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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Det har skrivits artiklar om kritikers bristande kunskaper i ämnet konsthantverk 

samt om deras undermåliga bevakning av det samtida svenska konsthantverket. 

När det väl skrivs artiklar är det de estetiska värdena och hantverksskickligheten 

som framhävs, inte tanken och idén bakom eller varför ett föremål eller objekt 

kommit till. Enligt konsthantverks- och designkritiker Love Jönsson (2005) är 

dagens kritiker, till skillnad från de allvetande modernistiska kritikerna, 

specialiserade inom sina respektive områden. Detta har lett till att konsthantverket 

förlorat sin position på kultursidorna då det är relativt få kritiker som har 

konsthantverk som sitt specialområde. Studenten Elna Lassbo (2008) har i sin C-

uppsats studerat hur konstkritiken i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under 

åren 1997-2008 har beskrivit det samtida konsthantverket i syfte ”att belysa 

kritikernas roll i debatten om det samtida konsthantverket.” (Lassbo, 2008, s. 6) 

Detta fick mig att fundera över hur konsthantverkarna själva ser på och beskriver 

sina verk och sin verksamhet. Vad väljer konsthantverkaren att lyfta fram och 

berätta om i en intervjusituation? Och hur förhåller sig konsthantverkaren till 

begreppet konsthantverk? Det här är frågor som intresserar mig då jag nu snart har 

slutfört tre års studier på Slöjd, hantverk och formgivningsprogrammet vid 

Linköpings universitet och är på väg att ta steget ut i verkligheten som utövande 

konsthantverkare. För att söka svaret på mina frågor har jag gjort en textanalys av 

artiklar, som presenterar aktiva svenska konsthantverkare, publicerade i 

Tidskriften Svenskt konsthantverk under åren 2004 och 2008. 

 

 

1.2 Introduktion till ämnet 

Enligt historikern och konstkritikern Edward Lucie-Smith (1982) startar 

hantverkets historia i och med att människan börjar bearbeta ett material för att ur 

det tillverka ett enkelt verktyg. Därmed blir förmågan att tillverka ett verktyg av 

sten den första hantverkskunskapen. En annan tidig hantverkskunskap, som till sin 

natur är mer komplex, är kunskapen om att tillverka korgar. För att tillverka en 
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korg måste materialet såsom strån, blad och vidjor, användas på ett logiskt, 

metodisk och systematisk sätt i tillverkningsprocessen. I själva korgtillverkningen 

finns de flesta av grundteknikerna som krävs för både stickning och vävning. 

Korgen användes också till att förvara vätska i efter att den gjorts vattentät genom 

att täcka den med lera. Korgtillverkningen är enligt Lucie-Smith sannolikt 

ursprunget till teknikerna vävning, stickning och krukmakeri. Med tiden lärde sig 

människorna att forma lera till krukor utan att ha en korg som stomme.  

 

 

1.2.1 Skråväsendet 

Skråväsendet utvecklades under medeltiden och innebar att yrkesverksamma inom 

olika hantverk gick samman och bildade föreningar, skrån, som ett led i att skydda 

hantverket. Skråna kom med tiden att erhålla särskilda privilegier. Syftet med 

skråväsendet var att upprätthålla kvalitén på kunskaperna och värna om yrkets 

intressen samt erhålla ensamrätt till produktionen inom yrket. Skråväsendet var 

knutet till städerna (Lucie-Smith, 1982). I och med skråväsendets 

monopolställning bidrog det till att den tekniska utvecklingen inom respektive 

hantverk så småningom började stagnera. Det äldsta beviset för ett skråämbete i 

Sverige är från år 1356 då skräddarna i Stockholm fick monopol på sitt yrke. 

Under 1700-talet växte kritiken mot skråsystemet och år 1846 upphävdes de 

svenska skråna, men det var först år 1864 som det i Sverige blev helt fritt att utöva 

ett hantverk. (www.ne.se, 2009-03-05) 

 

 

1.2.2 Renässansen 

Under renässansen var till en början Italien det stilledande landet i Europa men 

efterträddes av Frankrike under 1700-talet. Under den här perioden var det främst 

arkitekter och konstnärer som bestämde stilutvecklingen och allt var konst och 

framställdes av konstnärer. Det drogs inga gränser mellan konst, konsthantverk 

och byggnadskonst. I Sverige blev inredandet av Stockholms slott vid mitten av 

1700-talet en viktig skola för de svenska konsthantverkarna. Då Sverige var ett 

fattigare land än Italien och Frankrike utvecklade vi en egen förenklad stil baserad 
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på de dyrbara förebilderna. Den enkla och sparsmakade stilen kom med tiden att 

bilda ideal. (www.ne.se, 2009-03-03) 

 

 

1.2.3 Arts and Crafts-rörelsen 

Ny teknik och nya maskiner i industrialismens spår gjorde det möjligt att 

massproducera produkter, som till exempel husgeråd, möbler och prydnadssaker. 

För att marknadsföra och visa produkterna introducerades nu 

världsutställningarna, internationella utställningar där bland annat teknik, 

hantverks- och industriprodukter och konst visades upp. Den första 

världsutställningen ägde rum i London 1851, inrymd i det för ändamålet uppförda 

Crystal Palace i Hyde Park (www.ne.se, 2009-03-03). Med tiden kom en 

motreaktion mot industrialiseringen och dess överproduktion av produkter som 

ledde till utarmning av konsthantverket. Hantverksförespråkare klagade över 

”eklekticism och brist på stilistiskt sammanhang” (Lucie-Smith, 1982, s. 199). 

Konstkritikern och författaren John Ruskin var en av aktörerna som reagerade mot 

tidens stilimitationer, estetiskt undermåliga och massframställda industrialster och 

startade Arts and Crafts-rörelsen, vars syfte var att återuppliva och höja kvaliteten 

på konsthantverket. Förutom Ruskin var arkitekten, formgivaren och författaren 

William Morris en av rörelsens förgrundsgestalter (Lucie-Smith, 1982). Ruskin 

idealiserade hantverket och formulerade tre regler för hantverkaren: 

 

1. Stimulera aldrig tillverkningen av en artikel som inte är absolut nödvändig och 

som inte Uppfinningen har någon del i. 

