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Sammanfattning 

I det här arbetet vill jag utgå från mig själv som en fri hantverkare, arbetare närmre 
det objekt jag skapar och utforska skärande i syfte att skapa dekorativa element i ett 
möbelsammanhang. Jag har låtit mig inspireras av historiska filosofer samt hant-
verkare och konstnärer som värnar om hantverket som sådant men också för den 
mänskliga kreativa lusten och glädjen. Min slutsats i arbetet är att jag som hantver-
kare har större kontroll och glädje av att arbeta i ett självförverkligande syfte där jag 
och mitt görande står i fokus, snarare än slutresultatet av görandet



Abstract
In this work I want to start from myself as a free craftsman, in my work get closer 
to the object I create and explore cutting in order to create decorative elements in 
a furniture context. I have been inspired by historical philosophers as well as crafts-
men and artists who care for the craft as such but also for the human creative desire 
and joy. My conclusion in the work is that, as a craftsman, I have greater control 
and joy of working for a self-realizing purpose where I and my work are in focus, 
rather than the end result of doing so.



Förord 
Jag vill i det här arbetet belysa värdet i att arbeta närmare sin produkt som hantver-
kare. Diskutera hur hantverkskunskap som inte passar i produktionslinjen försvin-
ner och genom arbetet försöka lyfta en sådan teknik/kunskap som jag tycker mig 
se försvinna ur verkstäderna. Det handlar om skura/skulpterade element i trä, som 
tidigare inte var alls ovanligt förkommande i möbler för dekorativt syfte. Idag syns 
det mer sällan och jag skulle i det här arbetet vilja väcka ett intresse för det, just i 

möbelsammanhang. Men framförallt handlar arbetet om det fria skapandet, samt 
synliggörandet av handens närvaro.

Mitt arbete är en form utan självförverkligande forskning genom hantverket.
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Inledning
Varje forskninguppgift har en bakgrund, ett mål och ett syfte. I inledningen presen-
teras dessa tillsammans med frågeställningar, avgränsningar i arbetet, metoder och 
källor.

1.1 Bakgrund
Under våren andra året på Malmstens hade vi en kurs i kunskapsproduktion 
(TCM041), där tog jag del av en rad inspirerande föreläsningar. Hur vi arbetar med, 
hur vi kommunicerar om och bevarar vår kunskap inom hantverket tycker jag är i 
högsta grad intressant att prata om. Och vad som händer när vi slutar använda vissa 
tekniker eller verktyg, begreppet tyst kunskap var något som användes flitigt under 
kursen. Hantverk kan vara svårt att lära sig genom böcker, vi behöver utöva det 
praktiskt för att veta hur vi ska använda våra händer, verktygen och materialet.

Jag satt en kväll och fikade med en vän, som också arbetar med hantverk. Jag 
med snickeri, hon med klassiskt herrskrädderi. Vi pratade om modernismen och 
funktionalismen, om jobb och framtid. Hur verkstäderna försvinner ur stan. Hur 
hantverkskunskap reduceras osv. På fiket vi ses på, finns bord där bordskanten är 
avskuren med täljkniv, det slog mig då att inte ens den typen av ganska sparsmakad 
dekor syns i nytillverkade möbler. Tråkigt kände jag.  

Dom här två situationerna är det som framförallt tände en liten eld i mig och det 
har vidare fått mig att fundera på hur jag vill arbeta med mitt hantverk, vilka metod-
er jag vill använda. Hur vi väljer att arbeta blir vår vardag, vårt liv och vår tillvaro. 
Det avgör i slutändan hela vår livskvalitet. 

1.2 Mål, syfte och frågeställning
Målet med arbetet är att ge exempel på hur icke-industrianpassade tekniker kan 
vara aktuella även i vår samtid. Hur handens närvaro kan ge ett mervärde hos ett 
objekt och understryka att det är viktigt att vi inte i vårt arbete hamnar för långt ifrån 
vår produkt. Tekniken i all ära, men vi får inte glömma bort vad den mänskliga 
handen kan göra.

Syftet är att skapa/bidra till en diskussion runt ämnet. 

Min frågeställning är, hur kan en friare relation mellan hantverkare och produkt, 
samt kombinationen av tradiotinella metoder och modern teknik påverka resultatet  
av produkten? eller förhållningssättet till vårt arbete?

Jag kommer under arbetet försöka förstå mig på strukturerna i samhället, förhål-
landena mellan arbetaren och produkten. Jag vill ta ställning till hur jag själv vill 
arbeta med mitt hantverk och i examensarbetets praktiska utförande ge exempel på 
det.
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1.3 Avgränsningar 
Det finns avgränsningar. 

Jag har valt att avgränsa mig till handstyrda verktyg till dom skulpterade objekten.

Materialet jag valt att arbeta i är uteslutande trä.

Dom skriftliga källor jag använt mig av har jag behandlat som uppslagsverk, jag 
återger alltså en förhållandevis liten del av skrifterna i arbetet. 

Jag har valt att fokusera på görandet och inte alls den ekonomiska 
lönsamheten i arbetet, inte heller detaljer i det tekniska genomförandet.

1.4 Metod och källor
 
Jag har valt att använda mig framförallt av två skriftliga källor. Dessa två agerar som 
underlag för diskussion och jag kommer presentera dom nedan för att tydliggöra 
varför jag tycker att dom är intressanta i sammanhanget.

Marx – i ett band av Gunnar Gunnarsson, 1976. 
Somliga människor ägnar hela sina liv åt att begrunda och försöka reda ut vad det 
är för värld vi lever i. Marx teorier behandlar människa och samhälle på ett sätt som 
jag tycker är intressant för det här arbetet. Jag vill dock understyka att det inte är ett 
politiskt arbete. 

