
Linköpings Universitet | Institutionen för kultur och kommunikation 
Kandidatuppsats, 15 hp | Slöjd, hantverk och formgivning 

Vårterminen 2018 |LiU-IKK/PU-G--18/007--SE 
 

 
 
 

 
 
 

Slöjd för alla  
– en fenomenografisk analys och komparativ studie av 

Hemslöjdens butik och Svensk Hemslöjd 
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Slojd for everyone 
– a fenomenographic analysis and comparative study of Hemslöjdens 

butik and Svensk Hemslöjd 
 
 
 
 Frida Nyman 
  
 
 
 
 Handledare: Eva Carlestål 
 Examinator: Anna Ingemark  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Linköpings Universitet 

SE-58183 Linköping 
013-280000, www.liu.se 



1 INLEDNING          2 

1.1 Syfte, problemformulering och ämnets avgränsning    3 

1.2 Material          4 

1.3 Metod och teori         6 

1.4 Begreppsdefinition        8 

1.5 Tidigare forskning         9 

1.6 Disposition         10 

 

2 FÖRENINGEN FÖR SVENSK HEMSLÖJD       10 

 

3 STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING      14 

 

4 ANALYS AV INTERVJUER MED JENNY BERGE OCH ANNA ÅHLIN ORWIN   20 

4.1 Analysresultat         25 

 

5 JÄMFÖRELSE AV ANALYSRESULTATET OCH HEMSLÖJDSFÖRENINGARNAS 

VERKSAMHETER          29 

 

6 SAMMANFATTANDE SLUTDISKUSSION       38 

6.1 Resultat          39 

6.2 Fortsatt forskning          45 

 

 

KÄLLFÖRTECKNING          47 

 

BILDFÖRTECKNING          49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 2	

1 INLEDNING 

Hemslöjden har alltid haft en plats i mitt liv, enda från jag föddes då ett par stickade 
sockor, som var tillräckligt små för att passa mig, var bland de första plaggen jag fick. 
Under min uppväxt har sedan stickning, men även broderi, virkning och annan slöjd 
haft en central roll och varit ett stadigt inslag i vardagen då båda mina föräldrar och 
min farmor gärna suttit med ett handarbete i knät. Då jag lite senare själv började 
sticka och virka med mera blev slöjden ett sätt att koppla av och njuta av kunskapen 
att skapa något nytt eller ge nytt liv åt något gammalt. Samtidigt blev även 
kunskaperna jag lärde mig inte bara en viktig del av mitt liv utan även en rikedom då 
jag vet att jag en dag kan föra den kunskap jag har vidare till mina barn och 
barnbarn. Att skriva om hemslöjd och slöjden över lag är viktigt, lika viktigt som att 
föra hantverket vidare. Genom att skriva om slöjden skapas inte bara litteratur och 
forskning om ett rätt så oskrivet område utan även möjligheten att föra kunskapen 
vidare till kommande generationer. Än viktigare är ändå att kunskaperna och 
förmågan att tillverka slöjdprodukter lever kvar, att man kan leva på sin slöjd och 
därmed även försäljningen av slöjd. Det är därför jag valt att skriva om försäljningen 
av slöjd och undersöka problematiken i det.  

Hemslöjden har i Sverige gamla anor som i början av 1800-talet fick social 
status då de första hushållningssällskapen grundades. I Stockholm var det 
Stockholms läns kungliga hushållningssällskap, som stod för främjandet av 
hemslöjden. År 1869 grundades Centralkommittén för hemslöjd och huslig ekonomi 
i Stockholms län (upphörde 1944) av Stockholms läns landsting och Stockholms läns 
kungliga hushållningssällskap. Denna kommitté värnade om sömnads-, väv-, 
skolköks- och träslöjdskurserna som ordnades i länet men hade även ansvar för att 
inspektera slöjdskolor, inventera gammal hemslöjd och dela ut stipendier med mera. 
Intresset för hemslöjden på högre nivå började således först i slutet av 1860-talet och 
1879 beviljade riksdagen det första anslaget på 2 500 kr för främjandet av 
hemslöjden och införskaffning av modeller åt slöjdarna.1  

En av eldsjälarna bakom främjandet av hemslöjden var Lilli Zickerman som 
1899 grundade Föreningen för Svensk Hemslöjd. Målet med föreningens verksamhet 
var att lyfta fram hemslöjdens ekonomiska och sociala betydelse på den svenska 
landsbygden och höja kvaliteten och kunskapen om material, teknik, färg och form 

																																																								
1 Gun Johansson, Stockholms läns hemslöjdsförening: Starten och verksamheten de tio första åren, 
Uppsats i slöjd och miljöhistoria, Handarbetets vänner, 1987, s. 4. 
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genom att återgå till äldre traditioner inom slöjd och hantverk. Verkstäder öppnades, 
kurser ordnades och en butik öppnades i Stockholm under namnet Svensk Hemslöjd 
för att utbilda allmänheten och sprida kunskapen om hemslöjden.2 
 Den 15 maj 1934 grundades Stockholms läns hemslöjdsförening (tidigare 
Stockholms läns och stads hemslöjdsförening) och året därpå öppnades Hemslöjdens 
butik på Hornsgatan 82. I och med detta överlämnade Centralkommittén sitt 
verksamhetsområde till föreningen. Grundandet av föreningen bottnade i ett allt 
större behov av att kunna sälja slöjdprodukter i och med depressionen i början av 
1930-talet3 men var även ett resultat av ett växande allmänt intresse för en 
hemslöjdsförening och ett upprop av landstinget i länets tidningar. Föreningens 
verksamhet bestod av kurser, konsultering och beställningsarbeten som efter hand 
utvidgades då medlemsantalet ökade. Målet var, så som för Föreningen för Svensk 
Hemslöjd, att sprida kunskapen om hemslöjdens vikt i samhället och utbilda folket i 

olika hantverkstekniker med mera.4  
 

1.1  Syfte, problemformulering och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka en del av faktorerna som ledde till att 
Stockholms läns hemslöjdsförenings butik Hemslöjdens butik avvecklades 1992. 
Genom fenomenografisk intervju som metod (se sida 6–7) görs en komparativ studie 
mellan Hemslöjdens butik och butiken Svensk Hemslöjd om faktorerna bakom 
avvecklingen. Forskningsfrågorna som kommer att behandlas och besvaras i denna 
uppsats är följande:  

• Vilka faktorer har bidragit till att Svensk Hemslöjd ännu efter snart 120 år 
finns kvar? 

• Vilka faktorer ledde till avvecklingen av butiken frånsett ekonomiska 
aspekter? 

• Vad var syftet med Hemslöjdens butiks verksamhet?  

• Varför anses slöjd vara en svårsåld produkt? 

																																																								
2 Gunilla Lundahl, Karaktär och känsla: Ett sekel med Svensk Hemslöjd, Raster förlag, Helsingborg, 
2001, s. 11–18, 43–45, 54, 65–67	
3Depressionen i början av 1930-talet var ett resultat av börskraschen på Wall Street år 1929. 
Nationalencyklopedin, börskrasch. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/börskrasch, 
25.2.2018.	
4 Johansson 1987, s. 4–7. 
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Valet att avgränsa uppsatsen till att endast jämföra Hemslöjdens butik med 
Svensk Hemslöjd grundar sig i att de båda butikerna har och hade samma 
geografiska område de är verksamma inom, Stockholm. I och med detta har den ena 
butiken inte haft en fördel framför den andra och de hade samma förutsättningar 
både med tanke på mängden kunder och butikens läge. Dessa två butiker är och var 
dessutom verksamma inom samma typ av slöjd, den mer traditionella och kan därför 
jämföras med varandra. 
 

1.2  Material 

Materialet i uppsatsen är intervjuer med Jenny Berge och Anna Åhlin Orwin. Jenny 
Berge är butikschef för Svensk Hemslöjd och kan belysa vad som idag krävs av en 
hemslöjdsbutik. Anna Åhlin Orwin, projektledare i Svenska Hemslöjdsföreningarnas 
Riksförbund, drev riksföreningens butik mellan åren 2001 och 2009 och kan därmed 
bidra med information om utmaningarna vid drivandet av en hemslöjdsbutik. 
Materialet utgörs även av Föreningen för Svensk Hemslöjds och Stockholms läns 
hemslöjdsförenings historia. Årsredogörelser om Stockholms läns 
hemslöjdsförenings verksamhet och Gun Johanssons uppsats Stockholms läns 
hemslöjdsförening: Starten och verksamheten de tio första åren (1987) ger en 
överblick över hur verksamheten sköttes och hur den riktades mot kunden för att 
uppnå största möjliga vinst. Historiken Karaktär och känsla: Ett sekel med Svensk 
Hemslöjd av Gunilla Lundahl (2001) och Charlotte Hyltén-Cavallius avhandling 
Traditionens estetik: Spelet mellan inhemsk och internationell hemslöjd (2007) ger 
inblick i Föreningen för Svensk Hemslöjds verksamhet och utveckling. Genom detta 
material skapas en kontext som även ger insyn i varför butikerna sköttes på ett visst 
sätt och hur de förändrades över tid vilket är av vikt för uppsatsen. Genom att sedan 
kritiskt jämföra resultatet från analysen av intervjuerna och de två föreningarnas 
verksamheter och deras utveckling undersöks vad som kunde ha varit några av flera 
orsaker till avvecklingen av Hemslöjdens butik. 

Litteratur som används utöver ovan nämnt materialet är Anneli Palmskölds 
Begreppet hemslöjd (2012) som behandlar hemslöjden som begrepp och hur det 
förändrats under tidens gång då synen på hemslöjd förändrats. Palmskölds text ger i 
förhållande till Nationalencyklopedin en mer historisk och analyserad översikt över 
hemslöjdsbegreppets utveckling och situation idag vid begreppsdefinitionen av 
hemslöjd. Laura Malitas och Catalin Martins Digital storytelling as web passpost to 
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success in the 21st century (2010) och Yiannis Gabriels Storytelling in organizations 
(2000) används vid begreppsdefinitionen av storytelling och vid jämförelsen av 
analysresultatet av intervjuerna med de två föreningarnas verksamheter. Gabriels 
bok beskriver hur storytelling kan användas inom en organisation men även hur den 
kan användas utåt mot kunden, vilket är av intresse för denna uppsats. Samma tema 
har även Malitas och Martins uppsats som belyser vikten av digital storytelling för 
kommersiell framgång i dagens samhälle. Dessa två verk belyser samma sak men 
med olika utgångspunkter då Malitas och Martins uppsats fokuserar på den digitala 
storytellingen medan Gabriels bok fokuserar på berättelser för att både bygga upp en 
verksamhet och göra den attraktiv utåt.  

Hanna Candells och Maria Olssons uppsats Värumärkesbyggande genom 
storytelling – en möjlighet för mönsterformgivare att särskilja sig på den svenska 
marknaden (2014) används vid begreppsdefinitionen av storytelling, analysen av 
intervjuerna och i slutdiskussionen. I motsats till de två tidigare, Malitas och Martins 
och Gabriels, behandlar Candell och Olsson en ensamföretagares användning av 
storytelling vid marknadsföring. Malitas och Martin och Gabriel behandlar 
storytelling i större företag där den enskilda individens image inte direkt påverkar 
företagets, vilket det däremot gör då företaget är ett egenföretag. En hemslöjdsbutik i 
detta hänseende betraktas som ett egenföretag då det är en butikschef som har 
huvudansvaret och är den huvudsakliga drivande kraften och därmed även ansiktet 
utåt.  

Louise Nygrens examensarbete Funktion eller inspiration? – En studie om 
butiksmiljöns betydelse vid utilitarisk konsumtion (2015) behandlar vad som 
påverkar den behovsstyrda konsumtionen och vilken betydelse butiksmiljön har vid 
inköp. Som en fortsättning på detta används även följande artiklar kring upplevelsen 
i en butik och hur butikens miljö påverkar kunden: The Influence of Multiple Store 
Environment Cues on Perceived Merchandise Value and Patronage Intentions av J. 
Baker, A. Parasuraman, D. Grewal och G.B. Voss (2002), Shopping trip value. 
Journal of Retailing and Consumer Services av V.C.S. Diep och J. C. Sweeney 
(2008), Consumer shopping value: An investigation of shopping trip value, in-store 

shopping value and retail format	av	L.	Davis	och	N.	Hodges	(2012),	The	role	of	the	
environment	in	marketing	services:	the	consumer	perspective	av	J.	Baker	(1987)	och 
Atmospherics as a Marketing Tool. Journal of Retailing av P. Kotler (1973). 
Examensarbetet och artiklarna berör alla konsumtion och hur kunden påverkas av 
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miljön i butiken men ur lite olika synvinklar. Exempelvis undersöker Davies och 
Hodges konsumenternas värderingar vid inköp medan Diep och Sweeney undersöker 
relationen mellan produkten och butiken vid inköp och hur värderingar förmedlas 
genom butiken och produkterna till kunden. Baker med flera undersöker hur butiken 
och dess miljö påverkar kunden som befinner sig i butiken, vilket även Kotler 
undersöker men mer djupgående. Allt ovannämnda fungerar som stödande litteratur 
vid analysen och vid slutdiskussionen om uppsatsens resultat.   

 

1.3 Metod och teori 

Metoden men även den teoretiska grunden för uppsatsen är fenomenografisk 
intervju då det genom fenomenografisk analys kan fås fram de två informanternas 
olika uppfattningar om vad som påverkar en hemslöjdsbutiks framgång. På så sätt 
kan viktiga aspekter som påverkar en hemslöjdsverksamhet fås fram, vilka sedan kan 
jämföras med verksamhetsutvecklingen i de två föreningarna för att besvara 
uppsatsens forskningsfrågor. 