2. Begär aldrig perfekt finish för dess egen skull utan bara för något praktiskt eller 

ädelt ändamål. 

3. Uppmuntra aldrig imitationer eller kopior av något slag utom för att säkra 

bevarandet av stora verk. (Ruskin refererad i Lucie-Smith, 1982, s. 209) 

 

Enligt författare Hedvig Hedqvist (2007) var Morris inte i samma grad som 

Ruskin motståndare till maskinen utan såg den som ett hjälpmedel till att 

minimera monotont arbete. För Morris var hantverket en förutsättning för den 

konstnärligt skapande processen. Filosofiprofessor Cynthia Freeland (2006) menar 
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att Arts and Crafts-rörelsen hade som målsättning att förbättra människornas 

dagliga miljö med produkter som var genuina, naturnära och vackra, vilket 

inbegrep det mesta i bostaden såsom möbler, textilier, porslin och husgeråd. Detta 

skulle ske genom samarbete mellan konstnärer och tillverkare. Och enligt 

konstkritiker och kulturskribent Carolina Söderholm (2005) spreds Arts and 

Crafts-rörelsen till andra länder och kom till Sverige i slutet av 1800-talet. Några 

svenskar som inspirerats av rörelsen och som i sin tur haft stort inflytande över 

svensk heminredning och formgivning är Carl och Karin Larsson och Ellen Key. 

Karin Larsson med sin heminredning och sina textilier, Carl Larsson med sina 

bilder i boken Ett hem och Ellen Key med sin skrift Skönhet för alla, båda utgivna 

år 1899. 

 

 

1.2.4 Sverige 

Som tidigare nämnts upplöstes Sveriges skråsystem år 1846 men redan innan 

upplösningen hade inom de gamla hantverksyrkena börjat ske ett förfall. Så på 

hösten år 1844 startades Söndagsritskola för hantverkare, en skola efter utländska 

förebilder, av Nils Månsson Mandelgren. Skolan hade som syfte att motverka 

försämringen inom hantverket genom estetisk fostran och upprätthållande av 

hantverksskickligheten hos hantverkarna. Då det blev problem med 

elevrekryteringen bildade Mandelgren året därpå en stödförening bland 

Stockholms hantverkare med namnet Svenska slöjdföreningen (folklivsforskare 

Bengt Jacobsson, 1983). Föreningen skulle ekonomiskt stötta skolan, som nu hade 

namnet Svenska Slöjdföreningens skola, men även främja svenskt hantverk och 

konstindustri. Skolan drevs i föreningens regi fram till år 1859 då staten tog över. 

År 1878 bytte skolan namn till Tekniska skolan och vid ytterligare ett namnbyte 

till Konstfackskolan och i början på 1990-talet till enbart Konstfack (Söderholm, 

2005). En avdelning av Svenska Slöjdföreningen i Göteborg bildade där år 1848 

Slöjdföreningens skola, som efter hundrasexton år bytte namn till 

Konstindustriskolan för att år 1989 byta namn igen, då till Högskolan för Design 

och Konsthantverk. (museichef Jan Brunius, 1982)  
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Enligt författare och professor Kerstin Wickman (1995) ville Svenska 

Slöjdföreningen liksom Arts and Crafts-rörelsen få till en samverkan mellan 

industri och konstnärer och i december 1914 startar Slöjdföreningens 

förmedlingsbyrå som länk mellan konsthantverkare och industri. Svenska 

Slöjdföreningen ger från och med år 1905 ut en tidskrift med samma namn som 

föreningen, dock med tillägget tidskrift. Tidskriften kom att bli ett betydelsefullt 

språkrör för konsthantverket. Tidningen byter så småningom namn till Form och 

föreningen till Föreningen Svensk Form. 

 

Det stora genombrottet för konsthantverket i Sverige kom år 1897 i och med 

Skandinaviska Konst- och Industriutställningen i Stockholm. Där visades för 

första gången produkter formgivna av konstnärer. Andra händelser som haft 

betydelse för konsthantverkets utveckling är bildandet av Handarbetets Vänner år 

1874, vars syfte var att främja det textila hantverket och gamla vävtraditioner samt 

att anpassa dem till den nya tiden (Wickman, 2005). Betydelsefullt är också enligt 

professor Maths Isacson (1999) Lilli Zickermans grundande av Föreningen Svensk 

Hemslöjd år 1899 som ett led i att väcka nytt liv i hemslöjden och dess produkter 

för att göra dem konkurrenskraftiga gentemot de industriellt producerade. För att 

lyckas med detta skulle kulturarvet utvecklas och anpassas till samtidens 

förhållanden och affärsverksamheten inrikta sig mot de välbärgade i samhället. 

Som ett led i att underlätta affärsverksamheten inrättades en utställnings- och 

försäljningslokal i Stockholm. Idag ligger dess butik på Sveavägen i Stockholm. 

 

Före andra världskriget fanns det få konsthantverkare i Sverige. Med 

konsthantverkare menas då någon som håller i hela processen själv, från idé till 

färdig produkt. De konsthantverkare som var tidigt ute med att starta egen 

verkstad efter andra världskriget var keramiker. Under 1950-talet ökar intresset för 

konsthantverksutbildningarna och Konsthantverkarnas Förening startar år 1951, 

idag kallar sig föreningen Konsthantverkarna. Tretton år efter Konsthantverkarnas 

Förenings grundande visas på Liljevalchs den första renodlade 

konsthantverksutställningen i Svenska Slöjdföreningens regi. I utställningen med 

namnet Form Fantasi deltog 250 konsthantverkare med cirka 2500 arbeten och 
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kom att innebära ett genombrott för det fria och nya konsthantverket (Wickman, 

2005). 