När Sverige blev modernt – av Per Gedin, 2018.
Vad jag också tycker är intressant är att fördjupa mig i den tid som ligger närmare 
oss, vi lever än idag i eftersmaken av funktionalismen, den här boken behandlar 
ämnet väl, här vill jag diskutera funktionalismen, svenska hem och svenskaslöjdföre-
ningen. Hur ”lika för alla-trenden” påverkat oss i vårt hantverkande, i objekten vi 
omger oss av och vårt synsett på samhället som sådant. 

Jag har även låtit mig inspirerats av föreläsningar under kursen i kunskapsproduk-
tion, tidigare erfarenheter och under samtal med handledare eller studenter på 
Malmstens. Samt under en studieresa i Japan, där jag fann mycket inspiration i 
Kenji Komatsus arbeten, men också i Isamu Noguchis arbeten, dessa två kommer 
jag använda som övervägande inspirationskällor i den praktiska delen av arbetet och 
presenterar dom närmare var för sig senare.
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1.5 Struktur
Jag kommer till att börja med att gå igenom dom skriftliga källorna, redogöra för 
varför jag tycker dom känns aktuella i arbetet.

Därefter kommer jag presentera mina främsta inspirationskällor för det praktiska 
utförandet.

Sedan kommer jag presentera mitt egna praktiska arbete, skissprocess, 
tillverkningsprocess, analys av arbetet och slutligen en övergripande diskussion av 
hela arbetet som sådant.
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2.0.0 Idéerna 
-Inspirationskällor för mitt förhållningssätt.

Karl Marx, Gregor Paulsson och Carl Malmsten 
- Vad kan dessa opionsbildare och ideologer ha att säga mig och hur kan dom 
hjälpa mig att forma mitt eget förhållande till det jag gör?

Marx om arbete, produktion och 
hantverkare.
Karl Marx (1818-1883), tysk filosof, sociolog och historiker.  

Vad har Marx att säga oss idag? Filosofin kräver eftertanke, komplexa resonemang 
är inte riktigt på modet, men människan är en ytterst komplext sammansatt varelse 
och samhället en sammanslutning av en mängd svåröverkomliga tillfälligheter. Allt 
kan inte räknas ut av datorer på en bråkdels sekund. 

Jag har lätt att förtjusa mig i filosofi. Filosofin ger inga direkta svar, den lämnar stort 
utrymme för egen reflektion. Jag tror att dom komplexa resonemangen kan hjälpa 
oss att få nya perspektiv på förhållandena mellan människa och samhälle. 
Gemensamt för många filosofer, däribland Marx är att det finns en ständig 
utvecklingskurva framåt, även om vi gärna vill placera in filosoferna under några 
korta koncisa sammanfattade rubriker så står det faktum kvar att Marx hela tiden 
var beredd att revidera sina teorier och väl medveten om att hans studier 
innefattande en stor komplexitet. Det är egentligen först efter hans död som folk 
velat nagla fast honom vid en avgränsad, orubblig lärobyggnad. Jag tycker att det är 
viktigt att inte se det skrivna ordet som sanningar, utan som ett tillförande i en större 
diskussion. 
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2.1.1 Det alienerade arbetet
Karl Marx beskriver arbete som ett uttryck för människans samverkande natur, han 
utgick från att människan kom i kontakt med sitt rätta väsen först hon fick utlopp 
för sin kreativitet, alltså sitt arbete. Men i takt med industrialismen blir människan 
enbart en kugge i produktionen, i och med det tappar hon kontakten med sig själv, 
eftersom det inte längre sker på hennes egna villkor. Det gör att människan känner 
sig främmande och maktlös inför det hon skapar och i hela den värld hon lever i. 
Alienationen innebär närmast att arbete under den privata äganderättens betingelser 
upphör att vara ett uttryck för arbetarens skapande förmågor; vidare får dom objekt 
människan producerar en oberoende makt över henne. (Gunnarsson 1976 s29-43)

I och med det alienerade arbetet så reduceras den fria hantverkaren bort och blir 
i sin tur, likt det hon producerar en vara. Hantverkaren blir dessutom en billigare 
vara desto fler varor han frambringar. Desto mer rikedom hantverkaren frambrin-
gar, desto fattigare blir han. Sakvärldens tilltagande värde står i direkt proportion 
till människovärldens avtagande värde. Sven Liedman och Per Magnus Johansson 
beskriver i boken ”En spricka i språket” väldigt kort alienationen med orden ”Hela 
samhället framstår som ett narrspel: de arbetande människorna ter sig livlösa 
medan livet ser ut att finnas i varorna som produceras, säljs och köps. Under vår 
egen tid har denna varufetischism nått nya höjder. Det är inte levande varelser – 
inte ens politiker eller företagsledare – som styr utvecklingen, utan ett mystiskt väsen 
som kallas marknaden, vår tids Gud som betjänas av ett prästerskap av ekonomer”. 
(Johansson, Liedman 2018. s)

Vad jag tycker är särskilt intressant är just Marx teorier om att arbetaren i 
förhållande till det alienerade arbetet inte når sitt rätta väsen, det är någonting yttre 
för arbetaren, eftersom det inte når hans väsen bejakar han inte, utan förnekar sig 
i sitt arbete. Det menar han resulterar i att arbetaren känner sig som sig själv först 
utanför sitt arbete och som en främmande varelse i arbetet. Han beskriver också 
hur arbetet under sådana förhållanden inte är frivilligt utan tvångsarbete. Det menar 
han beror på att det inte utgår från att vara tillfredsställelsen av ett behov, utan 
enbart ett medel för att tillfredsställa behov utanför arbetet. Det framgår tydligast 
av det faktum att arbetaren flyr arbetet som pesten så snart inget fysiskt eller annat 
tvång håller honom kvar. (Gunnarsson 1976, s29-43)
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2.1.2 Kampen mellan människa och 
maskin
Relationen mellan arbetare och hans redskap kan te sig olika, man kan välja att 
använda maskiner som redskap/hjälpmedel i en relation där arbetaren behärskar 
maskinen, i en småskalig produktion ser jag den möjligheten. Maskinerna är våra 
vänner, i ett skede då vi fortfarande styr dom. I större produktioner blir människan 
tvärtom ett bihang till maskinen. Om produktionen anpassas efter maskinernas 
egenskaper så är det maskinen som styr. Marx beskriver det som att det som kunde 
varit människans tjänare istället blir hennes tyrann. 