 Den fenomenografiska intervjun som metod grundar sig på den 
fenomenografiska teorin om att människor uppfattar fenomen på olika sätt och att 
det inte finns ett oändligt antal sätt att se på fenomen. Fenomenografin som metod 
har således en direkt koppling till teorin och är både metod och teori i ett. Teorin 
som den fenomenografiska metoden innehåller är förändringen i kunskap och hur 
människans uppfattning om omvärlden förändras genom lärandet.5  Vår förståelse 
om fenomen är ett resultat av livslångt lärande och att människan genom den 
kunskap hon har tolkar fenomen. I och med detta kommer uppfattningarna om 
fenomen förändras då människan lär sig ny kunskap och utvecklas. Genom 
fenomenografin vill man därför helst få fram skillnader, men även likheter, i de olika 
uppfattningarna för att få en djupare insikt i och förståelse av varför människor ser 
på fenomen på olika sätt.6 En fenomenografisk intervju är halvstrukturerad. Därmed 
ställs endast ett par frågor som sedan kan uppföljas med följdfrågor under intervjuns 
gång. Dessutom har intervjun ett tema som genomsyrar intervjun och styr valet av 
frågor. Intervjuerna till den fenomenografiska analysen spelas in och transkriberas 
sedan innan analys. Vid en fenomenografisk analys plockas teman som är 

																																																								
5 Staffan Larsson, Kvalitatis analys – exemplet fenomenografi, 2011, s. 22.  
6Lars Ove Dahlgren och Kristina Johansson, “6. Fenomenografi”, i Handbok i kvalitativ analys, 
Anders Frejes och Robert Thornberg (red.), Liber, Stockholm, 2009, s. 122–123, 126–130. 
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återkommande fram för att sedan se hur de olika informanterna har tolkat dem och 
vilken syn de har på dem.7  

Valet av att använda intervju som metod grundar sig i att de två 
informanterna jobbat på hemslöjdsbutiker och har insikt i drivandet av en 
hemslöjdsbutik. Jenny Berge är butikschef på Svensk Hemslöjd och Anna Åhlin 
Orwin arbetade på riksföreningens butik8 mellan åren 2001 och 2009. Intervjuerna 
kan därför ge mig förstahandsinformation om hur butikerna sköttes, vad som 
prioriterades och hur man förhöll sig till försäljningen av slöjd. Efter intervjuerna 
transkriberas och analyseras materialet med den fenomenografiska metoden (se sida 
6) där de två informanternas upplevelser om hur en framgångsrik hemslöjdsbutik 
borde vara uppbyggd, marknadsföras och drivas. Genom intervjuerna fås olika 
synvinklar på hur en hemslöjdslöjdsbutik borde drivas för maximerad vinst men 
även vad som gick snett i Hemslöjdens butik och gjorde att den gick i konkurs till 
slut. De två informanterna har olika erfarenheter av att driva en hemslöjdsbutik som 
gör att deras upplevelser även är olika och därför borde belysa uppsatsens 
forskningsområde på olika sätt. 

En begränsning med metoden kan vara att jag får väldigt samstämmiga 
uppfattningar om de faktorer som föranledde avvecklingen av Hemslöjdens butik 
utöver direkt ekonomiska aspekter. Resultatet av undersökningen i uppsatsen kan 
således bli ett antagande då en absolut sanning inte kan fås fram då en rad faktorer 
påverkade avvecklingen av butiken. 
 

Etiska aspekter 

I och med användandet av intervju som metod måste vissa etiska aspekter beaktas 
och viss information ges till informanterna. För att få använda intervjun i en uppsats 
bör intervjuaren meddelat om följande saker: syftet med och planen för forskningen, 
metoden som används, följderna som forskningen kan leda till, vem som är ansvarig 
för forskningen, att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. För att 
sedan få använda den information som informanten gett måste informanten ge sitt 
samtycke till att informationen används i uppsatsen och till att hens namn nämns i 

																																																								
7 Dahlgren och Johansson 2009, s. 126. 
8 Svensk Slöjd AB, verksam åren 2001–2016. 
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uppsatsen alternativt en pseudonym.9 I detta fall har båda informanterna godkänt att 
deras namn används i uppsatsen.  
 

1.4 Begreppsdefinition 

Nedan presenteras centrala begrepp i uppsatsen och hur de används. Begreppen som 
presenteras är hemslöjd, slöjd och storytelling. Förståelsen av hemslöjd och slöjd är 
viktiga då de är de mest förekommande begreppen genom uppsatsen och det som 
definierar området som berörs. Storytelling presenteras då det är ett centralt begrepp 
och medel att använda för en framgångsrik affärsverksamhet. 
 

Hemslöjd 

Enligt Nationalencyklopedin kallades hemslöjds förr husflit och avser tillverkningen 
av bruksvaror för hemmet så som kläder, husgeråd, textilier, möbler med flera. 
Denna produktionsform var den dominerande i Sverige fram till industrialismens 
genombrott. Hemslöjd ses även, enligt Anneli Palmsköld, som en kombination av 
tradition och nutid som formas efter den lokala traditionen och slöjdarens 
skaparglädje.10  
 

Slöjd 

Enligt Nationalencyklopedin innebar slöjd förr tillverkning av handarbeten, allt från 
lekmannarbeten till manufaktur. Begreppet används idag som synonym till hemslöjd 
och skolslöjd.11 I denna uppsats används slöjd som produkten av hemslöjd, det vill 
säga de tillverkade produkterna.  
 

Storytelling 

Enligt Laura Malita och Catalin Martin är storytelling, eller berättande, ett sätt att 
utbyta information, skapa förståelse, sprida kunskap och värderingar som använts av 
människan genom tiden.12 Hanna Candell och Maria Olsson menar att grunden för 
det vi idag kallar storytelling ligger i att folkstammar genom berättelser kunde skapa 

																																																								
9 http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml, 25.2.2018. 
10 Nationalencyklopedin, hemslöjd. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hemslöjd 
(hämtad 2018-02-17) och Anneli Palmsköld, Begreppet hemslöjd, Hemslöjdens förlag, Stockholm, 
2012, s. 13. 
11 Nationalencyklopedin, slöjd. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/slöjd, 17.2.2018. 
12 Laura Malita och Catalin Martin, Digital storytelling as web passpost to success in the 21st century, 
2010, s. 3061. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810005057), 17.2.2018.	



	 9	

en stark profil samt förmedla viktigt kunskap till kommande generationer.13 Inom 
näringslivet används storytelling, enligt Yiannis Gabriel, som ett redskap för att locka 
kunder att köpa produkter.14 Genom berättelser som förmedlar företagets 
värderingar som skapar ett sammanhang och en förståelse kring de produkter som 
säljs kan de påverka kunden att köpa en produkt.15  
 

1.5 Tidigare forskning  

Hemslöjdens verksamhet har funnits i över hundra år och har därmed även gett 
upphov till en mängd avhandlingar med bland annat fokus på hur hemslöjden kan 
främja integration, spelet mellan inhemsk och utländsk hemslöjd, slöjdämnet i 
skolan och könsskillnader inom slöjden.  
 Den avhandlingar som skrivits om hemslöjd som används i denna uppsats är 
Charlotte Hyltén-Cavallius Traditionens estetik: Spelet mellan inhemsk och 
internationell hemslöjd (2007) som behandlar hur hemslöjden formats och 
omformats med fokus på samspelet mellan inhemsk och internationell hemslöjd. 
Andra uppsatser som skrivits om slöjd och hemslöjd är bland annat Varför slöjdar 
människor? av Kristin Wiberg (2016) som undersöker fenomenet att slöjda, Slöjd 
och hälsa – Vad görs på statlig nivå och varför? av Ingrid Johansson (2014) som 
undersöker hur slöjd kan användas som hjälpmedel för att främja välmående och 
Om slöjdens digitala framtid i skolan: En studie av lärarutbildares framtidstankar 
av Adam Lindberg (2018) som undersöker hur slöjdlärarutbildare ser på slöjdämnets 
utveckling i och med Skolverkets nya riktlinjer om digital teknik i skolslöjden. Det 
verkar inte finnas studier om kommersiell slöjdverksamhet och faktorer som 
påverkar försäljningen av slöjd. I och med detta finns det avhandlingar som berör 
ämnet hemslöjd men inte direkt syftet med denna uppsats. 
 
 
 
 

																																																								
13 Hanna Candell och Maria Olsson, Varumärkesbyggande genom storytelling – en möjlighet för 
mönsterformgivare att särskilja sig på den svenska marknaden, 2014, s. 1. 
14 Yiannis Gabriel, Storytelling in organizations, Oxford university press, 2000, s. 31–32, 95, 113 
15 Malita och Martin 2010, s. 3061, Gabriel 2000, s. 31–32, 95, 113 samt “1. Uniqueness”, Status 
stories, s. 2. http://trendwatching.com/trends/statusstories.htm, 18.5.2018. 
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1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds i kapitel 2 med en bakgrundsbeskrivning Föreningen för Svensk 
Hemslöjd. I kapitlet presenteras föreningens historia i korthet från 1899 till nutid för 
att ge läsaren en inblick i hur verksamheterna utvecklades under tidens gång. I 
kapitel 3 behandlas Stockholms läns hemslöjdsförenings historia och utveckling från 
1934 till nutid. Den fenomenografiska analysen av de två intervjuerna sker i kapitel 
4, där de två informanternas svar på intervjufrågorna och uppfattningar om 
uppsatsens problemformuleringar presenteras. Informanternas uppfattningar 
jämförs sedan med de två föreningarnas verksamheter i kapitel 5 för att utreda vad 
som drev Hemslöjdens butik till avveckling och varför Svensk Hemslöjd finns kvar 
än idag. En sammanfattande slutdiskussion av hela uppsatsen som helhet 
presenteras i kapitel 6 för att ge en överblick om uppsatsen, dess innehåll, resultat 
och en diskussion om möjlig framtida forskning inom ämnet. 
 
 

2 FÖRENINGEN FÖR SVENSK HEMSLÖJD 

Under slutet av 1800-talet fanns ett stort intresse och entusiasm för allmogekultur 
och -konsten, en konsekvens av nationalismen och identitetsskapandet. Som en följd 
av detta gjordes ett upprop för att skapa en förening som kunde skapa möjligheter att 
slöjda och få det man gjort sålt. Resultat av uppropet blev grundandet av Föreningen 
för Svensk Hemslöjd den 7 oktober 1899 av Lilli Zickerman.16 
 Målet med föreningen var vid grundandet att tillverka konstindustriella 
produkter och sälja dem, bistå med mönsterritningar, ta emot beställningar och sälja 
färdiga produkter samt ge ersättning till slöjdarna. För att möjliggöra denna 
verksamhet hyrdes en lokal på Biblioteksgatan 12 i Stockholm och den permanenta 
utställningen öppnades för första gången 1899. Butiken Svensk Hemslöjd var således 
öppnad, i vilken det såldes garn, mönster, möbler, färdiga produkter så som mattor 
och ryor med mera. Kurser hölls i stickning, korgflätning, vävning med flera och 
möjligheten att få utbildning inom valt slöjdområde fanns även i någon av de skolor 
som Zickerman grundade under sin tid med föreningen. Enligt Zickerman var det 

																																																								
16 Lundahl 2001, s. 11–18, 45 och Charlotte Hyltén-Cavallius, Tradtitionens estetik: Spelet mellan 
inhemsk och internationell hemslöjd, Carlsson Bokförlag, Stockholm, 2007, s. 104. 
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viktigaste, för att uppnå en lönande hemslöjd, kunskap inom material, teknik och 
praktisk skolning.17  
 Utgångspunkten inom försäljningsverksamheten var att sälja på kommission 
mot en låg provision men problem uppstod rätt snabbt då slöjdarnas kostnader som 
inte täcktes av inkomsten från försäljningen blev stora. För att lösa problemet 
startades ett förlagskapital för att förhindra samma problem i framtiden. På så sätt 
kunde föreningens låna pengar räntefritt av flera hushållningssällskap tills 
föreningens omsättning ökat. År 1901 fick ändå föreningen ett stadigvarande 
statsbidrag för verksamheten, som 1903 var uppe i 3000 sek/år och 1907–1922 15 
000 sek/år, som sedan stegvis sjönk. I och med kapitalet ökade omsättningen snabbt 
men kvar fanns ännu ifrågasättningen av slöjdarnas ersättning genom försäljningen. 
Zickermans svar på detta var att slöjdarna behövde pengarna då de av olika orsaker 
inte kunde få andra jobb, och att ingen kan producera slöjd om de inte får en nytta av 
sitt arbete. Zickerman ville föra detta ett steg längre och se flera hemslöjdsföreningar 
grundas i Sverige och sedan ansluta sig till Föreningen för Svensk Hemslöjd, vilket 
stötte på motstånd. Många ansåg föreningen som allt för kommersiell och att den 
urvattnade kulturarvet och gick emot husbehovsslöjden. Enligt motståndarna skulle 
hemslöjden vara lokal där husbehovet låg i centrum. År 1912 grundas därför Svenska 
Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund som en reaktion mot Föreningen för Svensk 
Hemslöjd. Efter de 15 första åren var Föreningen för Svensk Hemslöjd ledande inom 
den estetiska diskussionen i Sverige och en viktig faktor i landets ekonomi. 
Omsättningen i föreningen var cirka 300 000 sek och kapitalet låg på cirka 40 000 
sek. En ekonomisk förening bildades vid sidan om den ideella år 1911. Ragnar 
Brattén steg in som ny affärschef och Lilli Zickermans tid som huvudman för 
Föreningen för Svensk Hemslöjd var därmed över, även om hon fortsättningsvis var 
verksam i föreningen på andra sätt.18  

I och med de ekonomiska framgångarna kunde man rusta upp lokalen på 
Biblioteksgatan och en hiss tillsattes för att underlättare förflyttningar mellan de 
olika våningarna på vilka föreningen var verksam. Slutet av 1910-talet hade ändå sina 
motgångar i och med första världskriget och materialbristen, men ledde även till att 
en ny kundgrupp växte fram, den förmögna borgarklassen. År 1916 avgick Brattén 
som chef och Anders Lundberg tillsattes som ny. Under Bratténs tid som butikschef 

																																																								
17 Lundahl 2001, s. 43–45, 54, 65–67 och Hyltén-Cavallius 2007, s. 106. 
18 Lundahl 2001, s. 78–96, 127. 



	 12	

hade affärerna gått sämre och därför förändrades lagerberäkningen och 
redovisningsformerna efter Lundbergs tillträde. Lundbergs tid som butikschef 
kantades av många prestigefyllda inredningsuppdrag, då han själv var arkitekt till 
yrket,  och offentliga inredningar samt möbler blev en viktig del av Svensk Hemslöjds 
profil. Trots detta var ändå inte föreningens egen möbeltillverkning lönsam och en 
del av de tidigare grundade snickarskolorna lades ner medan andra överläts till 
andra aktörer.19  

 Under 1920-talet hoppades man inom Föreningen för Svensk Hemslöjd att 
man på att åstadkomma ett samarbete med Svenska Hemslöjdsföreningarnas 
Riksförbund, med vilka man varit oense sedan 1912, och förhandlingarna inleddes år 
1925. Förhoppningen var att Föreningen för Svensk Hemslöjd kunde få ta hand om 
slöjdföreningarnas försäljning i Stockholm men detta gick i sank då riksförbundet 
grundade Hemslöjdsförbundet 1928 och öppnade en affär på Kungsgatan 8 där 
medlemsföreningarna kunde sälja sin slöjd. Lundbergs tio första år som affärschef 
var ändå framgångsrika och lokalen på Biblioteksgatan utvidgades och rustades upp. 
Den ideella verksamheten minskade gradvis och även de statliga bidragen som fram 
till början på 1920-talet ökat.  