 

 

1.3 Konsthantverk 

Om man slår upp ordet konsthantverk i Nationalencyklopedins svenska ordbok 

finner man att ordet har funnits i det svenska språket sedan år 1872 och att orden 

konst funnits sedan äldre fornsvensk tid, slöjd, sedan yngre fornsvensk tid och 

hantverk sedan år 1526. I Statens offentliga utredningar från år 1999, Mötesplats 

för form och design, får vi veta att konsthantverk som företeelse och begrepp 

kommer ur den engelska Arts and Crafts-rörelsen. Vidare framgår att begreppet 

konsthantverk oftast är utsatt för godtycklig tolkning. 

 

Precis som när det gäller konsten är det konsthantverkssamfundets – utövarnas, 

museimännens och konsthantverksskribenternas prejudicerande praxis – som 

avgör om ett föremål skall anses vara konsthantverk, konst eller design. (SOU 

1999:123, s. 34) 

 

Denna godtycklighet gällande definitionen av vad som är konsthantverk har 

bidragit till att det finns flera begreppsförklaringar som i mångt och mycket liknar 

varandra. Vidare bidrar det faktum att orden fått förändrad betydelse över tid 

(SOU 1999:123). Som en sammanfattning av de olika begreppsförklaringarna 

kommer jag fram till följande begreppsförklaring av begreppet konsthantverk: ett 

konsthantverksföremål kännetecknas av att det är ett unikt eller i liten serie 

tillverkat bruks- eller konstföremål med konstnärlig prägel, helt eller delvis gjort 

för hand inom ämnesområdena glas, keramik, metall, textil och trä samt inom bok- 

och möbelkonst.  

 

 

1.4 Tidskriften Svenskt konsthantverk 

Tidskriften Svenskt konsthantverk är den enda svenska tidskrift som har fokus på 

konsthantverk och konsthantverkare. Den är tänkt att fylla tomrummet mellan 

tidskrifterna Form och Hemslöjden genom att föra en kontinuerlig bevakning av 
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svenskt konsthantverk, samt att vara ett forum för diskussion och debatt (Öhrlén, 

2004a). Och enligt Peter Öhrlén som är tidskriftens grundare, redaktör och 

ansvarig utgivare har målet varit ”att på ett lustbetonat sätt sprida kunskap om 

svenskt konsthantverk” (Öhrlén, 2009, e-postkonversation). Begreppet 

konsthantverk definierar Tidskriften Svenskt konsthantverk efter de traditionella 

konsthantverksmaterialen glas, keramik metall, textil och trä men även andra 

material kan förekomma samt att materialen i huvudsak ska ha bearbetats för hand 

(a. a.). Tidningens första nummer kom år 2004 och har sedan dess utgivits med 

fyra nummer per år med undantag för år 2005 då nummer tre och fyra slogs ihop 

till ett nummer. 

 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att genom textanalys av artiklar publicerade i Tidskriften 

Svenskt konsthantverk under åren 2004 och 2008 belysa det samtida 

konsthantverket i Sverige sett ur konsthantverkarens perspektiv. Utifrån syftet har 

följande frågeställningar formulerats: 

 

Vad väljer konsthantverkaren att lyfta fram och berätta om i en intervjusituation? 

Hur ser konsthantverkaren på begreppet konsthantverk? 

 

 

1.6 Begreppsförklaring 

Begrepp förklarar professor Alan Bryman (2002) som ett namn som ges till en 

kategori som organiserar observationer och idéer utifrån gemensamma drag. 

Denna betydelse av ordet har jag använt mig av då jag fastställt de sex begrepp: 

budskap, utseende, material, teknik, skapandeprocess och konsthantverk som jag 

använder mig av i uppsatsen. 

 

Kodning används i studien enligt den betydelse Bryman (2002) ger. Kodning i 

kvalitativ forskning är den process där data bryts ner till olika delar som benämns 

på ett eller annat sätt. 
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1.7 Vetenskap och vetenskapsteori 

Vetenskap är organiserad kunskap det vill säga kunskap som inhämtats på ett 

metodiskt och systematiskt sätt inom ett visst område. Insamlandet av data kan ske 

på olika sätt till exempel genom experiment, observationer eller tolkning samt 

genom analys av material såsom föremål och dokument. Ur det insamlade 

materialet erhålls allmängiltiga slutsatser som ligger till grund för resultat. 

Vetenskapernas inriktning varierar. Naturvetenskapen söker förklara verkligheten 

för att på så sätt kunna förutse kommande händelser medan humanvetenskapen 

vill klargöra mönster hos individer och samhällen genom att studera människors 

beteende och handlande. (www.ne.se, 2009-03-07) 

 

Enligt docent Torsten Thurén (2007) hör det till vetenskapens natur att söka 

sanningen och den utvecklas och leder framåt i och med att ny fakta skapas och 

gamla åsikter förändras eller förkastas. Inom vetenskapsteorin finns det två 

huvudlinjer: positivism och hermeneutik. Positivismen har sitt ursprung i 

naturvetenskapen och strävar efter absolut kunskap. Hermeneutiken har en 

humanistisk inriktning och tror inte på absolut kunskap utan har en mer 

relativistisk inställning till kunskap. Kunskapskällorna inom positivismen är 

empirin, det vi iakttar med hjälp av våra sinnen och logiken, det vi kan räkna ut 

med vår logik. Hermeneutiken utgår ifrån inkännandet eller empatin utöver 

logiken och empirin. 

 

 

1.8 Metod 

Jag har i mitt arbete valt en kvalitativ forskningsmetod i form av en 

dokumentstudie. Undersökningsmetoden har varit textanalys i vilken jag använt 

mig av min förförståelse och erfarenhet vid tolkningen av dokumentens 

textmaterial. Jag har tillämpat en begreppsligt inriktad tolkning. 