Han beskriver även att i manufaktur och hantverk betjänar sig arbetaren av 
verktygen, i fabriken tjänar han maskinen. Han menar att i en verkstad där man 
inte (då på 1800-talet) använder sig av maskiner ännu, utgår från sin egen kropps 
rörelser i relationen till sina verktyg/arbetsmedlet. ”I manufakturen bildar arbetarna 
lemmarna i en levande mekanism”. I fabriken beskriver han istället hur 
maskinerna existerar, oberoende av dom som en död mekanism, och med denna 
införlivas arbetarna som levande bihang i position till maskinerna. Han påpekar att 
den här typen av arbete utmattar arbetaren, och konfiskerar all typ av fri kroppslig 
och andlig verksamhet. 

Särskilt intressant tycker jag det är att diskutera om den här typen av teknisk 
utveckling enbart är till fördel för arbetaren. Marx menar att trots underlättandet i 
arbetet, tack vare maskinerna blir ett tortyrmedel för människan, eftersom 
maskinen inte befriar arbetaren från arbete utan istället befriar hans arbete från allt 
innehåll. (Gunnarsson 1976 s 172-185)
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2.2.0 När Sverige blev modernt.
1845 startas svenska slöjdföreningen i Sverige, deras främsta uppgift då som 
organisation var att värna om det traditionella hantverket som hotades av den 
begynnande industrialismens massproduktion. I början av 1900-talet förändras 
förhållningsättet och fokus övergår till att försöka få konstnärerna att anpassa sig till 
industrin. Erik Wettergren som var sekreterare i svenska slöjdföreningen skriver 
bland annat ”det gäller att få fram en industriell konstnärlig form, på allt det som 
omger oss, på gatan, i hemmet, arbetslokalen, och i butiken, och som vi inte har 
råd att göra för hand”, det är i den här andan funktionalismen börjar ta sin form i 
Sverige. 

Gregor Paulsson som senare var ordförande i svenska slöjdföreningen samt den 
man som tog initiativet till stockholmsutställningen 1930 menar att smaken skall 
typiseras/standardiseras och bäras upp av grupper, inte individer. ”man kan inte 
ostraffat trotsa dom ekonomiska lagarna” (Gedin, 2018, s ) han påpekar att kon-
stnärerna måste anpassa sig till verkligheten. 

En av dom största kritikerna till funktionalismen är Carl Malmsten (1888-1972). 
Han skriver artiklar om ”hotet mot konsten” där han hyllar den svenska naturen, 
som han anser besjälar allt. Skönheten är ett livsbehov menar Malmsten. Han hyllar 
hantverkaren och menar att industrin utplånar dennes kreativitet och upptäckargläd-
je. Två artiklar publiceras 1915 i svenska slöjdföreningens tidskrift. Han polemiser-
ar inte direkt med slöjdföreningens nya visioner men är överens om att konstnärer 
och industri skall samarbeta, men tycker att den modell slöjdföreningen eftersträvar 
utestänger ”det inflöde av mänsklig vilja och fantasi som ger livets egen rytm och 
glädje”. Malmsten var vid den här tidpunkten en självlärd tjugoåtta år gammal 
möbelsnickare och slöjdföreningens nya ledning tog inte någon större notis om 
hans synpunkter. (Gedin, 2018, s59- 84) 

1930 tar Gregor Paulsson initiativ till stockholmsutställningen. Gregor menar att vi 
nått en ny tidsanda och utställningen som från början var tänkt representera 
konsthantverk och svensk slöjd övergick till att bli en strikt programriktad 
utställning med en starkt laddad ideologi. Konsthantverkets dominerande ställning 
i programmet försvann helt och hållet. Utställningen menade han istället skulle visa 
den ”likriktade rörelsens sociala och tekniska betydelse”. Han lyckades alltså helt på 
egen hand med kuppmässiga former förvandla en utställning som ursprungligen var 
avsedd för att framhäva inhemska hemslöjdsprodukter till att bli en bostadsutställn-
ing som skulle revolutionera boendet i Sverige. Carl Malmsten blev rasande. 

