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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med arbetet är att ge en bild av svenska keramikers inspirationskällor till yta och dekor 

under 1800-, 1900- och 2000-talet. Det som är relevant för frågeställningen är att ta reda på 

ursprunget till dessa källor och varför just dem har inspirerat och banat väg för dåtida, samtida 

och framtida keramiska uttryck i dekor och yta. Frågeställningarna har besvarats genom en 

kvalitativ litteraturstudie i kombination med två kvalitativa intervjuer med två idag 

verksamma keramiker i Sverige kring deras tillämpning av yta och dekor på sina föremål 

under 1990-talet samt 2000-talet. En begränsning har gjorts i urvalet av perioder studerade i 

arbetet på så sätt att början av 1800-talet har utelämnats samt även alla studier kring 1920-, 

30-, och 40-talen. Resultatet visar på effekten av industrialiseringen, samt vikten av pionjärer 

och möjligheter att söka information. Bärande stilideal beskrivs och utmynnar i diskussion 

kring samhällets påverkan med betoning på vad som anses rätt och fel i tiden, samt det 

ständig återkommande fenomenet inom stilskapande där reform blandas eller byts ut mot 

reträtt. Arbetet kan användas som en del till en grund för större mer omfattande arbeten där 

syftet är att dra säkra slutsatser om generaliseringar, men även för arbeten som berör 

konsthantverk, stilideal och inspiration i övrigt. 
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1. INLEDNING 

I och med min utbildning inom slöjd, hantverk och formgivning vid Linköpings universitet, 

har jag funnit ett stort intresse för keramiken. Jag har kommit till insikt om att det är på detta 

sätt jag vill uttrycka mig konstnärligt och gestalta det jag har inom mig och de sinnesintryck 

jag tar in från omvärlden. Jag är i början av mitt upptäckande av materialet och alla dess 

egenskaper och möjligheter och jag har en nyfikenhet på vilka metoder och tillvägagångssätt 

som finns att ta del av och pröva inom området vad gäller tillämpning av yta och dekor. Att 

finna inspiration och lust till att skapa är dock ibland något som jag finner svårt. En 

prestationsångest infinner sig ofta inför att man hela tiden måste skapa något nytt. Var hämtar 

vi egentligen vår inspiration ifrån för att passa in i och nå upp till dagens svenska stilideal? 

Vad innebär detta ideal för keramikerna i dagens Sverige och hur påverkas de av detta? Vart 

går gränsen för vad som anses nytt och för vad som anses vara lånat från historien, när och 

hur uppstår egentligen en helt ny stil och vilka händelser leder fram till detta? Kan det 

eventuellt finnas inspirationskällor som går igen i nästa århundrade eller kanske något som 

anses vara helt nytt för tiden?  

Keramiska föremål har under 1800 och 1900-talet använts som rena prydnadsföremål eller 

som bruksföremål i hemmet. De har ställts ut på museer och konstgallerier och även prytt 

interiör och exteriör på olika byggnader. Keramik har använts inom performance art1 samt 

som pjäser i installationer2 (De Waal, 2003, s. 8). I och med att ett nytt sekelskifte samt även 

ett millennieskifte ganska nyligen har passerat så kan det vara av intresse att studera hur 

svenska keramiker anpassat sig under de senaste två århundradena och det senaste årtiondet 

vad det gäller utformningen av yta och dekor på sina föremål. 1800-, 1900-, och 2000-talet är 

de århundraden och det årtionde som skall studeras i arbetet. Vilken typ av förändring och 

utveckling vad gäller inspiration och uttryck inom området har förekommit under dessa 

perioder? Eftersom jag själv är verksam i Sverige kommer frågeställningarna att beröra 
                                                            
1 ”Inom konsten en form av ”levande” konst. Tre faktorer utmärker en performance: 

1. Den uppförs ”live”. 

2. Den äger rum inför åskådare och emellanåt medverkar representanter för andra konstarter. 

3. Den som uppträder är lika med konstnären …”  

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Performance, 2009-02-07) 

2 ”Konstart där konstnären medvetet inkluderar platsen och betraktaren i verket. Installationer byggs upp av 
olika element (tavlor, texter, naturföremål, ljud, lukter, film m.m.) sammanställda i konstnärligt syfte. En 
installation är i regel tillfällig och visas ofta utanför de traditionella konstscenerna. Installationen befästes som en 
självständig konstart under 1960- och 70-talen…” (http://www.ne.se/kort/installation/1187519, 2009-02-07). 
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betydande förändringar i yta och dekor på svensktillverkad keramik under 1800- till och med 

2000-talet, samt mer ingående kring två stycken idag verksamma svenska keramikers 

tillämpning av yta och dekor före och efter det senaste sekelskiftet. En viktig personlighet 

som har influerat många efterkommande keramiker i deras arbete med leran är den kvinnliga 

keramikern och konstnären Herta Hillfon. Hillfon har kommit att bli en stor inspirationskälla 

för mig i mitt eget arbete och hon var och är en av de viktigaste och mest utmärkande 

pionjärerna för den experimentella och fria keramiken som skapades främst under 1960-talet. 