 

Enligt Bryman (2002) är det svårt att entydigt slå fast vad kvalitativ forskning är 

då det finns en stor variation av olikartade metoder för datainsamling. Generellt 

kan dock sägas att kvalitativ forskning är mer inriktad mot ord jämfört med en 
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kvantitativ forskning som är inriktad mot siffror och statistik, samt att kvalitativ 

forskning söker innebörd och förståelse och mängden material som används är till 

omfånget mindre än i kvantitativ forskning. Thurén (2007) menar att kvalitativ 

metod till skillnad från kvantitativ metod tillskriver enstaka händelser och 

skenbart små detaljer mycket stor betydelse. Och enligt författare Runa Patel och 

universitetslektor Bo Davidson är syftet med kvalitativa undersökningar ”att 

skaffa en annan och djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som ofta 

erhålls när vi använder kvantitativa metoder.” (2003, s. 118) 

 

Det finns enligt professor Torsten Pettersson (2002) två typer av tolkning, en 

performativ vars uttrycksform är sinnlig, det vill säga att det rör sig om icke-

verbala uttryck som till exempel färger, rytmer och toner. Den andra är 

begreppslig eller diskursiv och uttrycks vanligen verbalt i exempelvis en artikel 

eller recension. Syftet är att reda klarhet och rationell organisation av materialet. 

Vidare måste en begreppslig tolkning vara sammanhängande och medvetet 

producerad. Andra kriterier för tolkning är att den alltid är relaterad till något slag 

av objekt, av vilken den är en tolkning samt att objektet i fråga måste ha sitt 

ursprung i någon form av tankeprocess, vilket kan innebära känslor, intuition och 

värderingar. Det betyder att objektet måste vara en produkt från en tänkande 

varelse vilket utesluter rent fysiska processer såsom fenomen i naturen, till 

exempel moln som antar olika figurativa former. En tolkning försöker klargöra ett 

objekts innebörd eller funktion det är dess huvudsyfte, det innebär att vi endast 

kan tolka det som inte är uppenbart. 

 

Förförståelse är en förutsättning för att vi människor ska förstå något över 

huvudtaget. I stort sätt allt vi tycker, tänker, ser, hör och upplever bygger vi på vår 

förförståelse, den präglar vårt sätt att se på verkligheten. Det gäller både 

vetenskapen och vardagslivet. Förförståelse är något vi ofta lär oss omedvetet. 

Redan som barn skolas vi in i vårt samhälles kultur så att vi uppfattar verkligheten 

på ett överensstämmande sätt. (Thurén, 2007) 

 

 



14 

1.8.1 Material och urval 

Materialet i studien består av artiklar, som behandlar nu verksamma 

konsthantverkare i Sverige, publicerade i Tidskriften Svenskt konsthantverk under 

åren 2004 och 2008. Tidsperioden har valts utifrån det faktum att år 2004 är det år 

Tidskriften Svenskt konsthantverk första gången gavs ut och år 2008 är den 

tidsperiod som senast kom ut med fyra nummer. Utifrån en bedömning av den 

mängd material som är möjlig att studera inom tidsramen för uppsatsen har åren 

2005, 2006 och 2007 valts bort. Av samma anledning har jag gjort ett urval bland 

artiklarna om konsthantverkare i Sverige. Urvalet består av konsthantverkare som 

arbetar i materialen keramik och textil. Ett för mig naturligt urval då jag har flera 

års erfarenhet av att ha arbetat med keramik samt att jag snart genomgått Slöjd, 

hantverk och formgivningsprogrammet med textil inriktning vid Linköpings 

universitet. Detta bidrar också till att min kunskap, erfarenhet och förförståelse är 

större inom dessa områden. Textmaterialet består enbart av de textavsnitt i artikeln 

där det klart och tydligt framgår att det är konsthantverkaren själv som uttalar sig. 

Bortsållat är artikelförfattarens egna ord, sammanfattningar och referat. 

Sammanlagt handlar det om tretton keramiker, fem stycken år 2004 och åtta 

stycken år 2008 samt nio textilare, fem stycken år 2004 och fyra stycken år 2008. 

 

 

1.8.2 Tillvägagångssätt 

Datainsamlingen har gått till på följande vis. Först har jag ögnat igenom 

tidskrifterna för att sålla ut de artiklar som behandlar konsthantverkare som arbetar 

i materialen keramik och textil. Ur dessa artiklar har sedan alla fraser och 

meningar där konsthantverkaren själv uttalar sig sammanställts under respektive 

materialrubrik i ett ordbehandlingsprogram. Denna sammanställning har jag sedan 

läst ett flertal gånger samtidigt som jag antecknat de iakttagelser jag gjort. Ur detta 

material har jag då funnit att vissa ämnen återkommer hos konsthantverkarna i 

artiklarna. Ämnena har jag genom tolkning kodat till sex begrepp: budskap, 

utseende, material, teknik, skapandeprocess och konsthantverk. Dessa begrepp har 

i mitt nästa steg i arbetsprocessen fått bilda rubriker i en tabell. Under respektive 

rubrik har jag sedan kopierat in det textmaterial ur sammanställningen som jag 
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tolkat berör begreppen ifråga. Detta tabellmaterial har jag sedan granskat och 

studerat ytterligare och utgör det slutgiltiga materialet till min textanalys och 

ligger till grund för mitt resultat.  

 

Gällande referenserna i resultatet vill jag här göra ett förtydligande. I den löpande 

texten använder jag mig av skribentens efternamn och tidskriftens utgivningsår i 

mina referenser, men det är konsthantverkarens röst som ligger till grund för 

studien, inte skribentens. 

 

 

1.9 Litteraturgenomgång 

Konsthantverkets historia skriven av Lucie-Smith (1982) har utgjort den plattform 

utifrån vilken jag sedan gått vidare för att orientera mig inom mitt område och 

dess historia. Lucie-Smith skildrar konsthantverkets historia från dess ursprung 

fram till slutet av 1970-talet och beskriver konsthantverkaren i sitt sammanhang. 

Boken ger en överskådlig sammanfattning av konsthantverkets utveckling.  