Under den här tiden är Carl Malmsten en av Sveriges mest framstående 
möbelformgivare och hans synpunkter har större slagkraft, och han är inte lågmäld 
i kritiken. Funktionalismen strider på många sätt mot hans grundläggande idéer 
om form och hantverk. Men hans upprördhet bottnar även i att han och några av 
hans kolleger blivit personligen avvisade från att delta i utställningen. Han beskriver 
funktionalismen som en mekanisk torka, och den funktionalistiska arkitekturen 
som torftig och jämnstruken. Funktionalismen menar han tillhör en art av demokra-
ti som vill stöpa allt och alla i samma form. (Gedin 2018, s 115-128)
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Av den anledningen att funktionalismen stod på ideologiska grunder bidrog den 
med en kompromisslös och polariserad diskussion. Den agerade som en form av 
revolution inom formspråket och arkitekturen, man ville förändra människor 
synsätt och förhållande till dom omgivna objekten. Man ville rent av utbilda 
människor i smak och tycke. Man utgår från människan som ett ytterst rationellt 
väsen. Och strävar efter att genom rationellt tänkande och logisk problemlösning 
kunna skapa bättre levnadsvillkor för människan. Man ville skapa byggnader och 
möbler som liksom maskiner utformades av ändamålsenliga skäl och utan utsmy-
ckning. Maskiner att bo i, som Le Corbuiser (fransk arkitekt, 1887-1965) uttrycker 
sig. (Gedin 2018, s 191-198)

Malmsten tycker att dom moderna möbler utmärks av ”pretentiös fulhet och 
sittmöblerna äro oftast lika otrevliga att se på som obekväma att sitta på”.

Industrialismen Karl Marx såg ta form under 1800-talet är nu ett vedertaget faktum 
och har nått nya höjder. Design formas för att lämpa sig så gott som möjligt för dom 
industriella förutsättningarna. Det är en tid då man helt utgår från maskinens 
egenskaper snarare än människans. Den funktionalistiska ideologin talar om ett 
bättre samhälle för alla, det är värt att ifrågasätta och diskutera tycker jag. Jag är 
beredd att erkänna att jag tycker Malmstens kritik till funktionalismen är helt och 
hållet befogad. Med det sagt tycker jag att funktionalismen slog igenom med 
mycket fin design inom möbelformgivning, och dessa formgivare ska inte på något 
sätt undervärderas, men i avseendet hantverkare vs produkt och synen på 
hantverkarens värde och egen lust, som ju detta arbete främst handlar om tar jag 
absolut Malmstens parti. 

På många sätt tycker jag att vi fortfarande idag lever i eftersmaken av 
funktionalismen. Vi befinner oss i en tid som präglas av rationella och snabba 
beslut, enkla lösningar på komplexa problem. Och där vi hela tiden utgår från 
marknaden/ekonomin. Filosofin tror jag kan verka som motgift i ett polariserat 
samhälle.
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3.0 Estitiken
- Inspirationskällor för formen.

Som jag nämnde tidigare i rapporten så har jag två stora inspirationskällor till det 
praktiska utförandet i arbetet och den form det resulterar i. Gemensamt för dessa 
två kreatörer är att jag inspireras både av resultatet av det dom skapar men också 
och framförallt av deras förhållningsätt till arbetet dom utför. Jag tänkte börja med 
att presentera Isamu Noguchi.

3.1 Isamu Noguchi

Isamu var en Japansk-Amerikansk konstnär, möbelformgivare och 
landskapsarkitekt. (1904-1988) Bara det faktum att han arbetade under ett så brett 
spektrum fascinerar och inspirerar mig. Han ägnade hela sitt liv åt form och anses 
vara en av dom mest betydande och kritikerrosade skulptörer och designers under 
1900-talet. Han överskred gärna gränserna mellan konst, design, teater och arkitek-
tur. (https://www.noguchi.org/noguchi/biography)

Vad som fascinerar mig främst med Isamu Noguchi är hans förmåga att skapa den, 
enligt mig, perfekta balansen mellan konst och funktion. Han strävade efter att 
förena det praktiska, det sociala och det vackra i sina arbeten. Många av dom bilder 
jag sett av honom är i relation till hans verk, dom känns autentiska och intima, det 
känns som att han verkligen trodde på det han gjorde och värdesatte sitt arbete 
högt. Det tycker jag är vackert.
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Jag har tittat på inspelade filmklipp där han pratar om sitt förhållningsätt under 
arbetet, där säger han bland annat ”I change with my work”. Han pratar om hur 
han i sina verk skapar en del i taget, utan att ha någon direkt plan när han startar, 
under processen tar verket form succesivt. Ett fritt skapande. Han pratar även om 
hur industriella tekniker kan begränsa honom i hans arbete. Han föredrar därför 
traditionella metoder för att han menar att det ger honom som kreatör större fri-
heter i sitt skapande. 

Han säger I ett av videoklippen ”you can find out how to do something and then 
do it, or do something and then find out what you did”. Hur han är i ett ständigt 
lärande och utforskande, han verkar varit totalt orädd för nya material och metoder, 
och det är någonting jag inspirerats av till mitt praktiska arbete. Inte begränsa sig till 
dom metoder man känner till och kan sedan tidigare, utan våga testa nya och lära 
sig hur dom fungerar under arbetets gång. (https://www.youtube.com/watch?v=U8h-
B3IVX40U)

Trots det att Isamu bidragit med briljant möbeldesign har jag framförallt valt att in-
spireras av hans skulpturkonst till arbetet. Det kommer jag beskriva närmare senare 
i rapporten.
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3.2 Kenji Komatsu
Möbelhantverkare och träskulptör från Japan. (1955-)
Det är svårt tycker jag att inte fascineras av Kenjis arbeten. Under vår studieresa till 
Japan under våren 2019 hade vi glädjen att besöka hans hem, verkstad och galleri. 
Där fick vi se exempel på möbler han tillverkat, men också dom mer konstnärliga 
objekt som han tillverkar, vilka är dom jag framförallt inspireras av till mitt arbete. 
Kenji tillverkar skulpturala hus i trä, bakom varje objekt finns en berättelse, varje 
hus är bebott av en individ och husen bär spår av den karaktär som bor där. 