Jag vill därför här ge ett förslag till vidare läsning i och med Mailis Stensmans (2008) bok, 

Minnenas vind, ge läsaren möjlighet att ta del av hennes verk och på så vis få en ökad 

förståelse för hur hon arbetade och arbetar än idag. Boken är full av vackra illustrationer av 

Hillfons verk att inspireras av och förundras över. Boken är en sammanställning och 

illustrering av den utställning med Herta Hillfons verk som tog plats år 2008 på initiativ av 

Prins Eugens Waldermarsudde. 

 

2. SYFTE 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka inspirationskällor som påverkat och påverkar 

uttrycken i yta och dekor på keramiska föremål i Sverige under en viss historisk period. Jag 

vill undersöka dessa inspirationskällors härkomst och varför de har satt spår i svenska 

keramikers arbeten. Detta vill jag sedan ställa mot resultatet av intervjuer med två idag 

verksamma keramiker i Sverige, om hur de tillämpat ytbehandling samt dekor på sina föremål 

under 1990-talet samt 2000-talet. 

 

2.1 Problemformulering 

Utifrån detta syfte har jag formulerat följande frågeställningar: 

 

– Vad har varit de betydande inspirationskällorna vad gäller yta och dekor för etablerade 

svenska keramiker verksamma under 1800-, 1900-, samt 2000-talet, och varför?  

– Hur har två etablerade idag verksamma svenska keramiker tillämpat ytbehandling och dekor 

på sina föremål under 1990-talet samt 2000-talet? 
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2.2 Begreppsförklaring 

Här följer min beskrivning av de olika begrepp som förekommer i arbetet för att skapa klarhet 

för läsaren samt förståelse för sammanhanget: 

När jag talar om keramik syftar jag på all sorts stengods-, lergods- och porslins lera som på 

något sätt formats och sedan bränts i temperaturer från ca 920 grader Celsius och uppåt för att 

bli användbara som bruksgods i hemmet eller endast i estetiskt syfte som exempelvis skulptur 

eller en installation i det offentliga rummet. 

Begreppet dekor beskrivs enligt nätupplagan av Nationalencyklopedin på följande vis, 

”Konstnärlig utsmyckning av föremål eller byggnad, särskilt prydnad av 

konsthantverksprodukter” (http://www.ne.se/kort/dekor/1186654, 2009-02-07). I detta arbete 

när jag talar om dekor syftar jag på jag alla former av att smycka ett keramiskt föremål. Det 

kan innebära att pryda ytan med annat konstnärligt material lika gärna som att använda sig av 

engober eller exempelvis underglasyrfäger. Att arbeta i relief på ett keramiskt föremål kan 

även det vara en dekor i detta sammanhang. 

Engober ”… består av en blandning av lermineraler samt färgande metalloxider. Används 

vanligen som dekor under glasyr” (http://sv.wikipedia.org/wiki/Engobe, 2009-02-07). 

Underglasyrfärger innebär ” … färger till penseldekor under transparent eller över täckande 

vit glasyr… ” (http://www.cerama.nu/, 2009-02-07). 

Ytbehandling beskrivs delvis så här av NE:s nätupplaga”… behandling av ytan på ett 

material eller ett föremål av utseendeskäl eller för att få en yta som kan motstå yttre påverkan 

eller för att den ska erhålla särskilda egenskaper” (http://www.ne.se/kort/ytbehandling, 2009-

02-07). I detta arbete syftar jag på olika typer av glasyrer som främst används för att 

keramiska bruksföremål skall vara användbara och exempelvis inte suga åt sig vätska, samt 

för att godset skall bli mer hållbart. Glasyrerna har även en självklar ren estetisk funktion i 

sammanhanget i och med de olika egenskaper det keramiska föremålet erhåller genom dessa 

vad det gäller färger, effekter och yta. 