År 1930 var en vändpunkt i verksamheten då föreningen fick stark kritik 
under Stockholmsutställningen samma år. Allmänheten ansåg att hemslöjden inte 
var en del av tiden och föreningen fick därmed mycket att fundera över, då tiden gått 
förbi dem. Det svenska folket hade en mer ledig och funktionalistisk inställning till 
föremål samtidigt som den ekonomiska krisen efter börskraschen på Wall Street i 
USA 1929 började kännas av. Föreningen gick således med förlust år 1930 och 
personal fick sägas upp, löner sänktes och förmåner försvann för att få föreningens 
ekonomi att gå ihop. Lite senare permitterades även personalen för att spara in mer 
pengar. Trots alla försök fick alla fonder slutligen lösa upp år 1933 och året därpå fick 
föreningen ett lån på 40 000 sek från staten för att rädda föreningen från konkurs. 
År 1935 steg hyran och på grund av hyreshöjningen samt att föreningen växt ut ur 
lokalen flyttade föreningen sin verksamhet från Biblioteksgatan till Citypalatset vid 
Norrmalms torg.20 
 Slutet av 1930-talet och början av 1940-talet präglades till stor del av andra 
världskriget. Krigstiden och efterkrigstiden ledde inte endast till materialransonering 

																																																								
19 Lundahl 2001, s. 127–132, 150–152.	
20 Lundahl 2001, s. 152–167. 
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och stängda gränser länder emellan utan också till ett ökat intresse för hantverk och 
hemslöjd. Allt fler ville kunna tillverka sina egna produkter i hemmet, laga kläder 
och ta vara på de material man hade. I och med det ökade intresset anordnades 
kurser inom dessa områden, exempelvis hölls ullkurser för ullvård och användningen 
av ull och linodling med flera. Trots en tid av oro och knapphet fick föreningen 
beröm, i och med utställningar, om dess anpassningsförmåga till allmänhetens 
behov och tidens ideal.21  

År 1942 flyttade föreningen än en gång, denna gång till Thulehuset på 
Sveavägen 44 och föreningen fick än en gång en ny publik och omsättningen ökade. 
Året därpå blev Olof Österberg ny affärschef och arbetet att återupprätta kontakten 
med slöjdarna inleddes, något som lidit under Lundbergs tid då cirka 50 % av 
slöjdarna försvunnit. Tack vare Österbergs arbete återtog föreningen sin plats inom 
inredningsdiskussionen och som en av de ledande firmorna inom hantverksområdet. 
Då gränserna öppnades efter krigsslutet blev föreningen en av de firmor som 
representerade den svenska formen internationellt. 1940-talet innebar även att 
tvisten mellan Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och Föreningen för 
Svensk Hemslöjd löstes och möjligheten till samarbete framöver fanns.22 
 Under 1950-talet hade föreningen ekonomiska svårigheter även om man 
verksamhetsmässigt var en del av tiden. Toppen på isberget nåddes 1955 då 
föreningen låg inför konkurs men räddades av att man gjorde upp med 
Ackordscentralen. År 1956 fick föreningen ny affärschef, Marianne von Münchow, 
och verksamheten präglades av ny energi, utställningsverksamheten tog ny fart och 
antalet inredningsjobb minskade. Nio år senare, år 1965, tillträdde Thorild 
Wennerholm som affärschef för att få ordning på ekonomin och rädda föreningen 
från konkurs. Försäljningen hade fått en stöt då handeln med den tredje världen 
drog i gång under 1960-talet. Försäljningen av det svenska fick allt hårdare 
konkurrens av de billigt tillverkade produkterna från u-länderna och tillgången till 
högklassigt material blev allt svårare. På grund av detta fick föreningen rationalisera 
sin verksamhet och inredningsverksamheten lades ner, vävateljén och 
tapetserarverkstaden drogs ner i skala och leveransen av produkter kom allt mer från 
små företag, så som Reijmyre, och enskilda slöjdare. År 1975 efterträddes 
Wennerholm av Gunnel Hanell och fokus lades på det konstnärliga som åsidosatts 

																																																								
21 Lundahl 2001, s. 172, 179–180, 192. 
22 Lundahl 2001, s. 197–207. 
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under Wennerholms tid som affärschef. Under Hanells tid steg omsättningen, ett allt 
rikare kontaktnät inom hantverksområdet knöts och fler aktiviteter och kurser fanns 
för föreningens medlemmar. Hanells motto var att “hemslöjden lever i mänskliga 
traditioner”23, vilket föranledde ett allt större fokus på kontakten med slöjdare och 
föreningens medlemmar. Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet hade 
föreningen dock ett problem, en alldeles för homogen kundkrets som inte tog sig an 
nya idéer och programförslag som riksföreningen föreslog till olika projekt. Styrkan i 
Föreningen för Svensk Hemslöjd låg ändå i att man inte endast satsade på den textila 
slöjden utan även på hårdslöjden, trä och metall och år 1992 var föreningens 
omsättning uppe i 6 miljoner kronor. Än idag verkar Föreningen för Svensk 
Hemslöjd genom Lilli Zickermans idéer och tankar om hemslöjden både genom 
föreningens verksamhet och butiken på Norrlandsgatan 20. Och för således vidare 
traditionen till kommande generationer. 24 
 
 

3 STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING 

Den 15 maj 1934 grundades Stockholms läns hemslöjdsförening på initiativ av 
landshövdingskan Marja Edén, efter ett växande allmänt intresse för en 
hemslöjdsförening och ett upprop av landstinget i länets tidningar. Nästan ett år 
senare, i mars 1935, inleddes verksamheten på riktigt då föreningen flyttade in på 
Hornsgatan 82 på Södermalm i “Gamla Bysis”25 och Hemslöjdens butik var öppnad. 
Början för den nya hemslöjdsföreningen var inte storslagen utan anspråkslös och 
enkel. Men redan under det första året fick föreningen utvidga lokalen till hela 
våningen då den växte ur de ursprungliga två rummen och kök. Behovet av större 
lokaler tog inte slut här utan lokalerna utvidgades allt eftersom verksamheten växte 
tills föreningen huserade i hela fastigheten. Ett arbetsutskott med ansvar för 
verksamheten, så som kurser, lades till för att få igång den nybildade föreningen och 
sakta men säkert började verksamheten ta sina första steg.26 

																																																								
23 Lundahl 2001, s. 247. 
24 Lundahl 2001, s. 218–250 samt Svensk Hemslöjd:	http://svenskhemslojd.org, 18.5.2018 
25 Gamla Bysis är ett 1600-tals hus som var Stockholms Bysättningshäkte fram tills 1872. 
Bysättningshäktet var till för bland annat de som inte kunde betala sina skulder och brottslingar innan 
de skickades vidare till andra instanser, fängelser eller tvångsarbete. 
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/24331, 
https://alltomstockholm.se/stadsliv/article4119373/, 11.5.2018. 
26 Johansson 1987, s. 5–8. 
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Målet med verksamheten var att ordna kurser, allmän konsulterande 
verksamhet och försäljning. Försäljningen av bland annat mattor, beklädnadstyger, 
gardiner och dukar skedde till att börja med i den egna lokalen på Hornsgatan 82, 
Hemslöjdens butik, och på Hemslöjdsförbundets lokal på Kungsgatan. Utvecklingen 
av verksamheten skedde stegvis och målet var en verksamhet som tilltalade alla och 
att göra hemslöjden till en kulturangelägenhet. Nordiska museet och Skansen 
involverades snabbt i verksamheten och samarbetet ledde till gemensamma kurser i 
bland annat spånad, vävning och växtfärgning. Men även andra kurser, såsom 
ljusstöpning och vävkurser på vävskolan ordnades i lokalen på Hornsgatan. En 
höjdpunkt varje år under en lång tid var de årliga julförsäljningarna i Blå Hallen som 
inleddes 1936. Efter den stora succén med julmässan i Blå Hallen ökade föreningens 
omsättning och allt fler beställningar av textilier kom in. Försäljningen ökade även i 
och med det växande intresset för hemslöjd. Bland det som såldes fanns gardiner, 
mattor, möbeltyger, linnevaror och andra inredningstextilier. Med den växande 
framgången kom även möjligheterna att delta i internationella utställningar med 
mattor i flossa-, rya- eller rölakanteknik.27 

Krigsåren och de sämre levnadsförhållandena ledde inte till en nedgång i 
verksamheten utan ett ökat intresse för det handgjorda och kurser i hemslöjd, 
exempelvis dubblerades mängden vävkurser för att möta den efterfrågan som fanns. 
Föreningen fortsatte således sin verksamhet med full fart och ökade antalet kurser i 
takt med ett ökat medlemsantal. När estlandssvenskarna från Rågö kom till Ornö, 
Kalvö och Värmdö såg hemslöjdsföreningen till att kvinnorna fick möjligheten till 
arbete och inkomst.28 

Kursverksamheten ökade även kraftigt under 1940-talet och 1943 var 
anmälningarna till föreningens samtliga kurser tiodubbelt fler än det totala antalet 
platser som fanns. Textil- och ullvård var vanliga inslag i kursverksamheten för att 
informera allmänheten om nyttan av att ta vara på textiler, lappa, laga och använda 
den ull man har till förfogande på gården. Efter de tio första åren var Stockholms 
läns hemslöjdsförening en av de mest verksamma hemslöjdsföreningarna i landet 
trots sina få år på nacken. Krigstiden ledde inte till en nedgång utan efter krigsslutet 
utökades verksamheten och hela huset på Hornsgatan 82 fylldes. Målet för 
föreningen under den första tiden var att visa på hemslöjdens ekonomiska och 

																																																								
27 Johansson 1987, s. 5–8. 
28 Johansson 1987, s. 8. 
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kulturella vikt, samarbeta med yrkesskolor, förmedla hantverkskunskap med mera. 
Genom föreningens kurser och konsultverksamhet kunde privatpersoner så som 
hemmafruar utbildas i olika hantverkstekniker och prissättning med mera, så att de 
genom sitt handarbete kunna förbättra familjens ekonomi. En annan viktig del av 
föreningens verksamhet var ordnandet av tävlingar. Spånadstävlingarna blev tidigt 
en del av verksamheten i och med julmässorna i Blå Hallen och allt eftersom 
ordnades även linnesömnads- och borddukstävlingar samt bedömningar av 
trasmattor. Föreningens första filial öppnades år 1945 i Södertälje på Rådhusgatan 
1–3. Tanken om en filial, inte bara en i Södertälje utan även en i Norrtälje, hade 
funnits länge men på grund av lokalbrist hade det inte varit möjligt tidigare. Under 
1940-talet deltog och ordnade föreningen utställningar, så som Svensk Form i 
Köpenhamn 1940, föreningens 10-årsjubileumsutställning i  
Skansens trapphall 1944, Till arbetets ära i Norrtälje 1947 och flera utställningar i de 
egna lokalerna. 29 
 Verksamheten i början av 1950-talet följde trenden under 1940-talet, då 
kursverksamheten var populär och lika så konsulttjänsterna som föreningen erbjöd. 
Under 1950-talet fanns det en mängd kurser att välja på allt från broderi, 
växtfärgning, linnesömnad, stickning, julpynt och halmarbete, knyppling till 
fortsättningskurs i broderi och stickning. Efterkrigstidens höjda materialpriser 
skapade ändå oro i början av 1950-talet. Fastän lönerna steg verkade många kunder 
rädda för att köpa varor, men trots detta led inte verksamheten utan omsättningen 
ökade och en livlig kursverksamhet fördes. År 1950 fick föreningen ett lån från 
Stockholms Läns Landsting för upprättandet av en filial i Norrtälje. I augusti samma 
år öppnades filialen på Tillfällegatan 5 och användes för både försäljning och 
konsulterande verksamhet. Två år senare i augusti 1952 öppnade föreningen sin 
tredje filial i Öregrund. I och med den nya filialen fick föreningen även kontakt med 
den norra delen av länet, något som det en tid funnits behov för. Under år 1953 
ombildades föreningen till en ekonomisk förening och samtidigt registrerades 
föreningens stadgar hos Överståthållarämbetet. En ny filial inrättades 1955 då 
föreningen tog över Södertörns hemslöjds verksamhet i Nynäshamn och år 1957 
öppnades ännu en till filial i centrala Stockholm på Humlegårdsgatan 18 på 
Östermalm. År 1957 lade däremot föreningen ner verksamheten i Södertälje då 