Under vårt besök hos Kenji fick vi bläddra i hans skissblock, han strukturerar tydligt 
upp sitt arbete med skisser, planerar vilka verktyg hans ska använda och tillverkar 
mallar för att kunna limma eller forma sina objekt. Vi fick också botanisera bland 
hans verktyg. Han var tydlig med att han inte såg på dom som en samling, eftersom 
han använder dom. Alla verktyg i lådorna behöver han i sitt arbete. Kenji arbetar 
mycket med skärande verktyg, det var fantastiskt roligt att se och få testa använda 
några av dom under besöket.

Det var tydligt tyckte jag när vi var hos Kenji att det handlar om att förstå sitt hant-
verk, han hade tydligt redovisande exempel på hur olika objekt tillverkas, steg för 
steg. Det kunde vara en sked, karvad ur trä. Där varje rest ur processen finns sparad 
och på så sätt dokumenterad. Det tycker jag synliggör hantverket och tydligt beskriv-
er även för den som inte täljt fram skeden vilken resa träämnet gör för att nå sin 
slutdestination. Jag har försökt använda mig av den här typen av dokumentation i 
mitt praktiska arbete. Jag har sparat rester från all typ av avverkning i framställandet 
av dom skulpturala elementen. 

Några av dom objekten jag fastnade mest för vid besöket var några stenar han hade 
täljt fram ur trä, han berättade att han samlar på natursten och att han sedan 
kopierar stenarna till trä.

Det finns en väldigt nära relation här mellan hantverkaren och objektet i hans 
arbeten, det är vackert tycker jag. 
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Fig. 8. Kenji Komatsus stenar



4.0 Praktisk undersökning 
Utgångspunkten i mitt utförande handlar om relationen mellan mig som 
hantverkare och det objekt/produkt jag framställer. Jag vill under arbetet dels 
förhålla mig fritt i mitt praktiska utförande men också ge exempel på industrivänlig 
möbelform. Det handlar om förhållandet mellan moderna och traditionella 
metoder. Jag tror att vi idag kan behöva vara öppna för båda tillvägagångsätten, inte 
undervärdera tekniken men heller inte glömma bort dom traditionella metoderna. 

4.1 Förhållningssättet
Innan jag går in mer på utförandet i det praktiska vill jag förtydliga hur teoretikerna i 
rapporten är synliggjorda i mitt praktiska utförande. 

Marx teorier om att människan når sitt rätta väsen först då hon får utlopp för sin 
kreativitet är en grundfilosofi för mig själv i mitt eget hantverkande. Han bidrar här 
med sin närvaro på det vis han ger andra perspektiv på hur vi människor kan 
förhålla oss till vårt arbete, än dom vi är vana vid att förhålla oss till, där människan/
hantverkaren står i centrum, snarare än varan hon producerar. Jag har svårt att 
motivera mig själv till att göra saker som inte genererar lust. Det kan upplevas naivt, 
ofta utgår diskussioner om arbete ur lönsamhet, penningvärde, marknad osv. I den 
typen av diskussioner är det den yttre världen man berör, jag tycker att ofta glöm-
mer vi bort oss själv, vad är det vi egentligen verkligen vill göra? Vi bör inte, tycker 
jag, undervärdera vårt eget värde. Att i arbetet utgå från mitt eget självförverkligande, 
mina kroppsliga rörelser och relationen till mitt arbete är skäl som bottnar i Marx 
teorier. 
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Fig. 9. Processbild från tillverkning



4.2 Formen - från idé till skiss
Jag började skissa på idéer på möbler där relationen mellan konst och funktion är 
beroende av varandra. Och framförallt där funktionen är beroende av konsten. Till 
skillnad från funktionalismens rationella förhållningssätt så tror jag att vi människor 
är mer komplexa än så. Jag värdesätter den självklara funktionen i möbler men 
tillåter mig samtidigt att tycka att konsten är minst lika viktig, och framförallt glädjen 
och utforskandet i att utrycka sig som hantverkare. 

Summeringen av det Malmsten uttrycker i sin kritik mot funktionalismen tycker jag 
handlar om just det. Det handlar inte om att utesluta den maskinella bearbetningen 
på något sätt utan om att också bejaka och uppmuntra människors egen kreativa 
förmåga. Samt att bevara och värdesätta den traditionella hantverkskunskapen.  

Jag ville skapa möbler som både representerar den mekaniska torkan, i funktion-
alistisk anda, men som gör sig beroende av det själsliga och vackra för att fylla sin 
praktiska funktion som möbel. 

Jag hämtade inspiration i Kenji Komatsus stenar och Isamu Noguchis skulpturer. 
Jag ville använda dom som bas i möblerna, exakt hur visste jag först under tillverk-
ningen, det är ett medvetet val från början av processen att jag ville forma objekten 
under tiden jag arbetade. Ungefär så som Noguchi beskriver att han arbetar med 
sina verk. 

Den enda formen som är förutbestämt planerad är den industriella som kräver ett 
mer planerat arbete för att komma ihop sig. Jag valde att göra en form som är enkel 
i sitt uttryck men också i sitt genomförande, det gav mig mer tid till att utforska det 
viktigaste i projektet, det skulpterade.
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Fig. 10. Skissprocess



4.3 Tillverkningen 
- Utvecklingen av formen i görandet 
Vissa förhållanden i utförandet var fastslagna redan innan jag började skissa på dom 
objekt jag kunde tänkas tillverka, jag hade redan från början beslutat mig om att 
använda skärande tekniker enligt traditionella metoder i mitt arbete.Det är 
ingenting jag använt mig av tidigare nämnvärt mycket, men det intresserade mig för 
att jag reflekterade över bortfallet av utsmyckning i möbler av skuren karaktär. Det 
slog mig också att trots det att jag studerat möbelsnickeri fem år inte använt mig av 
ett så enkelt verktyg som täljkniven en enda gång. Faktum är att jag inte haft en i 
handen sedan lågstadiet då vi tillverkade säljpipor i slöjden.