När jag använder mig av begreppet svensk keramik syftar jag i detta arbete på etablerade 

keramiker och keramikfabriker. Alltså personer och industrier som skapat sig ett namn på 
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marknaden, kan leva på sin verksamhet, som nått historiska framgångar samt förekommit i 

många olika sammanhang.  

Det förekommer även andra begrepp i arbetet som inte kräver en större inledande förklaring 

här under den officiella begreppsförklaringen, då de endast förekommer vid ett fåtal tillfällen 

och inte är direkt betydande för arbetets syfte och problemformulering. Mina förklaringar av 

dessa begrepp har jag istället valt att placera i fotnoterna med syfte att göra det enklare för 

läsaren (Sjögren, 2009, s. 68). Detta val gör jag inte för att förvirra utan för att förtydliga, och 

framför allt för att förenkla för dem som tar del av arbetet. 

 

3. METOD OCH URVAL 

3.1 Metod 

Metoden för arbetet har varit kvalitativ. Detta för att få en mer djupgående och nyanserad 

beskrivning av fenomenet som inte består av statistik eller diagram utan mer av en djupare 

analys av bakomliggande orsaker och tendenser hos några få studerade personer och deras 

verk. Dessa yrkespersonligheter har jag valt ut då jag anser dem vara av stor betydelse för den 

svenska keramikens utveckling. De flesta av dem förekommer i flertalet texter och forskning 

vilket ger en hint om att de har påverkat en större skara efterföljande keramiker och personer 

verksamma inom kultursektorn. 

En metod och förhållningssätt ofta används inom human-, kultur- och samhällsvetenskap är 

hermeneutiken, och det är även den metod och det förhållningssätt jag tillämpar i detta arbete. 

Det innebär att jag har studerat och framför allt tolkat det empiriska materialet. Runa Patel 

och Bo Davidsson (2003, s. 28 f) skriver i sin metodbok Forskningsmetodikens grunder, att 

hermeneutiken från början var en metod för att tolka bibeltexter under 1600- och 1700-talet. 

Under 1900-talet utvecklades detta till en existentiell filosofi som tillämpades för att förstå 

den mänskliga existensen. Patel & Davidsson (2003, s.28 f) pekar på att hermeneutikerna till 

skillnad från positivisterna som arbetar mer objektivt och med att förklara företeelser, istället 

menar att ”… det går att förstå andra människor och vår egen livssituation genom att tolka hur 

mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det talade och skrivna språket samt i människors 

handlingar och i mänskliga livsyttringar” (Patel & Davidsson, 2003, s.29). Jag har i detta 

arbete haft hermeneutiken som grund då jag har studerat relevant litteratur dragit slutsatser 
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kring denna och sedan ställt den informationen och den forskningen mot dem svar jag fått från 

mina kvalitativa intervjuer. Litteraturen har analyserats och urval har gjorts bland dem avsnitt 

som på något sätt berör ämnet för arbetet. Jag har sedan använt mig av en komparativ metod 

med syfte att jämföra de olika texterna med varandra för att eventuellt finna samma eller olika 

svar på utvecklingen i denna forskning, och på så sätt söka ett hållbart svar på mina 

problemformuleringar. Min analys och tolkning av denna information har sedan slagits 

samman med svaren från mina egna två intervjuer för att även bidra med något nytt ännu 

oexploaterat material till undersökningen. 

De intervjuer jag utfört har varit skriftliga kvalitativa intervjuer med två utvalda svenska 

keramiker, en kvinna och en man verksamma i Sverige idag och minst 20 år tillbaka i tiden, 

om deras tillämpning av yta och dekor under 1990-talet samt 2000-talet. Urvalet av 

intervjupersonerna har gått till på så sätt att jag har gjort en websökning på gula sidorna under 

http://www.eniro.se och då först slagit på sökordet keramiker. Jag har sedan letat bland de 

keramiker som har en egen hemsida på internet där de beskriver sitt arbete i bild och text. Ur 

detta sökresultat har jag sedan valt ut fem personer som jag ansåg passa för min studie då de 

har arbetat och idag arbetar mycket med just dekoren på sina föremål. Jag har sedan skickat 

ett e-mail med en förfrågan om intervju och att delta i min studie. Tre personer svarade 

tillbaka att de vill delta, två skickade sedan tillbaka svaren på mitt frågeformulär. Vårt 

geografiska avstånd till varandra och andra rådande omständigheter bidrog till valet att utföra 

intervjun via e-mailkontakt. Detta har skett via ett frågeformulär bestående av 12 frågor med 

efterföljande svar. I och med tillämpandet av denna form av en försiktig intervju har detta 

inneburit ett minimalt inflytande på den intervjuade från intervjuaren, vilket i sin tur har lett 

till korta men mer ärliga svar utan påverkan (Kjaer Jensen, 1995, s. 65f). Alla intervjuade 

personer kommer att benämnas med ett alias i arbetet för att information om enskilda inte ska 

kunna spåras (Hartman, 2003, s. 130).  