 

Flertalet texter belyser olika svårigheter som rör konsthantverk och 

konsthantverkare. Syftet med rapporten Konsthantverk och konsthantverkare 

(1983) från statens kulturråd (1983) var att kartlägga problemen inom området 

samt ligga till grund för en förbättrad situation för konsthantverket och 

konsthantverkarna. I rapporten konstateras bland annat att det råder 

begreppsförvirring inom området då konsthantverket innefattar ett brett register 

när det gäller föremålstyper och att konsthantverkare verkar inom flera fält, såsom 

bildkonstnär, formgivare och designer. Vidare konstateras att det inte finns ett 

centralt organ som kan föra konsthantverkets talan. Och att en av orsakerna till 

konsthantverkarnas situation beror på att de inte når ut med sina arbeten till en 

bredare kundkrets. Detta beror bland annat på medias bristande bevakning och 

svårighet i att finna utställningslokaler. 

 

År 1998 presenterade Kulturdepartementet en promemoria med förslag till lösning 

på bristen av visningslokaler för konsthantverk, formgivning och design i 
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Stockholm. Då det i remissvaret framkom behov av att en djupare diskussion var 

nödvändig för hur en sådan verksamhet skulle utformas, tillsatte regeringen år 

1999 en enmansutredning för att vidareutveckla den statliga politiken för 

formgivning och design. Utredningen, SOU 1999:123 Mötesplats för form och 

design, presenterade resultatet i två delar dels ett delbetänkade som omfattar 

musei- och utställningsverksamhet och dels ett förslag på hur designområdet 

skulle uppmärksammas under Arkitekturåret 2001. För att lösa problemet med 

bristen på visningslokaler gav utredningen förslaget att en ny institution skulle 

tillsättas. Institutionen skulle få verksamhetsformen myndighet och vara förlagd 

till Stockholm. Dess uppgift skulle vara att främja form och designområdet genom 

utställningar och kunskapsuppbyggnad. Utställningar som visas ska vara flyttbara 

så att de kan turnera runt om i Sverige och visas på olika institutioner. 

Verksamheten ska även, jämte sin egen forskning, stimulera andra till forskning 

och dokumentation inom designområdet. 

 

På uppdrag av IASPIS, International Artists Studio Program in Sweden, 

genomförde författare och skribent Susanne Helgeson år 2002 en studie med titeln 

Det är konsthantverkets tur. Det huvudsakliga syftet var att öppna upp för ett 

internationellt utbyte, att underlätta för svenska konsthantverkare att delta i 

internationella sammanhang samt öka möjligheten till internationellt utbyte i 

Sverige. För att lyckas med detta krävs en väl fungerande infrastruktur inom 

konsthantverkssektorn i Sverige, något som saknas enligt Helgeson. Roten till 

problemet ligger i ett kollektivt dåligt självförtroende som grundar sig på att 

konsthantverket marginaliserats i massmedia i förhållande till konst och design. 

En annan bidragande orsak enligt Helgeson är undermålig informationsspridning, 

en splittrad infrastruktur samt avsaknad av en enhetlig definition av begreppet 

konsthantverk. Helgesons förslag till åtgärd är tillsättandet av en 

konsthantverksambassadör vars huvudsakliga arbetsuppgift skulle vara att ägna 

sig åt internationellt nätverksbyggande. Till detta kommer uppgiften att företräda 

och föra konsthantverkets talan samt att formulera dess roll och varför det är 

viktigt. Målet är att höja konsthantverkets status, utveckla en teoribildning samt 
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skapa fler exponerings- och arbetstillfällen vilket i sin tur leder till ökad 

efterfrågan och intresse hos en ny publik. 

 

En bild av hur det är att vara utövande konsthantverkare i Sverige idag erhålls i 

Ann-Katrin Witts doktorsavhandling Konsthantverkare, genus och omvänd 

ekonomi från år 2005. I avhandlingen kartläggs och analyseras de förutsättningar 

under vilka dagens konsthantverkare i vårt samhälle lever och utövar sin 

profession. Studien har gjorts utifrån ett sociologiskt perspektiv vilket innebär att 

Witt har studerat konsthantverkare, samhället och växelverkan dem emellan. Och 

som en del av den sociologiska förståelsen har också ett genusperspektiv 

integrerats i avhandlingens alla delar för att på så vis kunna analysera och förstå 

vilka effekter genussegregeringen har för konsthantverkarna och den 

konsthantverksproducerande arenan.  

 

Det senaste inom forskningsområdet konsthantverk är danska Louise Mazantis 

doktorsavhandling Superobjekter. En teori for nutidigt, konceptuelt 

kunsthåndværk från år 2006. Som titeln anger är avhandlingens utgångspunkt det 

konceptuella konsthantverket men även tidigare konsthantverk berörs. I 

avhandlingen påvisar Mazanti att det sedan mitten av 1990-talet skett en förnyelse 

inom konsthantverket, där de tidigare så viktiga estetiska egenskaperna har ersatts 

av ett berättande innehåll hos objekten, det vill säga ett konceptuellt orienterat 

konsthantverk. Det konceptuella konsthantverket förutsätter liksom tidigare 

konsthantverk materialkunskap och hantverksskicklighet men det är inte det 

primära hos ett verk utan det är dess berättelse. Följande begreppsförklaring av 

konsthantverk ger Mazanti i en intervju en vecka efter att hon doktorerat: 

 

Konsthantverket bör betraktas som en helt egen konstnärlig praxis knuten till 

vardagskulturen. Om det inte finns en koppling till vardagens former eller till 

kroppen rör det sig om bildkonst istället. /---/ Vissa vill befria konsthantverket 

från ett tvång att relatera till bruksfunktioner. /…/ Släpper man den kopplingen till 

brukandet är man inne på bildkonstens område. Närheten till produktsamhället i 

kombination med en vilja att berätta gör konsthantverket unikt. Sakerna blir super-

objekt. (DN.se, 2007-01-14) 
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2. Konsthantverk ur konsthantverkarens perspektiv 

 

2.1 Inledning 

Tidskriften Svenskt konsthantverk är en tidskrift som har profilerat sig mot att 

skriva om svenskt konsthantverk och svenska konsthantverkare. Till grund för 

denna studie ligger tjugoen artiklar ur denna tidskrift som presenterar tjugotvå 

konsthantverkare verksamma i Sverige. Analysen är uppdelad i två delar där den 

första tar upp frågan om vad konsthantverkaren väljer att lyfta fram och berätta om 

vid en intervju och den andra behandlar frågan om hur konsthantverkaren ser på 

begreppet konsthantverk. 