																																																								
29 Johansson 1987, s. 9 och Centrum för näringslivshistoria, Föreningen Stockholms Företagsminnen 
(FSF), Stockholms läns hemslöjdsförening, Årsredogörelser 1940–1949, B 1. 
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lokalen var för liten för verksamheten där, men man hoppades på att längre fram 
kunna öppna en ny större filial där. Även lokalen i Norrtälje började bli för liten och 
en diskussion kring en flytt till de Wallinska gårdarna fördes med Norrtälje stad.30 
 Filialen på Humlegårdsgatan avvecklades 1961 till förmån till en ny filial på 
Hamngatan och året därpå öppnades även en ny på Kungsgatan. Trots öppnandet av 
en ny filial för en större kundkrets präglades år 1962 av ekonomiska svårigheter i och 
med stora kostnadsökningar. För att sänka kostnaderna minskades antalet anställda 
med förhoppningen att ekonomin skulle repa sig. De ekonomiska problemen 
fortsatte och 1963 fick en del av Danelii donationsfondens31 pengar användas för att 
täcka årsförlusten. Den försämrade ekonomin oroade trots försök att få den att 
vända, vilket väckte frågan hos revisorerna om att sätta föreningen i likvidation om 
inte en ändring skulle ske inom en snar framtid. Trots den ekonomiska krisen i 
föreningen fortsatte affärsverksamheten och kursverksamheten som tidigare med 
hopp om att oturen skulle vända. Efter ännu ett ekonomiskt svårt år, år 1964, 
uppmanade revisorerna att föreningen borde sättas i likvidation. I och med detta 
valde styrelsen att skära ner på verksamheten och därmed avvecklades filialen i 
Nynäshamn år 1965 och andra våningen samt bottenplan på Hornsgatan sades upp. 
Efter ett till tufft år 1965 meddelade revisorerna att föreningen måste sättas i 
omedelbar likvidation då de inte såg några förutsättningar för en fortsatt verksamhet 
på grund av den stora förlusten som under flera år samlats. I och med föreningens 
likvidationstillstånd ställdes alla pågående beställningar in och år 1966 präglades av 
realisationer för att kunna få så stora intäkter som möjligt. År 1967 lades filialen på 
Kungsgatan ner.32 

Föreningen hade under alla år fått bidrag från diverse håll, bland annat 
Landstinget, Kommerskollegium och Stockholms stad. Då föreningens ekonomiska 
kris nådde sin kulmen år 1966 fick föreningen efter förfrågningar till olika håll lite 
större bidrag för att kunna rädda verksamheten. Dessa bidrag kom från Stockholms 
Stadsfullmäktige och Stockholms läns landstings förvaltningsutskott och var totalt 
330 000 kronor, som användes för att täcka den balanserade förlusten, lån och 

																																																								
30 Årsredogörelser 1950–1959, Centrum för näringslivshistoria, Föreningen Stockholms 
Företagsminnen (FSF), Stockholms läns hemslöjdsförening, B 1. 
31 Danelii donationsfonden grundades efter B. A. Danelius död 1908 och avkastningen från fonden ska 
enligt fondens författningar användas till allmännyttiga ändamål. 
https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=17253, 18.5.2018. 
32 Årsredogörelser 1960–1967, Centrum för näringslivshistoria, Föreningen Stockholms 
Företagsminnen (FSF), Stockholms läns hemslöjdsförening, B 1. 
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driftbidrag. Tack vare dessa bidrag kunde likvidationstillståndet upphävas i medlet 
av april år 1967. Affärsverksamheten på Hornsgatan flyttades ner till bottenvåningen 
och bland annat friställdes en del av personalen för att kunna minska föreningens 
kostnader. Den ekonomiska förlusten var ändå ett faktum i slutet av 1967 och 
revisorerna uttryckte sin oro över situationen som skulle leda till konkurs om inte en 
lösning snart skulle finnas. År 1968 fick försäljningen och resten av verksamheten 
flytta tillfälligt till Götgatan 71 på grund av reparationer i fastigheten på Hornsgatan 
och i januari 1970 kunde föreningen flytta tillbaka till Hornsgatan. Som ett resultat 
av 1960-talets ekonomiska svårigheter inom föreningen började man omstrukturera 
verksamheten, enligt Mälar-Hjälmarregionens hemslöjdsutredning år 1969, till att 
bli mer inriktad på materialkännedom och konstnärligt kunnande för att konkurrera 
med de stora varuhusen.33 
 Verksamheten i sin helhet gick under 1970-talet på vinst frånsett de första 
åren då verksamheten ännu påverkades av 1960-talets ekonomiska svårigheter. År 
1975 inleddes arbetet med att flytta verksamheten från Hornsgatan och en lokal på 
Drottninggatan 18–20 hyrdes. År 1976 öppnades den nya butiken på Drottninggatan 
och flera års behov av en större lokal var löst. Förhoppningen med den nya butiken 
var att allt fler skulle hitta till föreningens butik och verksamhet. Under 1977 
utökades kontakten med slöjdarna i Stockholms län och fler träslöjdare, keramiker 
och textilhantverkare började sälja sin produktion via föreningens butik. I och med 
flytten till Drottninggatan ökade i slutet av 1970-talet intresset för föreningens 
verksamhet.34 

År 1982 fick föreningen än en gång tillgång till en filial i Södertälje då 
Södertälje kommun ansåg att hemslöjdsverksamheten skulle finnas där och erbjöd 
föreningen en lokal i gamla Rådhuset vid Stora torget. Samma år utvidgades även 
lokalen i Norrtälje med Ryssladan bakom den befintliga lokalen, vilket möjliggjorde 
kursverksamhet i butiken. Planen för 1986 var att utöka verksamheten efter flera års 
ekonomiska framgångar och ett ökande intresse för föreningen bland allmänheten i 
länet. Samma år anställde föreningen en hemslöjdskonsulent för den internationella 
slöjden. Konsulenten skulle arbeta med invandrare och handleda i dem i deras 

																																																								
33 Årsredogörelser 1966–1969, Centrum för näringslivshistoria, Föreningen Stockholms 
Företagsminnen (FSF), Stockholms läns hemslöjdsförening, B 1. 
34 Årsredogörelser 1970–1979, Centrum för näringslivshistoria, Föreningen Stockholms 
Företagsminnen (FSF), Stockholms läns hemslöjdsförening, B 1. 
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slöjdande. År 1987 präglades av ekonomiska problem trots en längre tids 
ekonomiska framgångar, något som även många andra hemslöjdsföreningar 
kämpade med. Tack vare hjälp i form av bidrag från landstinget och 
fastighetsnämnden kunde ekonomin stabiliseras.35 

I och med den hyreshöjning som skedde år 1987 började föreningen under 
hösten 1988 undersöka möjligheten för att flytta verksamheten till hörnet av 
Drottninggatan och Karduansmakargatan för att få en lägre hyra. År 1988 flyttade 
därför föreningen sin verksamhet till Drottninggatan 14 för att minska på 
hyreskostnaderna. Samma år vände ekonomin och stabiliserades och den nya lokalen 
visade en förbättring med tanke på försäljningen då allt fler hittade till butiken, både 
turister under sommarmånaderna och ortsbor, vilket ledde till att föreningens 
kostnader minskade i alla butiker.36 

 I och med Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds beslut att alla 
länsföreningar skulle bilda en ideell förening år 1988 bildades Stockholms läns 
hemslöjdsförenings ideella förening. Därmed avvecklades den ekonomiska 
föreningen så snabbt som möjligt för att ett dotterbolag, ett aktiebolag, skulle bildas i 
den ekonomiska föreningens ställe. Några år senare år 1992 fick butiksverksamheten 
på Drottninggatan läggas ner efter en tids problem med lägre försäljningsresultat och 
en hög hyreskostnad. Butiken avvecklades för att förhindra en konkurs som skulle ha 
lett till att huvudbutiken på Drottninggatan, filialen i Norrtälje och filialen i 
Södertälje hade gått i konkurs. Idag finns föreningen ännu kvar, men utan butik och 
som ideell förening som har över 700 medlemmar och en aktiv kursverksamhet på 
Drottningholmsvägen 70.37 

 

 

 

 

 

																																																								
35 Årsredogörelser 1980–1987, Centrum för näringslivshistoria, Föreningen Stockholms 
Företagsminnen (FSF), Stockholms läns hemslöjdsförening, B 1. 
36 Årsredogörelser 1987–1988, Centrum för näringslivshistoria, Föreningen Stockholms 
Företagsminnen (FSF), Stockholms läns hemslöjdsförening, B 1. 
37 Årsredogörelser 1988–1992, Centrum för näringslivshistoria, Föreningen Stockholms 
Företagsminnen (FSF), Stockholms läns hemslöjdsförening, B 1.	
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4 ANALYS AV INTERVJUER MED JENNY BERGE OCH ANNA ÅHLIN ORWIN 

I detta kapitel analyseras intervjuerna som gjorts med Anna Åhlin Orwin och Jenny 
Berge. Anna Åhlin Orwin är projektledare på Svenska Hemslöjdsföreningarnas 
Riksförbund, och var butikschef år 2001–2009 på riksförbundets butik. Jenny Berge 
är butikschef för butiken Svensk Hemslöjd, på Norrlandsgatan i Stockholm, som 
drivs av Föreningen för Svensk Hemslöjd. Dessa två intervjuer analyseras med hjälp 
av den fenomenografiska metoden.  
  Intervjuerna genomfördes med ett halvstrukturerat intervjuunderlag där 
frågorna kunde vidareutvecklas under intervjuns gång. Intervjumaterialet användes 
till en fenomenografisk analys där informanternas uppfattningar om säljandet av 
slöjd undersöktes. Intervjun med Anna Åhlin Orwin gjordes på hennes kontor den 8 
mars 2018 och var 30 minuter lång. I analysen har jag även använt material från en 
30 minuter lång intervju jag gjorde med Åhlin Orwin den 23 november 2017 på 
hennes kontor. Samtalet med Åhlin Orwin var lättsamt och smidigt i och med att vi 
träffats tidigare under samma omständigheter. Intervjun med Jenny Berge skedde på 
kontoret på Svensk Hemslöjd och var 50 minuter långt. Även samtalet med Jenny 
var lättsamt då även vi träffats tidigare och pratat under andra omständigheter och 
redan då kommit bra överens. I båda samtalen syntes de två informanternas 
engagemang och passion för hemslöjden tydligt samt att de arbetar med något de har 
nära hjärtat. Frågorna som ställdes under intervjuerna den 8 mars var följande: 

• Vad tror du att är den största orsaken till att hemslöjdsbutiker måste 
avvecklas idag och är de orsakerna samma som i början av 1990-talet?  

• Kan man säga att värnandet om slöjden och en rädsla att tänka kommersiellt 
kan ta kål på försäljningen av slöjd? 

• Hur viktigt är det med storytelling inom försäljningen av slöjd?  

• Vad upplever du att Svensk Hemslöjd gjort annorlunda då butiken lyckats 
överleva i alla dessa år? 

• Är slöjd en svårsåld produkt och hur borde slöjd säljas idag? 
 
Det genomgående temat i intervjun är försäljning av slöjd och vad som gör det 

lönsamt. Informanternas svar på frågorna var lika i många fall men hade allt som 
oftast olika perspektiv i och med informanternas olika bakgrund inom försäljningen 
av slöjd. Svensk Hemslöjd, som Berge arbetar på, bygger på samma koncept som 
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Hemslöjdens butik hade då den var verksam, traditionell slöjd och ett urval av 
produkter i olika prisklasser. Riksföreningens butik som Åhlin Orwin arbetade på 
arbetade med ett mer experimenterande sätt där lyxföremål blandades med billigare 
produkter och butiken var mer som en utställning- och marknadsföringslokal för 
slöjd.  

 

Vad tror du att är den största orsaken till att hemslöjdsbutiker måste avvecklas 

idag och är de orsakerna samma som i början av 1990-talet?  

Vid frågan om orsaken till hemslöjdsbutikers avveckling idag hade båda 
informanterna samma uppfattning om butikens läge. Var butiken ligger är både 
enligt Åhlin Orwin och Berge en bidragande orsak till om en hemslöjdsbutik lyckas 
eller inte. Enligt Berge ska en hemslöjdsbutik ligga centralt på en gata där både 
ortsbor och turister rör sig, men också där den kundgrupp man vill nå finns, vilket 
också Åhlin Orwin poängterar. En annan likhet i informanternas svar var problemet 
med ideella krafter som driver butiken, och att det oftast är en ideell förening som 
äger butiken. Om de personer som driver butiken däremot bildat ett aktiebolag har 
de mer att förlora ifall butiken går i konkurs. Har man lagt in ett personlig kapital i 
verksamheten och ens ekonomi påverkas av hur butiken går runt ekonomiskt är man 
mer engagerad i att inte gå på minus och arbeta för ett välfungerande koncept. Då 
känns det inte heller fel enligt Berge att lägga ner 110 % av sin tid och ork på butiken 
om man vet att ifall butiken har stor framgång kan man även själv få belöning för det 
arbete man gjort. Men mycket hänger även på, enligt Berge, vem som arbetar i och 
driver butiken, vilket även Åhlin Orwin lyfter fram genom att nämna att om 
personen som är ansvarig lägger större vikt vid relationen med producenten än 
konsumenten kommer butiken inte gå runt ekonomiskt.  

Både Berge och Åhlin Orwin lägger stor vikt vid att de rätta kunskaperna 
måste finnas och att de som arbetar i butiken inte bara ska brinna för slöjden utan 
även ska kunna se hur den ska säljas för att göra ekonomisk vinst. Det som däremot 
skilde sig i informanternas svar var varför hemslöjdsbutiker lades ner på 1990-talet. 
Berge ansåg att mycket låg i att de statliga understöd som hemslöjdsbutikerna fått 
drogs in och att man inte hann anpassa sig till det, medan Åhlin Orwin ansåg att ett 
minskande intresse för slöjden och butikens läge var orsaken. Skillnaden i dessa svar 
ligger i fokus på samhälleliga företeelser och interna problem. Ett indraget understöd 
påverkar självfallet verksamheten men samtidigt måste en butik gå runt utan ett 
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understöd, om inte, är något fel inom hur verksamheten är upplagd, vilket Berge 
menar med sitt svar. De samhälleliga problemen är något som butiken inte kan 
påverka men samtidigt något man kan möta, vilket är det Åhlin Orwin syftar på med 
sitt svar. Kundernas behov måste mötas och därför måste en butik vara en del av sin 
samtid och förutse problem som kan uppstå längre fram. 
 

Kan man säga att värnandet om slöjden och en rädsla att tänka kommersiellt kan 

ta kål på försäljningen av slöjd? 