Jag valde till slut att också hålla mig till att endast intervjua de två personer som hörde av sig 

då tiden blev knapp för att finna fler intervjuobjekt. Dock kan detta även vara till en fördel i 

skrivandet då ett för stort omfång av kvalitativ data kan bli svårbehandlat och man måste göra 

ett urval och begränsa mig för att materialet ska bli hanterbart och hålla sig inom de uppsatta 

ramarna (Nylén, 2005, s. 9). Men det kan även vara en nackdel för arbetets kvalitet då fler 

respondenter underlättar en jämförelse dem alla emellan vilket i sin tur kan leda till ett mer 

hållbart resultat.  



10 
 

Jag har här använt mig av ett antal så kallade tidsfrågor i intervjuerna. Detta är en metod som 

kan användas när man ska intervjua någon om det förflutna. Intervjuaren använder sig här av 

tidsaxlar i frågorna och kan på detta sätt ge intervjupersonen en chans att berätta sin historia 

(Kjaer Jensen, 1995, s. 68 f). Detta kan underlätta i syftet att visa på förändringar i 

inspirationsskällor och tekniker. 

 

3.2 Litteratur 

Geografiskt och tidsmässigt sett grundar jag mitt urval av litteratur på att jag anser att det är 

av störst intresse att inrikta frågeställningarna och studierna mot de förändringar som skett i 

den tid och i det land jag befinner mig i just nu vilket är Sverige under början av 2000-talet, år 

2009, nio år efter ett sekelskifte samt ett millennieskifte. Dock har jag även valt att studera 

eventuella tendenser som förekommit världen över främst inom Europa, då konstnärer i 

allmänhet oftast inte endast hämtar inspiration och kunskap från sina egna landsmän, utan 

även söker sig ut i världen (Nordenson, 1967, s. 9 ff.). Jag ser därför ett värde och ett måste i 

att undersöka både den nationella samt den internationella arenan för att kunna jämföra dem 

båda och dra paralleller till utveckling och förändring av keramiken i Sverige. Anledningen 

till att jag belyser de förändringar och fenomen som skett inom konsten och konsthantverket 

under två århundraden är för att ta reda på om det finns en tendens till kontinuitet i 

mänsklighetens beteende och inspirationshämtande och vad denna kontinuitet i sådant fall kan 

grunda sig på. För att hålla mig inom arbetets omfattning har jag valt att utelämna alla studier 

kring sekelskiften som sträcker sig längre tillbaka i tiden än ovan nämnda århundraden. 

Tyngdpunkten i litteraturgenomgången kommer att ligga vid att studera banbrytande 

händelser, stilideal, konstnärer, konstverk och konsthantverk som förekommit under dessa två 

århundraden samt början av 2000-talet. Vad det gäller utvecklingen under 1800-talet så ligger 

fokusen i detta arbete på 1800- talets senare del alltså främst 1850-talet och framåt. 1920-, 30- 

och 40-talen utelämnas helt. En kortare genomgång kommer att ske av 1950 -, 60-, 70-, 80-, 

och 90- talen. Under senast nämnda årtionden under 1900-talet sker en snabb tydlig växling 

mellan olika stilideal och sättet att se på samhället. De är oss idag närmast och oss mest 

bekanta historiskt sett, och på detta sätt vill jag inom ramarna för arbetet fånga in och återge 

essensen av varje 10 års- period. 
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Litteraturen jag har studerat och tolkat har till största delen bestått av svensk litteratur som på 

olika sätt beskrivit utvecklingen av keramik och konsthantverk i Sverige specifikt, med början 

i 1800-talet till och med 2000-talet. Utöver den svenska litteraturen har jag även lutat mig 

emot och tagit stöd från viss engelskspråkig litteratur så som Defining moments in art (Evans, 

2008) samt 20th Century ceramics (De Waal, 2003). I dessa två böcker tar författarna upp 

utställningar, konstnärer, konstföremål, händelser och människor som under slutet av 1800-

talet och ett helt århundrade framåt(1900-talet) har satt spår i historien och banat väg för 

framtidens konst och konsthantverk. 20th Century ceramics berör även utvecklingen av 

keramik i hela världen vad det gäller tekniker och material under hela1900-talet och viktiga 

ståndpunkter inom detta materialområde.   