 

 

2.2 Vad väljer konsthantverkaren att lyfta fram och berätta om i en 

intervjusituation? 

Efter ett flertal genomläsningar av textmaterialet från Tidskriften Svenskt 

konsthantverk har ett återkommande mönster gällande vad konsthantverkaren 

väljer att berätta om i intervjun framträtt i artiklarna. Dessa val eller ämnen har 

genom tolkning kodats till sex begrepp. Begreppen är budskap, utseende, material, 

teknik, skapandeprocess och konsthantverk. 

 

 

2.2.1 Budskap 

I artiklarna framkommer att konsthantverkarna ofta har en tanke bakom det de gör. 

Det finns de med stora ambitioner som vill ”omfördela smaken och växla om 

bland värderingarna” och som reflekterar över frågor som: ”Vad är banalt? Och - 

framför allt - vem bestämmer det?” (Borg, 2008b, s. 35) Och de som inte vill 

påverka betraktaren alls utan låta denne bilda sin egen uppfattning om det de 

betraktar: 

 

Olika betraktare associerar inte omedelbart till samma sak. Därför har jag inga 

titlar på mina arbeten. De styr för mycket och lägger hinder i vägen för 

betraktaren. Jag vill att det ska vara helt öppet för tolkningar och upplevelser. 

(Öhrlén, 2004d, s. 19) 
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För ett par konsthantverkare är innehållet eller historien bakom verket viktigare än 

både formen och materialet. Det kan handla om att ”lyfta fram skönheten och 

smärtan i tillvaron, förena några av livets alla motstridigheter” (Borg, 2008c, s. 

21) eller ”undvika att materialet pratar högre än innehållet. En bra historia är alltid 

intressantare än en lera eller en glasyr, …”. (Borg, 2008a, s. 12) 

 

 

2.2.2 Utseende 

Hos en del konsthantverkare är det olika begränsningar som bestämmer utseendet 

på deras objekt. Det kan vara en begränsning gällande ekonomi och utrustning, 

”jag är fattig och därför måste göra allt i den bredd som min stickmaskin förmår” 

(Öhrlén, 2008d, s. 27). Eller föremålstypen i sig kan innebära en begränsning, ”ett 

nyttoföremål, har /…/ sin begränsning i formen”. (Öhrlén, 2008c, s. 29) 

 

Ibland används föremål som symbol för något annat än det föremålet i sig 

representerar: 

 

Stolen blev en symbol för mig. De ser mycket olika ut men har samma funktion. 

Och de bär spår efter användningen. /---/ Bord, lampor och tapeter kan ges en 

annan innebörd. Jag gjorde en medaljongtapet med Kim, det brinnande barnet från 

Vietnamkriget. (Borg, 2008c, s. 18) 

 

Det finns fler exempel på det här temat då med djur inblandade i verket 

”djurbonader som jag ser som bilder av det goda livet” (Borg, 2008c, s. 18). Av en 

annan konsthantverkare anses bävern som viktig att avbila då den ”reser frågor om 

vad som är vackert och var i det estetiska spelet den hör hemma”. (Borg, 2008b, s. 

32) 

 

Med hjälp av avstånd kan ett objekts utseende förändras, det som på långt håll ser 

ut som ett tyg med prickar kan på nära håll visa sig vara ett tyg med ”fy, vad 

äckligt! – flugor” (Öhrlén, 2008e, s. 30) En annan konsthantverkare arbetar med 

storleksförhållanden, denne menar att stora objekt blir kroppsrelaterade och att 
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relationen till objektet förändras samt att man rör sig kring ett stort föremål på ett 

annat sätt. (Borg, 2008a) 

 

Att osynliggöra handens arbete hos objekten tilltalar en konsthantverkare. ”Jag 

tycker om att det inte syns att jag har varit där, som om föremålen hade gjort sig 

själva.” (Öhrlén, 2008a, s. 21) En annan tilltalas av att osynliggöra materialet: 

 

Det ska ju inte vara en självklar keramikyta. Mycket av fascinationen ligger i 

tvetydigheten i det som betraktaren upplever, om man upplever objektet som 

mjukt eller hårt. (Öhrlén, 2004d, s. 19) 

 

Uttalanden om vad som utseendemässigt inte tilltalar konsthantverkaren 

förekommer också. Någon har svårt för färg och vill att ytorna ska vara neutrala 

(Öhrlén, 2004a) medan någon annan ”mår dåligt av matta ytor” och ”störs av 

symmetri”. (Borg, 2008b, s. 35) 

 

Om skönhet uttrycker sig en konsthantverkare på detta vis: 

 

Skönhet är ointressant för mig. Jag har varken förhållit mig eller uppehållit mig 

vid den. Jag fastnar för det som är utanför. (Borg, 2008a, s.15) 

 

 

2.2.3 Material 

När konsthantverkarna talar om sitt material kan det röra sig om dess egenskaper 

ur en miljöaspekt. ”Det är miljövänligt, /…/ och produceras utan konstlade 

processer.” (Öhrlén, 2004j, s. 22) Eller om hur konsthantverkaren utnyttjar 

materialets egenskaper visuellt i sina objekt: 

 

Eftersom leran innehåller mycket vatten, krymper den rejält så att formen 

skrynklas ihop, vilket sätter spår i det färdiga objektet. Det blir också spår efter 

sömmarna och av själva det textila materialet som ger en grafisk effekt i den 

tredimensionella formen. (Öhrlén, 2004d, s. 18) 
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För andra är materialets status och vad det förmedlar drivkraften till att vilja arbeta 

med ett material: 

 

Textilen hade låg status och det ville jag närma mig. Det textila ger en 

hemtrevnadskänsla som kan visa sig innehålla något helt annat. /---/. Det textila är 

inte bara en yta utan hela dess historia finns i material och materialbehandling. Det 

textila står för bilder av normalitet. (Borg, 2008c, s. 18) 