Som jag nämnde ovan har jag valt att använda mig av industriella sinkor. Inga övriga 
sammansättningar finns i konstruktionen. Fogen består av hyvlade lameller, som jag 
sedan kapat i samma längd och förskjutit varannan lamell vid limning, med hjälp av 
en enkel pressmall. (Illustrera)
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Fig. 11. Morakniv

Fig 12. Limfog, pressmall



Tillverkningen ter sig lite annorlunda mellan den Isamu Noguchi- inspirerade 
skulpturen och stenarna. Jag börjar med att beskriva tillvägagångsättet med stenarna.
Jag valde att arbeta med olika träslag, delvis av rent estetiska skäl men också för att 
få insikt i hur dom olika träslagen ter sig vid bearbetningen. Alla träslag har tillver-
kats med samma verktyg. 

Dom flesta stenarna är tillverkade av spillbitar jag samlat på mig i skolans 
verkstäder, som redan hade ganska lämplig storlek. Jag hade en ide om att desto 
mindre struktur jag hade i arbetet, desto självklarare skulle slutresultatet te sig. 
Givetvis hade jag kunnat manipulera fram slumpstorleken på ämnena, men att 
använda spill i den mån det var möjligt tyckte jag kändes rimligt den här gången.

Innan jag gått över stenarna med täljkniven har jag bearbetat bort så mycket 
material som möjligt från ämnet. Jag har börjat med att bandsåga, till att börja med 
en grundform av stenen, sedan lutat bordet vid bandsågen för att få stenarna runda-
re. Därefter har jag putsat dom grovt med 60-papper i vertikalbandsputsen. Det här 
är ett snabbt sätt att avverka material på, och vid vertikalbandsputsen har man också 
goda möjligheter att justera formen. Jag har tidigare skulpterat objekt vid denna 
fantastiska maskin. Vid det här stadiet vill jag ta fram en form som är så nära 
slutresultatet som möjligt. 
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Fig 13. Avverkning bandsåg

Fig 14. Avverkning vertikalbandsputs



Det grova pappret orsakar mycket repor i träämnet, det tar tid att tälja bort en-
bart med täljkniven, därför har jag använt mig av täljhäst och bandkniv vid det här 
stadiet. Det är också en stor skillnad utseendemässigt på en putsad och skuren yta, 
därför är det viktigt att all yta av stenen bearbetas av bandkniven. 

Bandkniven ger ett utseende med stora fasetter, då man arbetar med ganska långa 
drag. Det är en grövre/effektivare typ av avverkning en den jag gjort med täljkniv. 
Jag ville ha mindre fasetter på mina stenar. Jag började med att gå över alla grovt 
med täljkniv en gång för att sedan slutligen tälja alla stenar en sista gång för att nå ett 
resultat jag kände mig nöjd med. 

När vi var hos Kenji Komatsu visade han den resa hans kaffeskedar gör. Där kunde 
man tydligt se hur han med samma verktyg bearbetat ytan med mindre, mindre 
avverkning, slutligen är fasetterna så små att en yta kan upplevas i det närmaste 
putsad. Jag nöjde mig med två skärningar denna gång. 

Stenarna är tappade in i varandra med centrumtapp. 
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Fig 15. Täljhäst och bandkniv

Fig 16. Täljning



4.4 Förståelse och insikter 
under arbetets gång.
Det intressanta för mitt arbete är insikterna under bearbetningen. Det första jag 
började reflektera över var hur många steg stenen måste ta sig igenom för att nå 
slutresultatet. Vet man inte det tror jag att man snabbt kan undervärdera ett objekt. 
Jag ville därför under arbetsprocessens gång samla på mig material av dom rester 
som kommer till under tillverkningen, likt hur Kenji redovisar sitt hantverk. Det 
slog mig också att alla dom här spånen som låg på golvet vid mina fötter är det som 
sugs upp i spånsugen när vi bearbetar våra ämnen i verkstaden. Principerna mellan 
det skärande verktyget och trä är i det närmaste detsamma i maskinverkstaden som 
i handen. Egentligen. Resultatet blir olika men dom reagerar lika i sin relation till 
varandra. Skillnaden är att i maskinerna är det inte alltid vi känner det. Bearbetar 
man trä i fel fiberriktning med täljkniven känner man det direkt, kniven fastnar eller 
närmast klyver bort stora flisor ur ämnet, i maskinverkstaden får vi urslag, ibland 
inte ens det.

Att arbeta med dom här traditionella verktygen/metoderna tycker jag ger mig en 
bättre förståelse för träet. Jag förstår precis vad jag gör. Ser precis när det är dags att 
vända på ämnet, ser exakt vart på ämnet det kommer bli störst utmaning att få till en 
fin yta. Det här är kunskaper som vuxit fram under projektet som jag självfallet även 
kan ta med mig och ha glädje av även vid maskinerna. 
Skillnaden mellan att bearbeta olika träslag blir också tydligare för mig. Valnöt som 
är hårdare än exempelvis oregon pine är svårare att bearbeta pågrund av sin hård-
het, men flisar sig inte såsom furun eller oregon pine, valnöten ger ett konstant fint 
resultat. De andra nämnda träslagen krävde mer arbete och anpassning efter 
fiberriktningen etc. 
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Fig 17. Spill från avverkning Fig 18. Arbetsplats, verktyg och spån.

Fig 19. Närbild täljning, finare fasetter.



Skulpturen som är inspirerad av Isamu Noguchis verk krävde en annan typ av 
bearbetning. Jag började med att bandsåga ut en form grovt. Därefter använde jag 
yxa samt ett stort stämjärn för att effektivt kunna avverka material och få till en 
grovhuggen form som jag sedan kunde arbeta vidare med. 