 

 

4. LITTERATURORIENTERING 

4.1 Utvecklingen av yta och dekor på keramik i Europa under 1800-talet 

År 1846 avskaffades skråväsendet3 helt i Sverige, några år tidigare upphörde de ute i Europa. 

Skillnaden mellan stad och landsbygd upphävdes i och med de nya kommunikationsmedlens 

framfart, så som tåg och ångbåtar. År 1864 infördes fullständig näringsfrihet i Sverige och 

hantverkarna var nu fria att tillverka sina produkter utan att behöva ingå i ett skrå eller i en 

fabriks eller hantverksförening. Resultatet av denna utveckling tedde sig så att situationen på 

många sätt blev hotande för hantverkarna verksamma i traditionella verkstäder och inom 

småindustrin. Denna frihandel ledde till en öppning för konkurrerande, fabriksgjorda och 

billiga varor. Snabbt expanderande teknik i utlandet kom nu att innebära en massproduktion 

på många håll ute i världen (Nordenson, 1982, s.9) Teknikens snabba utveckling påskyndar 

även utvecklingen av nya spännande sätt att tillämpa dekor och yta, en form av stress infinner 

sig bland fabriker, formgivare och konsthantverkare ute i världen för att hålla jämt tempo med 

samhällets utveckling och begär. 

 

                                                            
3 ”skråväsen, system för organisation av hantverk, i vilket yrkesutövarna är sammanslutna i föreningar, skrån, 
med särskilda privilegier. I Europa spreds skråväsendet under medeltiden genom att hantverkare i samma yrke 
slöt sig samman… ” (http://www.ne.se/artikel/1222405, 2009-03-06).  
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4.1.1 Stilideal och revolution i England 

Denna nya utveckling av metoder för att tillämpa yta och dekor på keramiska föremål och 

konsthantverk i allmänhet, ledde i sin tur till att individens (hantverkarens) egna personliga 

prägel suddades ut och omtanken för kunden försvann. Man tillverkade nu varorna grundat på 

tillgång och efterfrågan och varan fick sitt pris efter hur behovet såg ut. Under den här tiden 

på 1800-talet var mönster och dekor ett måste på ett föremål, inspirationen hämtades ur 

historiens äldre stilar så som gotiken, renässansen, barocken och rokokon. Man utförde även 

en del reproduktioner av kända konstverk (Nordenson, 1982, s. 10 f). Detta kändes tryggt och 

bekant och man behövde inte oroa sig för att det skulle anses som något nytt och stötande. 

Eva Nordenson (1982, s. 9) skriver i boken Svenskt konsthantverk från sekelskifte till 

sextiotal- en konstbok från Nationalmuseum, om stilidealets utveckling i England under 1840-

talet till och med 1900-talets början, den så kallade Viktorianska tiden då drottning Victoria 

regerade i Storbritannien. Hon beskriver att klyftan under början av denna period var stor 

mellan fabriksarbetarna och den klass som då tjänade på industrialismen. Den borgerliga 

bostadens miljö bestod av ting med inspiration av gångna tiders stilar som i många fall hade 

ett representativt värde. Hon skriver ”samhällsklassens mönster var normgivande, inte 

individens personliga uppfattning” (Nordenson, 1982, s. 9). Med detta menas att det var den 

samhällsklass man tillhörde vars stilideal avgjorde hur stilen i hemmet skulle se ut, inte hur 

människorna själva egentligen ville ha det. 

Under mitten av 1800-talet kom en reaktion mot denna bild av samhället i England. Denna 

nya syn på moral inom miljöskapandet fördes först fram av filosofen John Ruskin (1819-

1900) som var en förespråkare av traditionellt hantverkskunnande och en stor 

gotikbeundrare4. Hans teorier omsattes sedan i praktiken av författaren, målaren och 

formgivaren William Morris (1834-1896) som på 1860–70-talen gick i spetsen för en 

konstsociologisk rörelse. Denna rörelse ledde sedan till revolution mot vad han kallade det 

gamla stilidealet, bestående av ett utdött hantverk och användandet av gamla stilklichéer 

(Nordenson, 1982, s.9 f ). År 1887 bildades rörelsen Arts and Crafts Exhibition Society även 

här med Morris i spetsen. Meningen med denna rörelse var att de producerade varorna skulle 

vara till glädje både för skapare och brukare (ibid., s.10). Alla skulle få ut någonting av 

                                                            
4  ”… goti´k, stil inom arkitektur och konst under senare delen av medeltiden; även benämning på 
själva tidsperioden… En allt smäckrare och elegantare byggnadskonstruktion utvecklades, präglad av vertikala 
linjer som ger byggnaderna ett höjdsträvande uttryck. Stilen får dessutom sin karaktär av de konstruktiva 
elementen: kryssvalvet, strävpelaren och spetsbågen ” (http://www.ne.se/artikel/1199091, 2009-03-03) . 
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hantverket. Hantverkarna skulle få tillbaka lusten för att skapa personliga uttryck, och kunden 

skulle få en bra produkt. 