På frågan om ett allt för stort värnande om slöjden och rädslan för ett kommersiellt 
tänk som ett problem hade informanterna olika åsikter och uppfattningar. Berge såg 
det som ett problem om man är inriktad på lyxslöjd och finare slöjdföremål, 
exempelvis som på riksförbundets före detta butik38, men att det inom Svensk 
Hemslöjd inte finns detta problem. Orsaken till detta är att de på Svensk Hemslöjd 
säljer alla prisklassers slöjd och har stapelvaror som de vet de flesta kommer köpa. 
Säljer man däremot endast högt prissatt slöjd kan värnandet stå i vägen för det 
kommersiella och inriktningen på att sälja slöjd enligt Berge. Berge lyfter ändå fram 
att värnandet om slöjden och det brinnande intresset är centralt för dem som arbetar 
i hemslöjdsbutiker och även det som gör att hennes anställda är bra på att sälja slöjd. 
Utan kunskap om slöjden kan man inte sälja den. I motsats till Berge lyfter Åhlin 
Orwin fram att slöjden går emot dagens konsumtionsmönster och att målet inom 
hemslöjdsbutiker ofta har varit att värna om slöjdens kulturarv och tradition framför 
att sälja den och således har kunden glömts bort i butikens verksamhet. 

Det kommersiella tänket innehåller även att förutse vad kunderna vill ha och 
vad som är relevant och om en förändring eftersträvas, kan man inte sitta kvar i 
gamla traditioner för mycket. Skillnaden i uppfattningarna ligger i hur man ser på 
slöjden och traditionen i den förening hemslöjdsbutiken är kopplad till. Föreningen 
för Svensk Hemslöjd har alltid varit inriktad på att ha ett brett sortiment till 
förfogande, allt från garn till stora slöjdföremål medan andra föreningar som 
exempelvis Stockholms läns hemslöjdsförening har lagt mycket vikt vid slöjdens 
kulturella värde. Är tanken att sälja och sprida slöjdens värderingar måste det finnas 
olika typer av produkter i alla prisklasser, för alla konsumenter enligt både Berge och 
Åhlin Orwin. Det här kan enligt Åhlin Orwin vara knepigt men nödvändigt för att 

																																																								
38 Svensk slöjd AB. 
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lyckas. Att vara kommersiell innebär inte, enligt Berges och Åhlin Orwins svar, att 
förbise traditionen och värnandet om slöjdens kulturella värde utan att hitta ett 
sammanhang och få kunden att inse värdet i att köpa slöjd.  
 

Hur viktigt är det med storytelling inom försäljningen av slöjd?  

Åhlin Orwin och Berge hade samma uppfattning om storytelling och dess värde inom 
försäljningen av slöjd idag. Enligt Berge är storytelling avgörande i vissa fall och kan 
starkt påverka om en kund köper en produkt eller inte. Men storytelling behöver inte 
alltid handla om produkterna som säljs utan kan även handla om butiken i sig och 
värdet i att köpa slöjd. Åhlin Orwin nämner även vikten av storytelling vid 
försäljningen av slöjd då den ger produkten ett sammanhang och förståelse för 
kunden om slöjdens förhållande till hållbarhet och de positiva val ett köp av slöjd 
innebär. I och med att slöjden i sig går emot dagens konsumtionsvanor anser Åhlin 
Orwin att storytelling har en viktig roll i förmedlingen av nyttan av en hållbar 
konsumtion. Likheten i uppfattningarna grundar sig i att slöjden bär på en historia 
som måste berättas för att ge slöjden sitt sammanhang, vilket båda informanterna 
poängterar i sina svar. Storytelling ger mervärde åt produkten men även för hela 
konceptet slöjd och en hemslöjdsbutik. Användningen av storytelling gör det även 
lättare att vara transparent enligt både Berge och Åhlin Orwin. Med storytelling kan 
man enkelt föra fram värderingar och val man gjort inom en butiksverksamhet och 
på så sätt skapa en förståelse för det man gjort hos kunden. 
  

Vad upplever du att Svensk Hemslöjd gjort annorlunda då butiken lyckats överleva 

i alla dessa år? 

När det kommer till frågan om vad Svensk Hemslöjd gjort annorlunda än andra 
hemslöjdsbutiker hade Åhlin Orwin och Berge lite olika svar, vilket beror på deras 
olika relationer till butiken. Åhlin Orwin, som kan se på verksamheten objektivt då 
hon inte är en del av den, ser Svensk Hemslöjds styrka i att de är aktiva med sin 
skyltning och frontar sina produkter och sitt koncept genom den. De har även ett 
prissättningssätt som kunderna känner igen från andra butiker och dessutom har de 
ett väldigt bra läge. I jämförelse med riksföreningens före detta butik39 är även 
Svensk Hemslöjds styrka att det är en traditionell hemslöjdsbutik enligt Åhlin Orwin. 

																																																								
39 Svensk slöjd AB. 
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Riksföreningens butik40, som Åhlin Orwin arbetat på, var mer speciell och 
experimentell, vilket troligtvis blev svårare för kunderna att ta sig an och var svårare 
att få lönsam. Berges svar grundade sig mycket i en verksamhet hon skapat som 
butikschef och poängterade att de största orsakerna till butikens framgång är att rätt 
personer arbetar i butiken, dess läge och att de har en nätbutik. De som arbetar på 
butiken bör enligt Berge ha ett stort intresse för slöjden då det är med hjälp av 
kunskapen som de kan sälja slöjden, men det krävs även att man kan vara personlig, 
möta kunder och tycka om att möta nya människor. De som arbetar på en 
hemslöjdsbutik bör enligt Berge också ha kunskaper som gynnar butiken, exempelvis 
bokföring, ekonomi, sociala medier med mera. Har man alla kunskaper man behöver 
inom företaget kan man enkelt sköta allt internt och spara in kostnader som annars 
lagts ut externt, något som man gjort inom Svensk Hemslöjd. Svensk Hemslöjds läge 
spelar även stor roll enligt Berge då både turister och ortsbor hittar till butiken. 
Webbshopen ger utöver den vanliga butiken ett bredare på kundunderlag då 
personer runt om i landet kan köpa material från Svensk Hemslöjd. Med hjälp av 
nätbutiken kan de nå personer som inte kan besöka butiken.  

Framgången för Svensk Hemslöjd kan sägas bero på, utgående från 
informanternas svar, att de hängt med i tiden och lyckats utvecklas och bli en del av 
dagens samhälle och den teknik som styr oss idag. En webbshop ger en större 
kundgrupp och en lyckad marknadsföring med hjälp av storytelling på sociala media 
och i butikens skyltfönster gör att slöjden kan tas an av kunderna och allmänheten. 
Åhlin Orwin lägger stor vikt vid betydelsen av att göra slöjden förståelig och 
greppbar och något som alla kan ta del av. Detta är det viktigaste inom försäljningen 
av slöjd och något som båda informanterna poängterade i olika sammanhang under 
respektive intervju. Utan förståelse för slöjden är det svårt för en kund att köpa den. 
 

Är slöjd en svårsåld produkt och hur borde slöjd säljas idag? 

Frågan om slöjd är en svårsåld produkt visade stora skillnader mellan 
informanternas svar. Berge ansåg att slöjd är svårsålt om man inte berättar om 
slöjden och gör att kunderna förstår värdet i den. Berge anser att många av 
slöjdprodukterna inte säljer sig själva, även om det finns de som gör det så som 
Mikael Nilssons kråkor, och kräver att man berättar om den och använder sig av 

																																																								
40 Svensk slöjd AB.	
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storytelling vid försäljningen. Berge anser också att försäljning i butik är det 
optimala för slöjden och tror att det är svårt att sälja annat än material i en nätbutik 
då slöjd kräver en fysisk kontakt och känslan den ger då man berör föremålet. 
Kunden behöver uppleva föremålet för att förälska sig i det för att köpa det. Åhlin 
Orwin däremot anser att slöjd inte behöver vara svårsålt även om det idag verkar 
vara så då allt fler hemslöjdsbutiker läggs ner. Problemet hon upplever är att slöjden 
behöver hitta nya vägar för att sälja bättre, en väg som passar in i dagens samhälle. 
Åhlin Orwin tror därför att en traditionell butik inte alltid är den rätta vägen att gå 
utan att butiken behöver ge mer och erbjuda utöver kursverksamhet konsultation 
och kontakter till slöjdare med mera. Slöjden behöver enligt henne nischas mer och 
bli unik för att kunderna ska hitta till den och fokus behöver vara mer på de enskilda 
produkterna och tillverkarna.  

Åhlin Orwin ser en nätbutik som en väg att gå men då med fokus på att 
utveckla den till något annat än bara en vanlig nätbutik. Den behöver i stället visa 
slöjden i ett sammanhang så att kunderna kan se användningen av den produkt de 
köper. Man behöver få kunden att köpa ett koncept framför en enskild produkt enligt 
Åhlin Orwin. Framgången i att sälja slöjd beror således på hur den riktas mot kunden 
och hur relevant den är för kunden men även på att hitta nya sätt att sälja slöjd. Trots 
att Åhlin Orwins och Berges åsikter kring säljandet av slöjden är olika har de ändå en 
gemensam faktor, att skapa en upplevelse som gör att kunden köper slöjden. Det kan 
vara produkten i sig tillsammans med en berättelse som kunden får i butiken eller 
konceptet genom vilket det presenteras på nätbutiken, oavsett hur det är, är det 
upplevelsen som är det centrala.  
 

4.1 Analysresultat 

De teman som utkristalliserats genom ovanstående analys och som tydligt är en 
orsak till hur en hemslöjdsbutik lyckas är kunden, upplevelserna och berättelserna. 
Kunden är det temat som uppkom mest i alla svar. Kunden måste bemötas och 
behandlas på rätt sätt men hen behöver även få information för att kunna skapa en 
förståelse för slöjden och vikten i att konsumera hållbart för att öka sannolikheten att 
kunden gör ett inköp. Detta är även något som Julie Baker m.fl. och Louise Nygren 
nämner som en viktig faktor i hur den sociala miljön påverkar kunden vid ett 
butiksbesök. Om personalen är bemötande, vänlig och sakkunnig ökar chansen att 
kunden lockas till ett köp, speciellt då det handlar om produkter som är mer 



	 26	

komplexa, så som slöjd.41  Slöjden måste således riktas mot kunden av personalen 
och förklaras i ett sammanhang så att kunden förstår den men så att hen även kan 
föra berättelsen vidare och sprida den kunskap som hen erhållit. Slöjden måste 
därför säljas så att kunden kan greppa den och se sig själv som en användare av 
slöjd. En annan viktig roll som kunden även har är att visa ifall marknadsföringen 
och försäljningen av slöjd fungerar. Enligt Baker m.fl. är det kundens första intryck 
av butiken som är avgörande för besöket. Kunden vill ha en lättillgänglig butik som 
är enkel att röra sig i och få en överblick av helheten och butikens innehåll. Baker 
m.fl. menar att hur butiken är designad och uppbyggd påverkar om kunden upplever 
butiken som dyr eller billig, vad butiken kan erbjuda och hur kundservicen kommer 
att vara.42 

Kunden är således den man arbetar för och en barometer på hur bra man gör 
sitt arbete.  Kunden är A och O när det kommer till försäljningen och 
marknadsföringen av slöjd, utan en kund finns ingen efterfrågan och då inte heller 
en butik. Kundens centrala roll inom försäljning och marknadsföring är något som 
även Davies och Hodges tar upp i sin artikel om de värderingar som styr kundens 
konsumtion. Davies och Hodges lyfter fram att forskare sedan 1950-talet, då det 
moderna marknadsföringskonceptet föddes, arbetat för att förstå processen och de 
faktorer som påverkar den då företag ska möta kundens behov. De menar att 
upplevelsen som kunden fått vid besöket i butiken präglas av hur deras behov möts i 
butiken av produkterna och personalen. Detta är något som blir ännu viktigare enligt 
Davies och Hodges i en butik som är specialiserad på något och mindre i storlek.43 

Upplevelsen som kunden får i en butik är därför det andra temat som återkom 
frekvent under respektive intervju. För att kunden ska förstå och köpa slöjden måste 
hen få en upplevelse av slöjden och vikten av att handla slöjd. Kunden måste på så 
sätt uppleva att hen gör en skillnad genom att konsumera hållbart, och genom att ge 
kunden den rätta upplevelsen vid ett besök i en butik eller i en nätbutik kan ett köp 
garanteras. Upplevelsen av produkterna har stor vikt vid inköp men samtidigt är 

																																																								
41 Julie Baker, A. Parsu Parasuraman, Dhruv Grewal, Glenn B. Voss, ”The influence of multiple store 
environment cues on percieved merchandice value and patronage intensions”, Journal of Marketing, 
vol. 66 nr. 2, 2002, s. 128 samt Louise Nygren, Funktion eller inspiration?: en studie om 
butiksmiljöns betydelse vid utilitaristisk konsumtion, 2015, s.12. 
42 Baker m.fl. 2002, s. 123. 
43 Lizhu Davies och Nancy Hodges, ”Consumer shopping value: An investigation of shopping trip 
value, in-store shopping value and retail format”, Journal of Retailing and Consumer Service, vol. 19 
nr. 2, 2012, s. 229, 233, 236.  
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även servicen som ges viktig.44 Dessa är ändå inte de enda faktorerna som påverkar 
upplevelsen kunden får, utan det är en mängd faktorer som samspelar enligt Philip 
Kotler. Kunden påverkas av helheten, den totala upplevelsen, enligt Kotler. Denna 
totala upplevelse är produkten i sig, hur den ställts fram, lokalen och dess stämning, 
servicen och marknadsföringen med mera.45 Även skyltningen spelar en avgörande 
roll enligt Nygren som lyfter fram att skyltningen är direkt kopplad till det man vill 
förmedla med produkterna och den upplevelse man vill skapa i butiken.46 Vikten av 
att skapa denna totala upplevelse i en fysisk butik grundar sig i att en liten butik 
måste vara unik och stå ut ur mängden av stora butiker med billigare 
massproducerade varor enligt Kotler, så att kunden i detta fall inser värdet i att köpa 
det handgjorda. Det unika är en avgörande faktor enligt Kotler, och något som är av 
stor vikt inom försäljning av varor som riktar sig till en speciell kundgrupp. Genom 
att skapa en unik och tillfredsställande upplevelse lockas kunden att komma tillbaka 
framför att gå till en större butik eller butikskedja som inte möter kundens behov på 
samma plan.47  Samma sak lyfter även Julia Baker fram i sin artikel om miljöns roll 
inom försäljning ur konsumentens perspektiv. Upplevelsen som ges åt kunden är av 
avgörande roll då man säljer specialvaror48, vilken slöjd är. Det är den totala 
upplevelsen som påverkar var kunden väljer att köpa specialvarorna och att hen är 
lojal till en viss butik och kommer tillbaka.49  Butiken är således plattformen från 
vilken man kan förmedla företagets värderingar och koncept och locka till sig den 
kundkrets som man vill ha, vilket även Kotler hävdar.50 

