture of Enjoyment, History, Univ Of Minnesota Press 1973, Sida 
87-101  
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nämligen kring hur vi associerar möbler till personliga minnen och erfarenheter och 

därmed triggar igång positiva och negativa känslor. Han tar upp ett exempel på hur vi 

kan uppfatta gotisk arkitektur som fult och groteskt om vi associerar byggnaderna med 

upplevelser från studietiden när vi tvingas sjunga i samband med skolavslutningar eller 

att neoklassicistisk arkitektur förknippas med nazismen och därför verkar som 

avstötande. Medan föremål som vi associerar från barndomshemmet som 

konsthantverk, lukter, möbler och tavlor skulle kunna trigga igång positiva 

känsloupplevelser.79  

Utifrån Alain de Bottons resonemang om betydelsen av personliga minnen som 

påverkar vårt tyckande kring designföremålen vill jag utgå från användarens perspektiv 

och därför analysera några instagraminlägg som berör detta. Utifrån två instagraminlägg 

kan jag läsa följande om Perstorpsbordet: ”Mitt kök är den enda del av lägenheten som 

har fått behålla lite retro känsla. #Perstorpsbordet” och ”home is where your 

#Perstorpsbordet is”.80 (Bild 11) Utifrån dessa instagraminlägg så kan jag utifrån Alain 

de Bottons resonemang tolka det som att personerna har haft en personlig koppling till 

bordet som bygger på personliga minnen och erfarenheter från barndomen och att dessa 

triggar igång någonting positivt hos användaren. Detta resonemang stämmer överens 

med Jean Baudrillards teorier om Perstorpsbordets historiska mytbildning från kapitel 1 

som bygger på bordets nostalgi- och popularitetsvärde som kan utläsas i 

artiklarna/blogginläggen.  

Miss Blanche triggar förstås inte igång samma slags nostalgikänslor då stolen inte är så 

välkänt för gemene man. Men genom att titta på dem bilder och kommentar från 

Instagram som är kopplade till stolen så är kommentarerna och bildperspektivet riktad 

mot in-zoomningarna, det vill säga fokus riktas mot de röda rosorna. Utifrån artikeln 

från The Irish Time så skriver journalisten Bernice Harrison följande om Miss 

Blanche:”…metals and glass used in domestic settings tends not to be associated with 

                                                 
79 Botton 2006, Avsnitt 7, Sida 61-64 
80 @miarogersdotter, https://www.instagram.com/p/zsrZ4_Ip75/?tagged=perstorpbord (2017-04-27) 
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romance but there is something undeniably poetic about a chair whose only decoration 

is a cascading bunch of trapped red roses..”.81 (Bild 12)   

Utifrån Instagrambilden samt citatet från artikeln i The Irish Time så drar jag slutsatsen 

om att den känslomässiga aspekten av Miss Blanche ligger i rosorna och att dessa 

associeras till riktiga rosor och romantik. (Bild 12) Det kan ju också nämnas att Shiro 

Kurmatas ursprungsintention var att använda sig av riktiga rosor, men på grund av 

tillverkningssvårigheter var tvungen att bytas ut mot plastblommor. Miss Blanches 

känslomässiga aspekt bygger alltså på rosornas ingjutningar och det är någonting som 

mottagaren utifrån personliga minnen och erfarenheter associerar till riktiga rosor och 

som symbol för romantik. 

                                                 
81 Cordan (2016-07-28) 
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Del 3: Slutdiskussion  
Jag har valt att analysera två designföremål som jag inledningsvis hade en hypotes om 

att de båda har en viktig funktion utöver den praktiska användningsfunktionen. Detta 

har jag valt att analysera utifrån hur föremålen är representerade, dess funktion som 

statusgivare samt vilken känslomässig funktion den har för mottagaren. Studiematerial 

har främst bestått i material från webben för att jag ska kunna hitta motsvarande 

material för att belysa båda designföremålen. Jag har använt mig av teorier från tre 

filosofer, Jean Baudrillard, Pierre Bourdieu och Alain De Botton som i sina respektive 

teorier och argumentation svarar på mina frågeställningar. 