Morris och hans rörelse hämtade sin inspiration till färg och dekor allra helst från gotiken och 

medeltiden. Detta trots hans antihistoriska uppfattning där man ville komma bort från 1800-

talets stilimitationer och upprepningar. Arvet från medeltiden ansågs i England trots denna 

syn vara värt att bevara och inspireras av. Här kunde man fritt söka sig till den medeltida 

sagovärlden och bli inspirerad av dess mystik och motiv då denna period i historien kändes 

mycket mer avlägsen och inte upprepad i lika stor grad som 1600- och 1700-talens stilar 

(Nordenson, 1967, s. 10). Arvet från medeltiden ansågs då inte vara någonting som var dåligt 

att upprepa utan snarare något som borde upprepas och inspirera. 

 

4.1.2 Influenser från Japan 

I England och i andra länder i hela världen hade det under en längre tid funnits ett stort 

intresse för Japan och Kina inom keramiken men även för stilidealet i stort inom exempelvis 

inredning. Detta intresse satte sina spår i stilens utveckling över hela världen (De Waal, 2003, 

s. 16 f, Nordenson, 1967, s. 10).  Mot slutet av 1800-talet i England blev denna utveckling 

som mest påtaglig. Inspirationen från Japan ledde under början av 1900-talet till en annan syn 

på tillverkningen av keramik. Man skulle inte nu längre dölja eller skämmas för keramikens 

riktiga ursprung eller avtrycken som visade att handen faktiskt hade varit där och skapat (De 

Waal, 2003, s. 17). Man vågade nu gå ifrån det synsätt att allt skulle vara helt perfekt och slätt 

som man vanligtvis ville ha det ute i Europa. Dock med en stor försiktighet och 

tillbakahållande. Inspirationen från Japan syntes främst i valet av dekorer och mönster, men 

en viss öppenhet fanns ändå för andra mer ursprungliga tekniker.  

Den brittiska designern Christopher Dresser (1834-1904) beskrev under samma tid sina 

intryck efter en resa till Japan i sin rapport från 1871. Han pratade då om japanska verk 

formade i en grov mörkbrun lergodslera utan den typ av ytbehandling och dekor som de flesta 

européer under den tiden högaktade. Men trots saknaden av denna finish så beskrev Dresser 

dessa föremål som ”… artistic and beautiful… We get finish without art, they prefer art 

without finish (De Waal, 2003, s. 17). Med detta menade han alltså att vi européer ägnade för 

mycket tid och engagemang åt att göra perfekta föremål utan personlig prägel och därmed 

glömde bort att ladda föremålet med ett konstnärligt uttryck. Japanerna dock, menade Dresser 
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gjorde istället tvärt emot och skapade mycket hellre ett intressant konstnärligt uttryck än en 

perfekt yta och klassisk dekor. 

 

Eva Nordenson (1967, s. 9) menar att den stil som kom att bli det sena 1800-talets egen 

skapelse har kommit att få många olika namn så som: Jugend5, l’Art nouveau6 eller 

Sezession7. Hon menar vidare att motsättningarna trängs inom de olika stilidealen och att det 

är svårt att samla allt i en och samma betydelse. 

 

Var källorna finns till denna strömning vet vi, eftersom dess uppkomst ligger så 

nära i tiden. Vi kan också uppfatta det komplicerade nät av sats och motsats, av 

framryckning och reträtt, som är karakteristiskt för allt stil och modeskapande. 

Inga stilar är fritt stigande utan utgör en konsekvens av samhällets struktur. 

(Nordenson, 1967, s. 9)  

 

Det handlar alltså oftast om en kombination mellan det gamla och det nya. Allt är på något 

sätt ihopvävt och har sin grund och orsak i det som finns och sker omkring oss i samhället. 