 

En konsthantverkare tycker att det är viktigt att välja material utifrån sin 

personlighet (Öhrlén, 2008a) och en annan att materialet i sig är en bra 

samtalspartner när en historia ska formuleras. (Borg, 2008a) 

 

 

2.2.4 Teknik 

Bland de tjugotvå konsthantverkarna som är intervjuade i Tidskriften Svenskt 

konsthantverk är det två stycken som inte gör allt hantverksarbete själva. Den ene 

konsthantverkaren tar hjälp av andra hantverkare när det handlar om tekniker som 

denne ej behärskar (Borg, 2008b). Den andre som bland annat är klädskapare 

arbetar mer som formgivare då denne gör en prototyp för hand som sedan 

tillverkas industriellt (Öhrlén, 2008d). Genomgående för konsthantverkarna är att 

de arbetar både för hand och maskinellt. ”Jag broderar både för hand och på 

maskin.” (Borg, 2008c, s. 18)  

 

Hos flera konsthantverkare är det själva tekniken och experimenterandet med 

tekniker som är det drivande momentet. ”Drejningen är det roliga, det spännande.” 

(Öhrlén, 2008c, s. 29) Att med hjälp av olika tekniker hitta nya uttryck och finna 

nya sätt att bearbeta materialet. Eller experimentera fram en ny teknik som ger ett 

mer hållbart resultat: 

 

Man får hög kvalitet på godset samtidigt som man får rakuliknande effekter, det 

blir någonting som inte är lika sprött som raku, utan som håller lite bättre. (Öhrlén, 

2008a, s. 18) 
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Genomgående är att flera av konsthantverkarna talar konkret om hur de går 

tillväga när de arbetar. Två konsthantverkare har ett liknande arbetssätt när de 

tillverkar kläder, den ene förklarar det som att varje plagg byggs ihop av tillskurna 

delar (Öhrlén, 2004j) medan den andre uttrycker det som ”att jag lägger pussel 

med bitarna för att få ihop ett plagg”. (Öhrlén, 2004c) 

 

 

2.2.5 Skapandeprocess 

Skapandet och skapandeprocessen ser naturligtvis olika ut hos konsthantverkarna i 

artiklarna och de talar om det på olika sätt. För någon handlar det om att tappa 

kontrollen, att genom en arbetsmetod, collageteknik och improvisation, lura sitt 

kontrollbehov för att på så vis få igång en process (Öhrlén, 2004i) eller låta 

slumpen komma in och styra. (Öhrlén, 2008e) 

 

En konsthantverkare talar om vikten av att våga se mörkret inom sig (Borg, 

2008c). Vidare kan under processens gång känslor som tvivel och osäkerhet göra 

sig gällande: 

 

När man befinner sig i en process, kommer man ju ofta till en punkt där man inte 

vet vad man håller på med. Man vet inte om man vågar stå för det man försöker 

göra men måste ge sig in i det ändå. (Öhrlén, 2004d, s. 18) 

 

Om osäkerhet och tvivel dominerar hos en del finns det de som är väldigt 

strukturerade i sin process, som sorterar, organiserar och gör snabbt ett val och 

arbetar sedan mot det. 

 

Jag väljer något inledningsvis, och sedan är jag i händerna på själva konstverket. 

Det rullar på av sig självt, och jag måste bara fullfölja. Jag ändrar aldrig någonting 

och börjar aldrig om. Handen går före huvudet. (Öhrlén, 2008b, s. 17) 
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2.3 Hur ser konsthantverkaren på begreppet konsthantverk? 

I artiklarna om konsthantverkarna framkommer både de som talar om en koppling 

mellan konsthantverk och ett brukstänkande (Borg, 2008b) och de som kopplar 

ihop begreppet med ett idébaserat och konceptuellt tänkande: 

 

Så jag tror att folk kommer att få en mer nyanserad bild av textilkonst, som ju har 

breddats till att omfatta så mycket mer än det traditionellt handgripliga. (Öhrlén, 

2004h, s. 18) 

 

Drejskivan är utmärkt, men konsthantverket måste inte kedjas fast vid den. Och 

handgjort är bra, men huvudet måste också vara med. (Borg, 2008a, s. 15) 

 

Av en del knyts begreppet också till tankar om, att som konsthantverkare gör du 

allt själv från idé till färdig produkt: 

 

”Jag vill få in känslan som finns i hantverket i mina arbeten. Och jag vill göra 

hantverket själv.” (Borg, 2008c, s. 21)  

 

Medan andra ser sig som konsthantverkare trots att de inte producerar själva men 

de har kontroll över själva processen som formgivare och har bestämt hur det ska 

se ut. (Öhrlén, 2008d) 

 

 

3. Diskussion 

 

3.1 Metod och material 

Studiens syfte har varit att belysa det samtida konsthantverket i Sverige sett ur 

konsthantverkarens perspektiv. För att uppfylla syftet hade jag kunnat använda 

mig av kvalitativ intervju som metod. Det hade förmodligen gett ett annat resultat 

då jag kunnat få precisa svar på frågor om hur verksamma konsthantverkare ser på 

samtida svenskt konsthantverk. Nu har dock mitt fokus varit ett annat än 

konsthantverkares svar på direkta frågor. Det som har rönt mitt intresse är vad 

konsthantverkare väljer att lyfta fram och berätta om i en intervjusituation som 

primärt har ett annat syfte än att belysa just dessa frågor. Jag har därför sökt mitt 
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material i artiklar, som behandlar verksamma svenska konsthantverkare, 

publicerade i Tidskriften Svenskt konsthantverk under åren 2004 och 2008. Då 

min studie är inriktad mot ord och inte mot siffror och statistik som i kvantitativ 

forskning samt att mitt material är begränsat till de textavsnitt i artikeln där det 

klart och tydligt framgår att det är konsthantverkaren själv som uttalar sig, har jag 

valt att analysera materialet ur ett kvalitativt perspektiv.  