Den totala upplevelsen av slöjd kan fås i en fysisk butik, men även i en 
nätbutik enligt Orwin Åhlin. En nätbutik har samma möjligheter att skapa den miljö 
man vill sälja slöjden i som en fysisk butik, något som Åhlin Orwin nämner i 
intervjun. Nätbutiken behöver inte, enligt Orwin Åhlin vara en traditionell nätbutik 
utan kan istället bygga på berättelsen om slöjden, dess värderingar och dess 
sammanhang. En handsnidad slev säljs tillsammans med exempelvis ett brödrecept 

																																																								
44 Davies och Hodges 2012, s. 233, 236. 
45 Philip Kotler, “Atmospheric as a marketing tool”, Journal of Retailing, vol. 49 nr. 4, 1974, s. 48.	
46 Nygren 2015, s. 14. 
47 Kotler 1974, s. 52–54. 
48 Produkter som kunden anstränger sig för att få och är villig att spendera mer på. Kunden är även 
varumärkestrogen inom specialvaror och prioriterar att handla på samma ställe fler gånger då kunden 
föredrar service och produkter av hög kvalitet. På engelska speciality goods.  
Julie Baker, ”The role of the environment in marketing services: the consumer perspective”, American 
Marketing Association, 1987, s. 83. 
49 Baker 1987, s. 83 och Kotler 1974, s. 54. 
50 Kotler 1974, s. 54.	
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och bilder från den processen för att ge kunden bilden av hur sleven passar in i hens 
liv. Upplevelsen ska på sätt och vis vara den samma som man får i inrednings-, mat- 
och andra tematidningar, känslan av att de produkter som marknadsförs även passar 
in i ens eget hem. Detta lyfter även Diep och Sweeney fram i sin artikel om relationen 
mellan butiken och produkten vid inköp. Kunden skapar sin uppfattning om 
butikens eller företagets värderingar genom det möte hen har med produkterna. 
Därför är det enligt Diep och Sweeney viktigt att man tydligt förmedlar de 
värderingar man har så att de sedan stämmer överens med de som kunden 
uppfattar.51 Miljöerna som slöjd presenteras i, både i fysisk butik och nätbutik måste 
därför tydligt förmedla värderingar och bilden av hur slöjden passar in i kundens 
hem. Lyckas man kommer kunden tillbaka då butikens och kundens värderingar 
sammanfaller och kunden känner en koppling till butiken. I och med detta är 
berättelser eller storytelling det sista temat.  

Grunden för att skapa upplevelsen för kunden, utöver hur produkter placerats 
och butikens interiör byggts upp52, är att använda storytelling. Genom berättelser om 
produkten, slöjdaren eller processen genom vilken en produkt kom till kan man ge 
kunden den information och den upplevelse som krävs för att hen ska köpa 
produkten. Berättelsen behöver inte vara extraordinär men behöver finnas där för att 
kunden ska få en förståelse för slöjden, traditionerna, värderingarna och historian 
bakom slöjden. Alla kunder kanske inte är intresserade av berättelsen bakom 
produkten, något som både Åhlin Orwin och Berge upplevt, men för många är 
berättelsen och produktens kontext viktig. Berättelsen behöver inte alltid handla om 
produkterna utan även om butiken och dess historia, sammanhang och värderingar. 
Det är dessa tre som styr en medveten kund som vill handla med företag som har 
samma visioner och värderingar som en själv. Berättelser har, vilket både Malita och 
Martin och Candell och Olsson konstaterat, genom historien använts för att sprida 
kunskap och värderingar. Genom storytelling kan inte bara värderingar och kunskap 
spridas utan även varumärket och företaget som helhet samt ge kunden en känsla av 
förståelse och tillhörighet.53 Inom marknadsföringen av ett företag eller en butik är 
storytelling också en viktig faktor, då man med hjälp av berättelserna kan skapa ett 
unikt koncept som är konkurrenskraftigt. Berättelsen som man skapar för 

																																																								
51 Vien Chau Stephanie Diep och Jillian C. Sweeney, “Shopping trip value: Do stores and products 
matter?”, Journal of Retailing and Consumer Services, vol. 15 nr. 5, 2008, s. 399–400, 406. 
52 Kotler 1974, s. 84. 
53 Malita och Martin 2010, s. 3061 samt Candell och Olsson 2014, s. 1. 
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varumärket men även för upplevelsen i butiken måste stämma överens med den 
uppfattning och upplevelse som kunden får i butiken. Stämmer de överens känner 
kunden igen butiken och dess koncept och kan skapa en relation till butiken samt 
lättare komma tillbaka.54 Storytelling är således en viktig faktor inte bara i 
marknadsföringen men även i butiken vid bemötandet av kunden då det är då man 
som försäljare kan göra det största intrycket och påverka kunden allra mest. 
 
  

5 JÄMFÖRELSE AV ANALYSRESUTATET OCH HEMSLÖJDSFÖRENINGARNAS  

VERKSAMHETER 

I föregående kapitel analyserades intervjuerna med Anna Åhlin Orwin och Jenny 
Berge och resultatet jämförs nu med de två hemslöjdsföreningarnas 
butiksverksamheter. De två hemslöjdsföreningarnas verksamheter har under tidens 
gång stött på liknande problem såsom ekonomiska svårigheter och byte av lokal. 
Men skillnaden i hur de lyckats är hur verksamheten varit uppbyggd och hur man 
lagt om verksamheten efter de ekonomiska problemen för att förbättra situationen 
och undvika samma situation längre fram. Finns det en stor skillnad mellan de två 
föreningarna i hur de lagt upp sin butiksverksamhet eller vad är orsaken till att 
Svensk Hemslöjd finns kvar idag medan Hemslöjdens butik fick läggas ner? 

I analysen av intervjuerna kom det tydligt fram att det finns tre hållpunkter 
för att en hemslöjdsbutik ska lyckas. Dessa tre hållpunkter är kunden, upplevelsen 
och storytelling. Självfallet finns det många fler faktorer som påverkar en 
hemslöjdsbutiks framgång så som ekonomi, var i Sverige butiken finns, 
kundkretsens storlek samt en driven personal som har ett stort intresse för slöjden 
och som lägger stor vikt vid kontakten och relationen till kunderna.  
 Inom Föreningen för Svensk Hemslöjd syntes det tydligt redan vid 
grundandet av föreningen att verksamheten riktar sig mot kunderna. Produkterna 
som säljs är anpassade efter tidens behov och utbudet av kurser gör även att 
kunderna kan aktivt delta i föreningens verksamhet och samtidigt få praktiska 
kunskaper inom olika hantverksområden. Zickermans mål med butiken svensk 
Hemslöjd och föreningen var att ge allmänheten tillgång till material, praktisk 
skolning, men även ersättning till de slöjdare vars produkter föreningen valde att 

																																																								
54 Candell och Olsson 2014, s. 4–5, 11. 
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sälja i butiken. Samma mål hade man även med Stockholms läns hemslöjdsförening, 
att bilda allmänheten inom slöjden och hantverk och bidra med både material, 
konsulteringsverksamhet och kurser. Båda föreningarna började tidigt arbeta med 
större uppdrag och beställningar till kyrkor, statliga institutioner och företag med 
flera men även med försäljning av möbler och inredningstyger till hemmet.  
 Berge och Åhlin Orwin lägger stor vikt på att man i en hemslöjdsbutik ska 
vara en del av tiden och på så sätt mäta kundernas och samtidens behov. Rätt 
produkter ska säljas och marknadsföras på ett sätt som kunderna lätt kan ta till sig. 
Föreningen för svensk Hemslöjd mötte problemet med att kunderna ansåg att 
föreningens butik Svensk Hemslöjd inte var en del av tiden under början av 1930-
talet genom att de gjorde en förändring i det som såldes i butiken och vilken stil man 
använde vid tillverkningen av möbler med mera. En förändring inom verksamheten 
gjordes både för att möta kundernas behov men även för att få ekonomin att gå ihop i 
efterdyningarna av börskraschen på Wall Street. I och med denna förändring kunde 
föreningen i början av 1940-talet ta emot det beröm som föreningen fick som en 
förening som mötte kundernas behov och visade på kunskap inom de aktuella 
områdena. Under 1950- och 1960-talen stötte föreningen än en gång på svårigheter 
som under 1960-talet undanröjdes genom anställningen av en butikschef som var 
inriktad på ekonomi. I och med detta kunde man få ordning på ekonomin och skapa 
en säkrare grund inför framtiden.  
 Stockholms läns hemslöjdsförening mötte liknande problem under den tid 
som Hemslöjdens butik fanns. Under 1960-talet stötte föreningen på stora 
ekonomiska problem och var nära att gå i konkurs. Situationen löstes genom lån från 
staten och en nedskärning i verksamheten. Det som däremot inte kommer fram i 
årsredogörelserna är ifall verksamheten förändrades; det vill säga ändrades 
kursutbudet eller utbudet i butikerna för att möta behovet allmänheten hade? Ett 
tecken på att en butiksverksamhet inte fungerar är att man inte möter kundernas 
behov och för att då lyckas måste verksamheten ändras.55 Ett problem inom 
Hemslöjdens butik kan ha varit att man inte vågade ta risken att lägga om 
verksamheten och tänka i nya banor, utan verksamheten fortsatte som tidigare. En 
annan stor skillnad mellan de två föreningarna var att Stockholms läns 
hemslöjdsförening hade flertalet filialer vilket blev svårare att hålla ihop ekonomiskt 

																																																								
55 Anna Åhlin Orwin, projektledare, Svenska Hemslöjdsföreningarnas riksförbund, Stockholm, 
intervju i dennes kontor 8.3.2018. 
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än en enda butik, vilket Föreningen för Svensk Hemslöjd hade. Har man endast en 
butik har man ett större kapital att lägga i verksamheten och en större svängvidd när 
förändringar måste ske än om man har flera butiker som påverkar varandra 
ekonomiskt. I och med detta blir det även svårare att lägga om verksamheten och 
snabbt följa allmänhetens intressen då fler butiker påverkas än endast en och då är 
det säkrare att följa gamla mönster.  
 Arbetet med upplevelser finns i båda föreningarna. Inom Föreningen för 
Svensk Hemslöjd ser man idag ett stort fokus på att besöket i butiken ska vara en 
upplevelse, något som Berge betonade under intervjun. För Berge är det viktigt att 
kunderna bemöts och får uppmärksamhet, att berättelser berättas och att kunden får 
den upplevelse som krävs för att hen ska förstå värdet i att konsumera slöjd och 
konsumera hållbart. Kundkontakten och kundernas upplevelse har genom 
Föreningens för Svensk Hemslöjd varit viktig. Föreningen har mött allmänhetens 
behov och förändrats med tiden. Slöjden har inte endast representerats i Svensk 
Hemslöjd av den mjuka slöjden utan även av den hårda och har på så sätt kunna 
beröra fler. Inom Stockholms läns hemslöjdsförening låg fokus mycket på 
konsulteringsverksamheten och på så sätt mest på de som redan var kunder. Värt att 
notera är att årsredogörelserna kan ge en snedvriden bild av verksamheten men 
utifrån dem tycks fokus ligga på det intresse som redan finns i föreningen. En stor 
skillnad inom användandet av storytelling för att skapa upplevelser för kunden inom 
Svensk Hemslöjd ligger i att man idag kan utöver traditionell marknadsföring 
använda sig av sociala medier och webbutiker, vilket inte fanns på 1990-talet. 
Självfallet hade butikerna samma möjligheter under 1990-talet inom traditionell 
marknadsföring, men om ekonomiska svårigheter präglar en verksamhet blir det 
svårare att lägga stora resurser på marknadsföring utan att andra delar av 
verksamheten lider.  
 För att förtydliga kopplingen mellan upplevelser och hur storytelling påverkar 
dem genom presentationen av produkter samt skyltning används fem bilder som 
exempel. Två av bilderna berör skyltning och tre av bilderna uppställningen av 
produkter. Värt att notera är att bilderna är tagna under olika tid, skyltningsbilderna 
är tagna 1991 respektive 2015 och bilderna om produktpresentation är tagna på 
1970-talet, 1991 och 2017. Relevansen i att använda bilder som är från så olika tider 
kan ifrågasättas men kan i detta fall försvaras. Forskningen kring 
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marknadsföringsstrategier uppstod redan på 1950-talet56, och detta medför att 
kunskaperna kring lyckad marknadsföring, vikten av totala upplevelser och 
produktpresentationens centrala roll högst sannolikt fanns tillgängliga redan under 
1970- och 1990-talet. Hur mycket av dessa kunskaper som däremot använts i de två 
föreningar som jämförs går inte att avgöra på basen av årsredogörelser och 
historiken. I och med detta är resultatet som fås vid jämförelsen av hur de två 
föreningarna använt sig av upplevelser och storytelling vid produktpresentation och 
skyltning endast ett antagande.  
 
 

																																																								
56 Kotler 1974, s. 48. 
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Bild 1: Sorundadräkten förevisas utanför Hemslöjdens butik 1991.  

	

Bild 2: Skyltning på Svensk Hemslöjd 13.8.2015. 
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På bilderna på föregående sida (bild 1 och 2) kan man tydligt se skillnaden i 
hur butikens skyltfönster använts. Bakom personerna på bild 1 kan man se ett 
skyltfönster som förevisar produkter ur Hemslöjdens butiks sortiment men det 
saknas en berättelse. Produkterna hänger för sig själv på ett sätt som framhäver 
produkten i sig, men skapar inte något som allmänheten kan koppla till sina privata 
liv eller till ett sammanhang. Att skapa sammanhang som ger upplevelsen av att man 
kan använda produkterna i sitt hem är av stor vikt enligt Åhlin Orwin, som tror att 
det är något man ofta glömmer bort när man marknadsför och ställer fram produkter 
i en butik eller för en bild på sociala media.57 Storytelling kommer inte av sig själv 
utan måste skapas för ändamålet och genom den kan kunderna få en upplevelse. I 
skyltfönstret på Svensk Hemslöjd (bild 2) syns däremot tydligt en berättelse och ett 
upplägg som ska tala till kunden och få hen att se sammanhanget i vilket 
produkterna kan användas. Kanske är det på en picknick i sommarvärmen eller på 
en altan på sommarstugan. Vilken upplevelse kunden än får är målet med 
skyltningen att skapa en berättelse genom vilken kunden kan få känslan och 
upplevelsen att produkterna passar in i hens hem och att slöjden på så sätt kan vara 
en del av hens liv. När denna första kontakt skapats med kunden har hen lättare att 
komma tillbaka för nya inköp men samtidigt har också förutsättningen för att 
kunden berättar vidare om sitt besök i butiken till vänner och bekanta och på så sätt 
först butikens berättelse vidare. 