Jag hade en tanke om att enbart använda mig av traditionella verktyg även i detta 
skede, jag försökte använda rasp för att finjustera skulpturens form men här sa 
tidsmarginalerna ifrån. Jag fick ta ett rationellt beslut och istället skulptera med 
vinkelslip för att nå det resultat jag var ute efter. Vinkelslipen är ett elektriskt 
verktyg, som visade ge mig fortsatt god kontroll för att själv styra över formen. 

Jag ville ändå få in det skurna även i skulpturen, jag valde därför att använda 
täljkniven för att skära till några av dom yttre ytorna av skulpturen. Här finns alltså 
spår lämnade både av moderna och traditionella metoder. 
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Fig 20-21 Grovbearbetning skultur

Fig 22 Täljning av skulptur.



5.0 Avslutning

5.1 Analys av praktiskt utförande.
 
Forskning kan bedrivas om, för och genom hantverk och design. Hade detta 
examensarbete i första hand gällt forskning för hantverk så hade jag varit mer 
noggrann med beskrivning av varje tekniskt moment. Beskrivningen av tillverknin-
gen i texten ovan är medvetet sparsmakad, då jag inte ser det nämnvärt intressant att 
beskriva mer än såhär. Insikterna däremot och min egen analys om utförandet 
tycker jag är intressant. Det jag gjort kan således snarast beskrivas som forskning 
genom hantverket. Jag vill här sammanfatta min upplevelse av arbetet väldigt kort. 

Jag har aldrig haft så kul i ett projekt under min utbildning på Malmstens. 
Att jag upplever det så beror på flera samverkande faktorer: det intuitiva i 
formgivningsprocessen, det konkreta sambandet mellan tanke och hand, 
känslan av delaktighet och kontroll genom hela processen samt det kroppsligt 
fysiska. 

Det fria skapandet, att arbeta utan ritning och bestämda mått eller former, har 
resulterat i att jag varit mer angelägen än någonsin om att själv få se det färdiga 
resultatet. Målet var att skapa någonting vackert av skulptural form där kniven fick 
lämna avtryck och verka i ett dekorativt syfte. Dels för att själv få komma närmare 
min produkt i mitt eget hantverkande, men också för att väcka ett intresse för den 
här typen av tillverkning hos andra. 

Arbetssättet jag valt har varit mycket fysiskt. Jag har märkt under arbetet att min 
kropp snabbt anpassat sig till verktygen och tillvägagångsätten. Första mötet med 
täljkniven gav mig blåsor och kramp i fingrarna, samt en viss påträngande värk i 
handleden, det här tog kroppen snabbt hand om själv, redan efter en vecka hade jag 
förhårdnader i händerna och nya muskler i fingrar och handleder. Inga problem. 
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Fig 22. Åkommor i form av blåsor förekommer.



Det faktum att jag använt kroppen mer fysiskt i verkstan än vad jag är van vid har 
också resulterat i att jag fått träningsvärk i rygg, lår och axlar. Jag tänker att det var 
delvis den här typen av belastning man ville bespara arbetaren när man tog fram 
maskiner som kunde utföra motsvarande arbete. Enbart med resultatet att en typ 
av förslitningsskador har ersatts av en annan. Den minimerande rörelsen på arbet-
splatserna har ju resulterat i att vi istället behöver gympa/springa eller på annat sätt 
använda våra kroppar utanför arbetsplatsen. Min slutsats är att träningsvärken är en 
positiv följd av arbetet som i förlängningen ger mig möjlighet att fortsätta använda 
den här typen av tillvägagångsätt.

5.2 Reflektion

Vi lever ständigt i nutid, planerar vår framtid men vi är också en del av historien. 
Jag tror att vi på något sätt måste förhålla oss till all den här tiden. Det handlar inte 
om att polarisera, välja det ena eller det andra tillvägagångsättet. Vi måste förhålla 
oss till verkligenheten, så som Gregor Paulsson påtalar, men vi bör också värna om 
den kunskap och klokskap vi samlat på oss genom generationer tidigare. 

Under arbetets gång fick jag flera inputs. Vissa tenderar att direkt försöka översätta 
tillvägagångsättet till industri, produktionsanpassning och poängterar snabbt att det 
vore möjligt att tillverka stenarna i en CNC-maskin. Jag ser den möjligheten men vill 
inte själv ta del av den. Är det någon form i möbeln som ska tillverkas med hjälp av 
CNC-teknik anser jag att det är den industriella formen, inte den skulpterade. 
När vi pratar om arbete och produktion utgår vi ofta från en diskussion där den 
ekonomiska lönsamheten är fokus, vi är vana att se hur saker runt oss produceras 
och säljs i otaliga kopior som alla kan köpa. Att utgå från dom ekonomiska 
aspekterna tycker jag inte är nämnvärt intressant, ekonomin är yttre omständigheter, 
som förstås påverkar oss. Men vi bör inte låta den styra alla våra beslut. Jag tyck-
er att det handlar om att ta sig själv och sitt arbete på allvar. Det mänskliga värdet 
upplever jag är åsidosatt i en tid då världen styrs av ekonomi. Det vore sorgligt att 
låta den kväva vår egen mänskliga fantasi, lust och glädje till att skapa. Utvecklingen 
måste få drivas av annat än ekonomin. Ibland får vi acceptera, tycker jag, att till-
gängligheten av en produkt är mindre. 