 

För att bedöma ett dokuments kvalitet kan det enligt Bryman (2002) bedömas 

utifrån fyra kriterier: autenticitet, trovärdighet, representativitet och 

meningsfullhet. Vad det gäller materialets autenticitet råder ingen tvekan om att 

materialet är äkta och skribentens namn framgår klart och tydligt i artiklarna. Jag 

har heller inte funnit några felaktigheter eller förvrängningar i texterna som skulle 

kunna påverka trovärdigheten. Och vad det gäller representativitet anser jag 

artiklarna i Tidskriften Svenskt konsthantverk vara adekvata i förhållande till 

liknande artiklar som behandlar ämnet konsthantverk. Meningsfullheten anser jag 

också vara god då materialet i artiklarna är tydligt och begripligt. Utifrån dessa 

bedömningskriterier finner jag att materialet för studien är av god kvalitet. 

 

För att möjliggöra en kontroll av mitt arbete har jag försökt att så tydligt och 

detaljerat som möjligt beskriva mitt tillvägagångssätt. Att noga beskriva 

forskningsprocessen påpekar Patel & Davidson (2003) som mycket viktigt 

eftersom kvalitativa studier i någon mån är unika då det är forskaren själv som är 

det viktigaste redskapet vid faktainsamlingen. Vad forskaren väljer att inrikta sig 

på är till stor del beroende av dennes förförståelse och intressen.  

 

Vid tolkningen av studiens textmaterial har jag använt mig av min kunskap, 

erfarenhet och förförståelse. Då jag har flera års erfarenhet av att arbeta i 

materialet keramik och snart slutfört en treårig utbildning med textil inriktning har 

det givetvis påverkat min förförståelse och medfört att jag lättare kunnat sätta mig 

in i konsthantverkarens situation jämfört med någon utan denna erfarenhet. Men 

även om någon med samma bakgrund som jag skulle upprepa min undersökning 

och använda sig att samma material skulle ett annat resultat komma fram. Vi är 
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alla barn av vår tid och vi har alla olika erfarenheter av livet, som påverkar hur vi 

tolkar vår tillvaro och omgivning. Att vi för varje gång en undersökning upprepas 

får olika resultat behöver kanske inte nödvändigtvis betyda något negativt i alla 

fall så länge vi håller oss till mjukdata där sanningen är relativ. Ju fler tolkningar 

vi får kan kanske betraktas som, desto rikare svar. 

 

 

3.2 Resultat 

I resultatet framkommer att det är samma ämnesområden de olika 

konsthantverkarna väljer att lyfta fram och berätta om i en intervjusituation. Men 

hur de förhåller sig till dem och vad de uttrycker angående ämnesområdet varierar 

stort. Det är endast vid ett fåtal tillfällen som två eller flera konsthantverkare har 

liknande åsikter och tankar gällande ett och samma ämnesområde. Med andra ord 

är bilden av det samtida svenska konsthantverket sett ur konsthantverkarens 

perspektiv mångfasetterad. Det är högt i tak. Det samtida konsthantverket 

inrymmer det mesta från bruksföremål till idébaserade och konceptuella objekt. 

Och bland konsthantverkarna finns hela spektret från de som gör allt själv, från idé 

till färdig produkt, till de som nyttjar outsourcing av vissa delmoment i en 

tillverkningsprocess, till de som arbetar som formgivare, det vill säga bestämmer 

hur det ska se ut och låter sedan andra stå för tillverkningen. 

 

Mitt arbetsmaterial omfattar textutsnitt bestående av ord och uttryck från tjugotvå 

konsthantverkare som arbetar i materialen keramik och textil. I textmaterialet 

framstår det som om konsthantverkarna har en klar bild av vad de vill lyfta fram i 

intervjun. Denna bild kan förvisso intervjuaren ha delaktighet i beroende på vilka 

frågor denne valt att ställa och vilka svar som tas med i artikeln. Vidare är den 

intervjuades ord och uttryck nedskrivna av intervjuaren och i vad mån denne har 

ändrat konsthantverkarens ord för att passa in i texten språkligt är osäkert. Men jag 

tror ändå att det till stor del verkligen är konsthantverkaren som väljer vad som 

berättas. Då intervjuaren och skribenten är en och samma person, som har till 

uppgift att få tillstånd en artikel som ska publiceras i Tidskriften Svenskt 

konsthantverk. En tidskrift vars mål är ”att på ett lustbetonat sätt sprida kunskap 
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om svenskt konsthantverk” enligt redaktör och ansvarige utgivare Peter Öhrlén. 

Jag tolkar det som att den konstnärliga friheten gällande artikelskrivandet är stor. 

Och min uppfattning efter att ha läst många artiklar ur Tidskriften Svenskt 

konsthantverk genom åren, är att mycket utrymme lämnas åt konsthantverkaren 

och dennes tankar och åsikter. Jag finner mitt material till studien vara relevant för 

den uppgift jag tagit på mig, att belysa det samtida konsthantverket i Sverige sett 

ur konsthantverkarens perspektiv. 

 

 

3.3 Förslag till fortsatta studier 

Avslutningsvis görs här en utblick genom att ge förslag på fortsatta studier. Under 

arbetets gång har nya frågeställningar väckts som jag anser vara av intresse att 

studera vidare. Ett nästa steg skulle kunna vara att studera textmaterial där 

konsthantverkaren fritt formulerar sig utan att vara styrd av intervjufrågor, för att 

se vad som då lyfts fram? Sådana texter kan möjligen utgöras av utställningstexter 

och utställningskataloger.  

 

Något som också skulle vara intressant att studera är vilken roll konsthantverkaren 

spelar när det gäller hur betraktaren ser på konsthantverk och konsthantverkare? 

Liksom vilken betydelse konsthantverkaren har för hur konsthantverk och 

konsthantverksutställningar bevakas av media?  

 

Det är min förhoppning att dessa förslag tillsammans med min egen studie kan 

inspirera och ligga till grund för fortsatta studier inom området. 
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