På samma sätt som skyltningen ska ha en berättelse och vara en del av 
upplevelsen för kunden ska även uppställningen av produkterna inne i butiken följa 
samma spår. I bilderna på sida 35 och 36 (bild 3, 4 och 5), från Hemslöjdens butik, 
filialen i Södertälje och Svensk Hemslöjd, kan man se att i jämförelse med Svensk 
Hemslöjd har Hemslöjdens butik en mycket mer utspridd uppställning av 
produkterna. Även om bilderna 3 och 5 är tagna med nästan 50 års mellanrum visar 
de ändå skillnaden i hur produkter upplevs genom presentationen av dem. Bild 4 är 
tagen i Stockholms läns hemslöjdsförenings filial i Södertälje men är relevant då 
presentationen troligtvis var den samma i Hemslöjdens butik. Samtidigt visar även 
bild 4 att ingen förändring har skett på 20 år även om forskning kring 
butiksupplevelser fanns från och 1950-talet.58 

																																																								
57 Anna Åhlin Orwin, projektledare, Svenska Hemslöjdsföreningarnas riksförbund, Stockholm, 
intervju i dennes kontor 8.3.2018. 
58 Samma typ av presentation av produkter har även setts av skribenten i april 2018 vid ett privat 
besök på Östersund hemslöjdsbutik, vilket tyder på att samma typ av presentation av produkter även 
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används idag fastän tillgången till information kring produktpresentationens vikt i en butik är större 
idag än på 1970- och 1990-talet. 

Bild 3: Hemslöjdens butik, Hornsgatan 82, 1970-tal. 

Bild 4: Interiör från butiken i Södertälje, 1991. 
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Upplevelsen i en hemslöjdsbutik handlar inte bara om hur kunderna bemöts 

utan även hur produkter är uppställda och att de samtalar med varandra enligt 
Berge. Berge fäster stor vikt vid att ha ett stort antal av varje produkt då en kund 
lättare köper en produkt då än om det endast finns ett fåtal i butiken.59 Således gör 
en mer spridd uppställning av produkter det svårare för en kund att få upplevelsen 
av slöjden och i vilka sammanhang hen kan ta in den i sitt hem. På Hemslöjdens 
butik  och filialen i Södertälje (bild 3 och 4) ser det ut som att produkterna ställts ut 
mer åtskilt och för att varje produkt ska framhävas och hantverket i produkten ska 
komma fram. Ett sätt som passar mer in på en utställning än i en butik där man vill 

																																																								
59 Jenny Berge, butikschef, Svensk Hemslöjd, Stockholm, intervju i dennes kontor 8.3.2018.	

Bild 5: Uppsättning av en blandning produkter på Svensk Hemslöjd 10.1.2017. 
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att kunderna ska våga köpa produkterna och se dem som bruksföremål. Ställs 
produkterna ut som på Svensk Hemslöjd (bild 5), i större mängder och tillsammans 
med produkter som de kan användas med blir det lättare för kunden att skapa bilden 
av att de passar in i hens hem och en upplevelse av hur det skulle kunna se ut. På 
samma sätt som Åhlin Orwin menar att en nätbutik borde vara en upplevelse som 
gör att kunden känner att hen kan ta del av slöjden och plocka in det i hens hem 
måste även butiken ge samma upplevelse.  

För att locka kunderna till en butik men för att även få dem att köpa det man 
säljer med hjälp av upplevelsen i butiken behövs storytelling inom 
marknadsföringen. Storytelling, som kan översättas med berättelser, är ett sätt med 
vilket man kan skapa mening både i det arbete man gör inom ett företag men även 
ett sätt genom vilket man kan sälja produkter och påverka konsumenten utan att hen 
vet om det. Berättelser berör och påverkar våra känslor och genom dem kan en 
produkt eller ett koncept bli förståeligt och attraktivt. Viktigt att också inse är att 
berättelser är interaktiva, vilket innebär att man samtidigt är berättare och lyssnare 
som sprider berättelser. Berättelser färdas från mun till mun och genom dem kan 
man sprida kunskap, inte bara om en produkt utan även värderingar, 
förhållningssätt och koncept som man har inom en verksamhet.60 Genom lyckad 
marknadsföring får man således kunderna att vilja köpa produkter utan att de se en 
koppling till marknadsföringen. 

 Men påverkan på kunden kan även ske mellan butikspersonalen och kunden 
genom att berätta om produkterna och butiken på plats, vilket är något man arbetar 
mycket med på Svensk Hemslöjd enligt Berge.61 I och med att Svensk Hemslöjd inte 
gått i konkurs och kunnat fortsätta sitt arbete kan man anta att man använt sig av 
berättelser både i marknadsföring, skyltningen i butiksfönstret och genom 
kundkontakten i butiken. Berättelserna behöver inte vara verbala utan kan även vara 
visuella med hjälp av ett skyltfönster och med rätt skyltning kan man påverka 
kunden och locka in hen i butiken. Enligt Åhlin Orwin har man lyckats med detta på 
Svensk Hemslöjd. Samma möjligheter hade man även på Hemslöjdens butik men 
lyckades kanske inte i samma utsträckning som på Svensk Hemslöjd. Enligt Berge 
marknadsförde man fel saker på Hemslöjdens butik med tanke på det läge man i 
slutet hade, Drottninggatan, en gata som är Stockholms centrala shoppinggata och 

																																																								
60 Malita och Martin 2010, s. 3061. 17.2.2018 och Gabriel 2000, s. 11–21. 
61 Jenny Berge, butikschef, Svensk Hemslöjd, Stockholm, intervju i dennes kontor 8.3.2018.	
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turiststråk. I stället för att marknadsföra nationaldräkten, en satsning man gjorde 
från slutet av 1970-talet tills butiken lades ner 1992, och berätta en berättelse som 
inte alla kunde ta del av eller förstå borde man ha satsat på en marknadsföring som 
lockade turister och den stora massan enligt Berge.62 Man mötte således inte den 
kundgrupp som rörde sig runt butiken utan höll fast vid en linje som inte stämde 
överens med de potentiella kundernas intresse och behov. Och samtidigt berättade 
man inte heller de berättelser som skulle ha fått både lokalbefolkningen och 
turisterna att inse värdet i slöjden. Berättelser har trots detta inte förbisetts inom 
Stockholms läns hemslöjdsföreningar som vid jubiléer och utställningar visat en hel 
del material som berört föreningens historia utställt. Kanske låg problemet inte i att 
man glömde bort vikten av berättelser utan att man inte använde dem på rätt sätt. 
Den historia en förening har är inte en berättelse i sig om man inte berättar den, 
således krävs det att någon berättar den och att den sedan berättas vidare för att den 
berättelse man vill föra ut ska ha sin effekt och leva vidare.63 
 

 

6 SAMMANFATTANDE SLUTDISKUSSION 

Syftet med uppsatsen var att undersöka en del av faktorerna som ledde till att 
Stockholms läns hemslöjdsförenings butik Hemslöjdens butik avvecklades 1992. 
Genom fenomenografisk intervju som metod (se sida 5–6) gjordes en komparativ 
studie mellan Hemslöjdens butik och butiken Svensk Hemslöjd om faktorerna 
bakom avvecklingen. Forskningsfrågorna som behandlades och besvarades i denna 
uppsats är följande:  

• Vilka faktorer har bidragit till att Svensk Hemslöjd ännu efter snart 120 år 
finns kvar? 

• Vilka faktorer ledde till avvecklingen av butiken frånsett ekonomiska 
aspekter? 

• Vad var syftet med Hemslöjdens butiks verksamhet?  

• Varför anses slöjd vara en svårsåld produkt? 
 

																																																								
62 Jenny Berge, butikschef, Svensk Hemslöjd, Stockholm, intervju i dennes kontor 8.3.2018. 
63 Gabriel 2000, s. 90 och “2. Visibility”, Status stories, 
http://trendwatching.com/trends/statusstories.htm, s. 2, 18.5.2018. 
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För att undersöka vad som gjorde att Hemslöjdens butik måste avvecklas, 
frånsett de ekonomiska problemen, intervjuades Jenny Berge, butikschef för Svensk 
Hemslöjd, och Anna Åhlin Orwin, projektledare Svenska Hemslöjdsföreningarnas 
Riksförbund, vilka båda har erfarenheter av försäljningen av slöjd och drivandet av 
en hemslöjdsbutik. Genom den fenomenografiska analysen av intervjuerna med 
informanterna lyftes de viktigaste aspekterna inom försäljningen av slöjd fram. 
Analysresultatet jämfördes sedan med de två föreningarnas, Stockholms läns 
hemslöjdsförening och Föreningen för Svensk Hemslöjd, verksamheter för att se 
skillnaderna i hur försäljningen av slöjd gått till. 
 

6.1 Resultat 

Genom analysen av intervjuerna med Jenny Berge och Anna Åhlin Orwin samt den 
komparativa studien av resultatet från analysen av intervjuerna och Föreningen för 
Svensk Hemslöjds och Stockholms läns hemslöjdsförenings verksamheter har 
uppsatsens syfte uppnåtts och forskningsfrågorna undersökts samt besvarats.  
 
Svaret på den första forskningsfrågan ligger både i den fenomenografiska analysen 
av intervjuerna och i den komparativa analysen av de två föreningarna. Vid 
jämförelsen mellan analysresultatet och Stockholms läns hemslöjdsförenings samt 
Föreningen för Svensk Hemslöjds verksamheter fanns det tydliga skillnader i hur 
verksamheterna utvecklats och även hur butikerna utvecklats under tidens gång. 
Slöjden marknadsför sig inte alltid själv och då behövs ett sammanhang och en 
berättelse som stärker det budskap som slöjden har. Hur butiken profileras och 
berättar sin berättelse är därför av stor vikt och påverkar i stor utsträckning även hur 
kunden uppfattar och tilltalas av det som säljs. Vid profileringen är det viktigt enligt 
Nygren att se till att den uppfattning kunderna får av butiken stämmer överens med 
butikens profil. Är det på detta sätt har man en lyckad storytelling som kunden kan 
knyta an till, berätta vidare och som förhoppningsvis gör att kunden kommer 
tillbaka. Samtidigt har man då även lyckats skapa en konkurrenskraftig profil genom 
storytelling som gör att butiken står ut i mängden av andra butiker.64  Att våga 
utvecklas och ta an slöjden på nya sätt, exempelvis genom skyltningen, butikens 
utseende eller profil, gör slöjden aktuell och intressant för kunden. Att vara unik vid 

																																																								
64 Candell och Olsson 2014, s. 4–5, 11.	
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försäljningen av specialprodukter som slöjd är viktigt enligt Kotler och Baker. En 
unik affär drar till sig kunder och lockar dem att komma tillbaka. Det unika i detta 
fall handlar om helheten, allt från produkterna sig till sociala miljön och atmosfären i 
butiken. Genom att vara unik kan en mindre butik konkurrera med de stora vanliga 
butikerna. Butiken blir således en plattform för spridandet av dessa värderingar och 
berättelser. 65 Inom Svensk Hemslöjd har man tydligt arbetat med detta, att utveckla 
verksamheten och anpassa den till de behov samtiden haft, gjort slöjden aktuell och 
anpassat marknadsföringen efter det. På så sätt har Svensk Hemslöjd lyckats locka in 
kunderna och få dem att se värdet i slöjden. Samtidigt har man även inom Svensk 
Hemslöjd aktivt arbetat med att möta kundens behov, vilket är avgörande vid 
försäljning av produkter som kan ses som komplexa så som slöjd.66 Vid kriser och 
problem har man inom Svensk Hemslöjds dessutom tagit hjälp av eller anställt 
personer som har den kunskap som behövs för att säkra butikens framtid, något som 
inte skett i Hemslöjdens butik enligt den information som årsredogörelserna ger. 
Självfallet har även läget och orten butiken finns på en stor betydelse men utan god 
marknadsföring och arbete med den kan en butik inte gå runt. 

En annan stor skillnad mellan det två föreningarna ligger i hur Svensk 
Hemslöjd har använt sig av sitt skyltfönster och hur de presenterar sina produkter i 
butiken. Diep och Sweeney anser att en produkts exponering är av största vikt för att 
den ska vara attraktiv för kunden. Genom presentationerna av produkterna i butiken 
skapar kunden sin uppfattning om butikens värderingar och budskap, som påverkar 
ifall kunden upplever en koppling till det som säljs.67 På Svensk Hemslöjd arbetar 
man med att placera produkter som kompletterar varandra tillsammans och skapar 
således helheter, berättelser och sammanhang till produkterna, samtidigt som de blir 
lätta för kunden att ta till sig. Samtidigt förmedlar produktpresentationen även 
Svensk Hemslöjds värderingar och budskap kring hållbar konsumtion och slöjdens 
roll i det svenska samhället. I ett skyltfönster gäller samma sak som enligt Nygren 
fungerar som en introduktion till butiken. Ett lyckat skyltfönster ger extra 
marknadsföring och förmedlar butikens och föreningens värderingar och skapar 
således ett sammanhang för kunden som sedan utvecklad vidare inne i butiken.68 

																																																								
65 Baker 1987, s. 83, Baker m.fl. 2002, s. 128 samt Kotler 1974, s. 48, 52–54. 
66 Nygren 2015, s. 12. 
67 Diep och Sweeney 2008, s. 399–400, 406. 
68 Nygren 2015, s. 14.	
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Detta är något som Svensk Hemslöjd arbetat med och som gör att de står ut i 
gatubilden på Norrlandsgatan och därmed lockar kunder att titta in. 
 