Jugend var dock det helt nya stilidealet som föddes under 1890-talet ute i Europa. Jugend var 

något som man tidigare aldrig skådat i denna del av världen vad gäller färg, form och 

mönster. En symbol för framtiden och förändringens uttryck i och med sina tydliga inslag av 

växtornamentik och ljusa pastellfärger. Man kände nu att det var dags att sluta kopiera alla 

äldre stilar och endast blicka framåt. I Sverige märks denna utveckling tydligt. 

 

 

 
                                                            
5 ”Stilriktning inom arkitektur, konst, konsthantverk och inredning från åren runt 1900. Tidigare kopiering av 
gamla stilar ersattes av den nya stilen, som speglade den moderna tiden med bl.a. rationella tillverkningsmetoder. 
Inspiration till jugend hämtades från naturformer som växtslingor, blommor och vågor …” 
(http://www.ne.se/artikel/1199324, 2009-02-14). 
 
6 ”Den franska benämningen på jugend ” (http://www.ne.se/artikel/1167596, 2009-02-14). 
 
7 ”Under senare delen av 1800-talet benämning på sammanslutning av tyska och österrikiska bildkonstnärer som 
(till skillnad från bl.a. konstakademier) själva organiserade konstutställningar m.m. Benämningen antogs först en 
grupp i München och spreds sedan till andra städer och länder ” (http://www.ne.se/artikel/1189116, 2009-02-14). 
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4.2 Keramikens utveckling och viktiga influenser i Europa efter sekelskiftet 1900 

Nu övergick 1800-tal till 1900-tal, ett sekelskifte infann sig. Hur påverkade detta faktum 

dåtidens konstnärer och keramiker ute i Europa? Skedde någon förändring i mönster, dekor, 

tekniker och i sådant fall varför just nu?  

Edmund de Waal (2003, s. 21) skriver i sin bok 20th century ceramics att världens stora 

keramikfabriker, främst i Europa och USA under början av 1900-talet var väldigt medvetna 

och måna om att skapa en stilistisk och teknisk förändring. Jugend fick stå för den stilistiska 

förändringen samtidigt som nya glasyrer experimenterades fram, pressen var nu stor på 

innovatörerna att vara just det som titeln innebär, innovativa.  

År 1917 skapas grunderna till den abstrakta konsten. I Nederländerna bildas gruppen De Stijl 

av de två abstraktkonstnärerna Piet Mondrian (1872-1944) och Theo van Doesburg (1883-

1931). Gruppen bestod av konstnärer, skulptörer och arkitekter. Under den här tiden var 

Holländska konstnärer inte tillåtna att lämna landet på grund av att Nederländerna höll sig 

neutrala under Andra världskriget. Detta ledde till att konstnärerna stängdes ute från den 

internationella konstvärlden. De Stijl influerades av kubismen som just nu hade sin viktigaste 

period ute i Europa med sitt säte i Paris. Detta innebar alltså geometriska, horisontala och 

vertikala former med en begränsad palett av färger så som svart och vitt. Trots förbudet för 

konstnärer att lämna landet just då, kom De Stijl att få ett djupt inflytande på utvecklingen av 

abstrakt konst, främst inom arkitektur och design ute i Europa (Evans, 2008, s. 177). År 1920 

var den ryska revolutionen över och keramiken mellan de två Världskrigen följdes nu av 

många olika manifestationer och grupperingar. Från Ryssland till Tyskland till folkrörelsen i 

Japan och samhällets konströrelse i Sverige. 
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5. ETABLERADE SVENSKA KERAMIKERS 

INSPIRATIONSKÄLLOR UNDER 1800-, 1900- SAMT 2000- 

TALET 

5.1.1 Industrialiseringens påverkan samt Jugends födelse och reträtt 

Under mitten av 1800-talet i Sverige lånade man de flesta idéer till mönster och dekor på 

keramik från utlandet. Främst från England men även från Japan. Nordenson (1967, s. 21 ff.) 

menar att i övrigt så bjöd Sverige under den här tiden inte på några originella tekniker eller 

uttryck. Precis som i England så ledde industrialismen till en produktion av jätteserviser med 

tryckta mönster utan personlig prägel. Utvecklingen av fabriker och nya maskiner var 

genomgående ett steg i en annan mer teknisk riktning under hela 1800- och 1900-talet.  