Utifrån undersökningsmaterialet som består av nätannonser, artiklar, blogg och 

instagraminlägg har jag visat att Perstorpsbordets symbolvärde bygger på dess 

funktionalitet, nostalgi och igenkänningsfaktor. Status aktiveras i Perstorpsbordet via 

dess folklighet och lättillgänglighet och tröskeln till att kliva in i den position som 

Perstorpsbordet spelar utifrån det designkonsumtionsfält jag har definierat är inte så 

stort, även om det krävs en viss kunskap om den svenska kulturen för att uppfatta själva 

begreppet retrodesign. Detta är en stor förklaring på bordets popularitet och att bordet 

finns i så många exemplar. Prisfaktorn har så klart också en betydelse då bordet 

förhållandevis är billigt och konsumenten kan utan att behöva spendera för mycket 

pengar få en hyfsad position som agent inom denna retrodesignssfär med bordet som 

statusaktiverande symbol. Bordets primära värde ligger i den känslomässiga aspekten då 

bordet står för trygghet och stabilitet. Den avger ett löfte om ett funktionellt och aktivt 

liv och framförallt har den en viktig funktion som katalysator för att aktivera 

känsloaspekten till 1950-talets nostalgi. Denna vilja till nostalgin bygger på en 

igenkänningsfaktor från att vissa känner igen bordet från barndomshemmet.  

Med motsvarande undersökningsmaterial för Miss Blanche har jag visat att stolen 

representeras som exklusivt, avantgardistiskt och unikt. Dess symbolvärde bygger på 

den experimentella tillverkningen som gärna framhålls i stolens representation. En del 

av symbolvärdet skapas med hjälp av så kallad story-telling när Shiro Kuramata hämtar 

referenser från filmen ”A Street Car Named Desire”. Detta eftersom stolen förknippas 

med ett litterärt verk som har högt anseende. Stolens främsta värde ligger i att den är en 
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katalysator för att aktivera hög social status inom exklusivdesignssfär inom 

designkonsumtionsfält, eftersom stolen inte är så välkänd, finns i väldigt få exemplar 

samt är världens dyraste serieproducerade stol såld på auktion. För att närma sig Miss 

Blanche och den höga positionen som stolen spelar inom så krävs det mycket kunskaper 

för att tillskansa sig det regelverk som undersökningsmaterialet visar. Stolen är som en 

skulptur i hemmet och är lite som en trofé att visa upp. Att äga stolen är som att 

tillskansa sig ett löfte om en minimalistiskt, exklusiv och unik livsstil.    

Min slutreflektion kring en jämförelse mellan Miss Blanche och Perstorpsbordet är att 

användaren dras till Perstorpsbordet, inte främst på grund av statusaktiveringen utan det 

primära är föreställningen om den praktiska användarfunktionaspekten, nostalgin till 

1950-talet och dess igenkänningsfaktor till hemmet som det viktiga. Utifrån Miss 

Blanche så är det istället tvärtom att det är den sociala statusen som är en stor del av 

stolens värde.  

Som en reflektion kring uppsatsen i sin helhet vill jag säga att jag har försökt som 

ambition att hitta liknande undersökningsmaterial som belyser båda föremålen för att 

kunna göra en jämförelse. Det har inte varit helt lätt att hitta tillräckligt med 

undersökningsmaterial utifrån de ramar som jag har satt från början och jag har försökt 

att mjölka ut så mycket som det går utifrån förutsättningarna.  

Så här i efterhand har det känts lite som att jämföra en frukt med en grönsak. Trots att 

båda föremålen klassas som designföremål har förutsättningarna för jämförelsen inte 

varit helt lätt då det är många faktorer som skiljer sig markant åt. Om jag hade fått göra 

om uppsatsen så hade jag kanske valt att jämföra exempelvis Perstorpsbordet med Mies 

Van der Rohes, Barcelonafåtölj. Detta eftersom både designföremålen tangerar större 

likheter med varandra med avseende på att användaren faktiskt kan använda sig 

Barcelonafåtöljen och att den finns i större upplaga. Jag skulle även med facit i handen 

kanske kunnat leta upp färre men med djupare kvalitet i undersökningsmaterialet som 

jag kan göra mer ordentlig analys av. Just nu känns det som att jag har behövt plocka 

lite information här och där för att genomföra en analys på studieföremålen. Utifrån 

perspektiven så fastnade jag främst för det psykologiska perspektivet, men inser när jag 

har läst Alain de Bottons bok ”Happiness of Architecture” att resonemangen kanske 
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känns lite väl förenklat för att använda som teori. Om jag hade skrivit om uppsatsen 

hade jag kanske valt att använda mig av exempelvis Sigmund Freuds mer 

genomarbetade teorier för att applicera på studieföremålen.  
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