Svaret på den andra forskningsfrågan, vilken är uppsatsens resultat, behöver ses som 
ett antagande. Uppsatsens resultat och svaret på forskningsfrågan är således att en 
mängd faktorer påverkade avvecklingen av Hemslöjdens butik. Att uppnå ett 
definitivt svar på uppsatsens syfte samt på den andra forskningsfrågan är därför 
omöjligt. Utöver de faktorer som nämns nedan har även den ekonomiska 
situationen, hyreshöjningar, mode och den samtida samhälleliga kontexten spelat en 
stor roll i hur väl Hemslöjdens butik och andra motsvarande butiker klarat sig. Att 
lyckas med en hemslöjdsbutik är en balansgång och de faktorer som behandlas som 
delorsaker till avvecklingen är de som framkommit genom analysen av intervjuerna 
och den komparativa jämförelsen av Hemslöjdens butik och Svensk Hemslöjd.  
  Av de tre teman som återkom i intervjuerna är storytelling det som tydligt 
kan ses som en stor fördel vid drivandet av en hemslöjdsbutik, inte bara idag utan 
även i framtiden. Vid jämförelsen av Svensk Hemslöjd och Hemslöjdens butik syns 
det att ett aktivt användande av storytelling ger en fördel vid kundmöten, 
marknadsföring och skapandet av upplevelsen i butiken. Genom användningen av 
storytelling och berättelser kan kunden ta sig an slöjden, få en förståelse för slöjden 
och förstå värdet i den men också dess historia, kulturella värde och de traditioner 
som finns inom tillverkningen av slöjden.69  Berättelserna och upplevelserna av dem 
kan skapas genom muntliga samtal med kunderna men även genom skyltning och 
hur produkterna i butiken ställts fram, vilket Kotler hävdar att är viktigt inom 
försäljning.70 och skapar ett sammanhang och en upplevelse för kunden om hur 
slöjden passar in i hens vardag.  

Att berätta berättelser är därför inget att underskatta och ett värdefullt 
verktyg inom säljandet av slöjd. Slöjden kräver berättelsen för att den ska bli 
förståelig och greppbar, speciellt för de som inte är hantverkare och brinner för det 
handgjorda från början. På så sätt kan man säga att en orsak till att Hemslöjdens 
butik måste avvecklas var att man kanske inte hade kunskapen om att sprida sitt 
budskap på ett sätt som fångade in de potentiella kunderna. Om det var en 
avgörande orsak till avvecklingen är svårt att avgöra då årsredogörelserna inte 

																																																								
69 Malita och Martin 2010, s. 3061. 17.2.2018 och Gabriel 2000, s. 11–21. 
70 Kotler 1974, s. 48, 53–54.	
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medger detaljinformation till orsaken bakom avvecklingen mer än ekonomiska 
problem. Svårigheten i att få butiksverksamheten att gå runt kan däremot bero på att 
man inte lyckades möta kundernas behov och fånga intresset hos de som gick förbi 
butiken på Drottninggatan, en gata som många turister går på. En frånvaro av 
storytelling och skapandet av upplevelser kan därför ha varit något som påverkade 
verksamheten negativt då turisterna inte förstod värdet i de produkter som såldes på 
Hemslöjdens butik eller att de var svensktillverkade. Hade man fört fram slöjdens 
berättelse och värdet i det handgjorda samt belyst att produkterna är unika hade 
säkert fler turister lockats till ett köp då en unik produkt har ett större värde än en 
vanlig souvenir. 

På Hemslöjdens butik har man också bett om hjälp vid kriser, framförallt 
ekonomiska, men inte utvecklat verksamheten på samma sätt som Svensk Hemslöjd 
för att möta samtidens behov. Man har mer hållit sig kvar vid gamla traditioner och 
fastnat i vissa spår framför att bli en del av samtiden. Marknadsföringen tycks inte 
heller ha varit det man satsat mest på, vilket påverkat föreningens och butikens 
avtryck bland allmänheten. Samtidigt har man även arbetat mer för värnandet om 
slöjden framför att arbeta för de potentiella kunderna. Huruvida man haft en 
felriktad marknadsföring och en brist på kommersiellt tänkande är däremot svårt att 
avgöra då det inte funnits tillgång till förstahandsinformation och påståendena om 
felen som gjorts endast är antaganden i efterhand. 

Genom analyserna av intervjuerna och jämförelsen av de två föreningarnas 
verksamheter kan det konstateras att det var en mängd faktorer som påverkade 
avvecklingen av Hemslöjdens butik. Vad som exakt gjorde att butiken avvecklades är 
svårt att säga då det inte funnits tillgång till förstahandsinformation om den saken 
och det som pekas ut som problem endast är antaganden. Men samtidigt kan man se 
att problemen Hemslöjdens butik haft i de ovanstående punkterna påverkat 
möjligheterna att fortsätta och resa sig efter en ekonomisk kris. Om man inte haft de 
kunskaper som krävdes för att utvecklas och se nya vägar att gå har förutsättningen 
för butikens överlevnad varit liten även om både möjligheterna och kundkretsen 
fanns på Drottninggatan. Kanske var en bidragande orsak till avvecklingen ett 
minskat intresse för slöjden eller indragningen av de statliga stöden och en 
vacklande ekonomi i en kombination med svårigheten att fånga allmänhetens 



	 43	

intresse.71 Att sälja slöjd är inte lätt, kräver framförhållning och att den som driver 
butiken kan se problem, lösa dem och våga ta risker till förmån för slöjden. 
 
Ett absolut svar på den tredje forskningsfrågan är svårt att ge då det inte gått att få 
insikt i hur man arbetade i Hemslöjdens butik under dess sista tid. Vad jag menar är 
att det utgående från årsredogörelserna endast ges en överblick av verksamheten 
men inte hur man tänkt och hur man jobbat för att nå de mål som satts upp. 
Utgående från intervjuerna och jämförelsen av de två föreningarna verksamheter 
kan det däremot konstateras att de som arbetar i en hemslöjdsbutik har stor 
inverkan på hur det går för och syftet med butiken. Som Berge och Åhlin Orwin 
konstaterade i intervjuerna är det av stor vikt vem som arbetar i en hemslöjdsbutik 
och vilka kunskaper de anställda har.72 Samma sak syns i Föreningen för Svensk 
Hemslöjds verksamhet då olika personer anställts som butikschefer enligt vad 
Svensk Hemslöjd behövde. I och med att Hemslöjdens butik drevs av föreningens 
styrelse kan det ha påverkat hur butiken sköttes och hur man tänkte på försäljningen 
av slöjd och värnandet om traditioner. Ett problem som Åhlin Orwin mött i olika 
situationer vid sitt arbete med olika hemslöjdsföreningars butiker är att de som har 
hand om butiken är eldsjälar som först och främst värnar om slöjden, dess arv och 
traditioner framför att sälja den, vilket leder till att det kommersiella glöms bort och 
butiken sedan efter en tid måste avvecklas.73 Detta kan ha varit ett problem i 
Hemslöjdens butik och i och med det led försäljningen av slöjden även om man 
arbetade för den. Syftet med verksamheten var troligtvis att göra slöjden till allmän 
kulturangelägenhet och att sprida slöjdkunskaper samt -traditioner, framför att sälja 
slöjden och göra den kommersiell. Istället för att sälja slöjden och på så sätt sprida 
dess kulturarv med hjälp av dess traditioner, historia och tillkomstprocess värnade 
man kanske för mycket om slöjden för att våga se den som en kommersiell produkt.  
I kärleken till slöjden glömdes således eventuellt marknadsföringen och det 
kommersiella tänket bort. Huruvida detta är sant och en absolut sanning är svårt att 

																																																								
71 Anna Åhlin Orwin, projektledare, Svenska Hemslöjdsföreningarnas riksförbund, Stockholm, 
intervju i dennes kontor 8.3.2018 och Jenny Berge, butikschef, Svensk Hemslöjd, Stockholm, intervju 
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avgöra då det inte gått att få förstahandsinformation om hur man tänkte på och sålde 
slöjden under Hemslöjdens butiks verksamma tid.  
 
Svaret på den fjärde forskningsfrågan är ett resultat av uppsatsen som helhet. 
Problematiken kring försäljningen av slöjd har kommit upp både i analysen av 
intervjuerna men också i den komparativa studien av de två föreningarnas 
verksamheter. Vid analysen av intervjuerna kunde det konstateras att slöjd i sig är en 
svårsåld produkt men att den ändå inte behöver vara det.74 Med rätta medel och vilja 
att hitta nya sammanhang i vilka slöjden kan säljas kan den bli mer lättsåld och 
lättare för kunderna att ta sig till. Slöjden behöver säljas i ett koncept och med 
dagens sociala medier kan användningen av storytelling användas på nya sätt och 
med stor fördel för slöjden. Genom att skapa ett koncept och ett sammanhang kan 
kunderna lättare se sin relation till slöjden, hur slöjden passar in i det egna hemmet 
och värdet i att köpa en produkt som är hållbar i längden.  

Många faktorer måste stämma överens för att slöjden ska sälja. Den ska vara 
en del av tiden, marknadsföras på rätt sätt, skyltas och ställas upp på rätt sätt med 
mera. Slöjden säljer sig inte själv i många fall, på samma sätt som ett klädesplagg, 
utan behöver ett koncept och en berättelse för att kunden ska se värdet i 
konsumtionen av slöjden. Med dagens sociala medier och möjligheten att skapa 
nätbutiker som frångår den traditionella butiken har man däremot alla möjligheter 
att skapa ett nytt sätt att sälja slöjd vid sidan om butiksförsäljning. Slöjd behöver inte 
vara en svårsåld produkt utan kan med de rätta medlen bli mer lättsåld och mer 
greppbar för kunden. Försäljningen av slöjd sker idag genom butiksverksamhet, ett 
sätt som fungerar, men som avgränsar det kundantal man kan ha till de som har 
tillgång till butiken. I och med detta borde man allt mer utforska möjligheten med 
försäljning på internet och skapa ett koncept där slöjden kommer till sin rätt och 
samma upplevelse kan skapas som i en butik. Den totala upplevelsen som Kotler 
förespråkar är ett måste även i en nätbutik för att kunden inte bara en gång besöker 
nätbutiken utan återkommer och blir en trogen kund.75  

Känslan av en produkt i handen kan självfallet inte återskapas i en virtuell 
butik men upplevelsen av hur produkten ser ut kan förmedlas. På samma sätt som 
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försäljningen av slöjd på nätbutiker borde utvecklas kanske försäljningen i en butik 
också borde hitta en ny väg, något som Åhlin Orwin lade vikt vid.76 Den närmaste 
framtidens hemslöjdsbutik kanske inte längre är den vi ser idag utan en butik med 
fokus på ett koncept där flera aktörer samarbetar för att lyfta fram varandras 
produkter, med andra ord ett kollektiv där flera likasinnade aktörer möts och 
tillsammans kan förmedla sitt budskap och sina värderingar. Försäljningen av slöjd 
behöver utvecklas för att framöver följa den samhälleliga utvecklingen och för att 
hemslöjdsföreningarna ska kunna fortsätta förmedla den historia, de traditioner och 
värderingar som slöjden bär på. Kanske är framtidens försäljning av slöjd således en 
ny version av Kotlers totala upplevelse där flera aktörer möts för att skapa den rätta 
atmosfären.  
 
Ett problem som jag tidigt stötte på vid skrivandet av denna uppsats var bristen på 
tidigare forskning inom försäljningen av slöjd. Att skriva en uppsats utan att kunna 
ta stöd av tidigare forskning är mer utmanande och svårt då jag inte har kunnat 
jämföra det resultat jag kommit fram till med andra resultat. På grund av detta har 
jag inte kunnat föra en diskussion med mitt resultat i jämförelse med tidigare 
forskning utan har istället fått hänvisa till artiklar och uppsatser om storytelling, 
försäljning över lag för att visa på att det finns en sanning och relevans i denna 
uppsats resultat. Resultatet av denna uppsats är trots det inte en absolut sanning då 
det är en mängd faktorer som påverkar hur en verksamhet utvecklas, blomstrar och 
överlever svåra kriser. Att uppsatsen även fokuserat på försäljningen av slöjd i 
Stockholm gör att resultatet även är präglat av det och kanske inte som helhet kan 
appliceras på andra hemslöjdsbutiker i Sverige.  
 

6.2 Fortsatt forskning 

I och med att det inte skrivits tidigare om försäljningen av slöjd och faktorerna som 
påverkar den eller undersökts kring orsakerna varför slöjd anses vara en svårsåld 
produkt finns det här ett stort fält för fortsatt forskning inom detta område. 
Försäljningen av slöjd och dess relation till storytelling är något som skulle kunna 
forskas vidare i. Men även jämförelsen av olika hemslöjdsföreningars problem vid 
försäljningen av slöjd och orsakerna kring att allt fler hemslöjdsbutiker lägger ner sin 
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verksamhet. Slöjdens relation till storytelling och hur berättelser kan användas till 
slöjdens fördel är ett viktigt område att forska inom då dagens samhälle allt mer vill 
snabbt få in information om olika fenomen genom sociala media. Det är därför av 
stor vikt att undersöka på vilket sätt slöjden borde berättas och genom vilka medier 
för att lägga väg för framtidens slöjd.  
 Att forska kring problemen som hemslöjdsföreningar stöter på vid 
försäljningen av slöjd är av vikt då man genom forskningen skulle kunna skapa 
förändring och se nya möjligheter kring försäljningen av slöjd för att slöjden ska 
kunna vara en del av framtidens konsumtion. Att även koppla ihop slöjden med 
diskussionen kring hållbarhet och forska om det är viktigt då slöjden är en del av 
hållbar utveckling och hållbar konsumtion. Samtidigt som det är ett känsligt ämne, 
att peka ut fel i verksamheter, är det ändå av stor vikt att inse problem och ta lärdom 
av tidigare misstag och problem. Denna uppsats visar tydligt att det funnits och finns 
ännu idag problem som försäljningen av slöjd stöter på. Genom fortsatt forskning 
inom området som denna uppsats handlat om kan kanske nya idéer och koncept 
kring försäljningen av slöjd undersökas och tas fram. Så att att även framtida 
generationer kan köpa slöjd och ta del av dess kulturarv och den hållbara 
konsumtion som slöjden förespråkar.   
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