När jag gick in i arbetet hade jag från början tänkt använda uteslutande traditionella 
skärande verktyg till dom skulpterade objekten, jag utgick från att det skulle ge mig 
bättre kontroll för att få fram det uttryck jag sökte, så blev det inte i slutändan, jag 
använde mig även av bandsåg, vertikalbandsputs och vinkelslip för att forma mina 
objekt. Med fortsatt god kontroll. Gemensamt för dessa maskiner och bandkniven, 
täljkniven, yxan och raspen är att dom är direkta, intuitiva. Dom kräver inga 
förinställningar eller precisa arbetssätt som kan begränsa mig formmässigt. Dom ger 
mig möjligheten att forma mitt objekt helt utifrån eget huvud. 

20



5.3 Slutsats
För mig handlar det om att göra aktiva val, dom metoder vi väljer att använda oss 
av i vårt skapande formar hela vår tillvaro, vardagen ser till exempel olika ut om jag 
väljer att arbeta med en täljhäst kontra hur den skulle se ut om jag istället valde att 
arbeta med CNC-teknik. Det är högst individuellt vilka metoder vi föredrar, men 
för min egen del finner jag större glädje i att arbeta närmre min produkt, småskaligt 
och intuitivt. Jag vill inte se på mitt arbete enbart som ett arbete, utan också som 
det som utgör min livsstil. För mig handlar det om att ta mig själv och mitt hantver-
kande på allvar, det här har varit ett sätt att lära känna mig själv lite bättre i min roll 
som hantverkare. Jag kommer fortsätta inspireras och använda mig av traditionella 
metoder utan att se på det som någonting omodernt som hör hemma i historien. Vi 
väljer i slutändan själva vad som ligger i tiden. 

Den viktigaste insikten för mig själv under arbetet är just det, att se mig själv som ett 
projekt. Det målmedvetna arbetet är det bästa verktyg vi har, tror jag, för att styra 
över vår egen tillvaro. 

För att slutligen ge svar på frågeställningen.
- Hur kan en friare relation mellan hantverkare och produkt, samt kombina-
tionen av traditionella metoder och modern teknik påverka resultatet av produkten 
eller förhållningsättet till vårt arbete?

Dom traditionella/icke-precisa tekniker jag valt att använda mig av i arbetet har 
möjliggjort ett annat uttryck än det precisa uttrycket en maskin uttrycker. Det har 
också gett mig bättre förståelse för trä som material. Att arbeta friare har gjort mig 
mer angelägen om att se resultatet, ibland tror jag att exakta ritningar och millimeter 
precisioner kan verka som en broms. I alla fall för mig. Det har alltså i direkt men-
ing påverkat mitt förhållningsätt till arbetet och jag vill tro att det påverkar resultatet 
också. Under maj 2019 har vi haft möjlighet att visa upp våra examensarbeten på 
skolans vårutställning, jag upplever att jag fått god respons från besökarna, och det 
verkar vara just dom handskarna ytorna och lekfullheten i objekten som lockar. 
Carl Malmsten startade den här skolan 1930, jag ser det som ett direkt resultat av 
hans kritik till funktionalismen. Han såg hur hantverkskunskapen hotades av indus-
trin. Det var viktigt då, och skolan fyller fortfarande idag en viktig samhällsfunktion.  
Kanske är jag mer påverkad av Malmstens relation till hantverket än vad jag var 
medveten om innan jag påbörjade mitt examensarbete. 

För mig knyts säcken ihop när jag inser att resultatet av Malmstens kritik till funk-
tionalismen är anledningen till att han låter starta den här skolan. Han såg då hur 
hantverkskunskapen hotades av industrin. Skolan fyller fortfarande idag en viktig 
samhällsfunktion, och kanske är jag mer påverkad av Malmstens relation till hant-
verket än vad jag var medveten om innan jag påbörjade mitt examensarbete. 
  
Tack för visat intresse. 
Slut. 
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6.0 Källhänvisning

6.1 Figurförteckning
Om inget annat anges har jag själv tagit bilderna. 

figur 1. Framsida
figur 2. Karl Marx
Källa:  International Institute of Social History in Amsterdam, Netherlands

figur 3. Carl Malmsten
Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Malmsten

figur 4. Georg Paulsson
Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Gregor_Paulsson, Stockholmsutställningen 1930

figur 5. Skulptur Isamu Noguchi
Källa: Isamu Noguchi Installation view of his solo exhibition at Mitsukoshi Depart-
ment Store Tokyo 1950

figur 6 Skulptur, Isamu Noguchi
Källa: Pinterrest

figur 7. Skulptur, Isamu Noguchi
Källa: ‘Listening to Stone: The Art and Life of Isamu Noguchi” Bok

figur 8. Kenji Komatsus stenar
figur 9. Processbild ur tillverkning
figur 10. Skissprocess
figur 11. Morakniv
figur 12. Pressmall, limfog
figur 13. Bearbeting bandsåg
figur 14. Bearbetad yta från vertikalputs
figur 15. Användade av täljhäst
figur 16. Täljning
figur 17. Restmaterial från bearbetning
figur 18. Arbetsplats, spån och verktyg
figur 19. Närbild täljning
figur 20. Grovbearbetning skulptur
figur 21. Grovbearbetning skultur, yxa
figur 22. Täljning av ytor på skulptur
figur 23. Åkommor i form av blåsor vid bearbetning



6.2 Litterär källhänvisning

1. När sverige blev modernt 
Gedin, Per, Bonnier, interak Polen 2018.

2. Karl Marx - Ett band
Gunnarsson, Gunnar, Berglingska Boktryckeriet, Lund 1976

3. En spricka i språket
Johansson Per magnus, Sven Liedman, Bonnier, Scanbook, EU, 2018

6.3 Webbsidor/Videos
1. https://www.noguchi.org/noguchi/biography

2. https://www.youtube.com/watch?v=U8hB3IVX40U

23