Idag under 2000-talet pågår en ständigt förfinig av den föregående tekniken och kraven stiger 

och förändras ständigt på vad som anses vara det mest nytänkande och det som alla ska tycka 

om och efterlikna.  Just den tekniska utvecklingen och industrialiseringen har under varje 

århundrade, studerat i detta arbete, på alla håll vid olika tillfällen ofta varit delaktig och 

bidragit till det konstnärliga tänkandet och utförandet. Med ny teknik följer nya möjligheter 

och sinnena öppnar sig för nya metoder och tillvägagångssätt som kanske tidigare inte var 

möjliga att framställa eller genomföra. Under 1800-talet innebar denna nya teknik att det var 

efterfrågan hos den stora massan efter ett visst nytt uttryck som styrde valet av yta och dekor 

hos formgivarna och konsthantverkarna. 

De två ledande keramiska fabrikerna i Sverige under mitten av 1800-talet, Rörstrand och 

Gustavsberg anslöt under 1890-talet två av den tidens mest aktiva konstnärer till sina fabriker, 

Gunnar G:son Wennerberg(1863-1914) till Gustavsberg samt Alf Wallander (1862-1914) till 

Rörstrand. Detta skapade förutsättningar för en experimentell verksamhet med en inriktning 

mot det nya. Rörstrand inspirerades av underglasyrmåleriet som just då var populärt ute i 

Europa, detta innebar ett uttryck bestående av pastellfärger under en transparent blank glasyr, 

vilket var en del av Jugends stilideal (Nordenson, 1967, s. 21 ff.). 

Under slutet av 1890-talet hade många nya stilar fötts ute i Europa så som Jugend eller 

Sezession. Dessa fick många olika benämningar beroende på dess tyngdpunkt och omfattning. 

Något som ändå var gemensamt för dem alla var viljan av att spegla den moderna tiden. Ett 

klassiskt jugendmönster bestod av böljande linjer och växtornamentik, även här med inslag av 
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japaninspirerade dekorer (Nordenson, 1982, s. 15). Konstnären Carl Larsson (1853-1919) åkte 

till Världsutställningen i Paris 1889 och inspirerades av l’Art nouveau (Jugend) och spred 

sedan sina intryck av detta till det svenska folket och den svenska formvärlden. Han predikade 

nu för lätta ljusa inredningar och blad- och blomstermönster vilket är så typiskt för Jugend 

(Nordenson, 1982, s. 16). Författaren, pedagogen och kvinnosaksideologen Ellen Key (1849-

1926) har även hon haft en stor inverkan på jugendstilens födelse och framfart i Sverige, dock 

med inspiration från Morris i England. Key förespråkade det nya ljusa heminredningsidealet 

och lyfte fram Morris sociala syn i sin artikel från 1897 Skönhet för alla (Nordenson, 1967, s. 

13). Key spelade en viktig roll under här tiden i Europa, men främst i Sverige och inte minst 

för kvinnorna och barnen i samhället. Hon var en bildad person som man såg upp till och som 

verkligen stod för sina åsikter och förespråkade dem till folket. En personlighet av stark 

karaktär som genomsyrades av Jugends alla måsten.  

Inom den svenska etablerade keramiken gick man nu också ifrån den majolika8 konsten och 

ifrån 1800-talets ständiga tillbakablickar och inspirationshämtande från historien. Rörstrand 

och Gustavsberg dominerade den svenska marknaden vad det gällde servisproduktion. 

Rörstrand får dock även en växande produktion av konst- och prydnadsföremål . Vid 

Världsutställningen i Paris år 1900 når Rörstrand betydande framgångar och får både medaljer 

och hedersomnämnanden. De som fick mest uppmärksamhet bland dessa prisade alster var 

dem gjorda i fältspatsporslin9 med en ”… plastiskt dekor i milda underglasyrfäger” (Nyström 

& Brunius, 2007, s.69). De internationella framgångarna för Rörstrand och svensk keramik 

fortsatte sedan ända fram till andra världskriget (Nyström & Brunius, 2007, s. 69).  

Även vid Gustavsberg inspirerades man av jugend precis som vid Rörstrand och i övriga 

Europa. Dekorer i emaljfärger bestående av blåsippor, gullviva, snödroppe och liljekonvalj 

tillämpades på den vita porslinsytan och beskrivs som”… något av det friskaste svensk jugend 

har visat på” (Nordenson, 1967, s. 24). Nu var det alltså svensk historia och svensk natur som 

blev motiven för konst och litteratur i Sverige i sann jugendanda. Ellen Key och Carl Larsson 

var de offentliga personer som gick i spetsen för denna utveckling i Sverige under slutet av 
                                                            
8 ”Ursprungligen lysterglaserad fajans från Italien. I Sverige användes termen under andra hälften av 1800-talet 
om flerfärgat dekorerad keramik i flint- eller lergods” (http://www.ne.se/artikel/1073036, 2009-02-20). 
 

9 ”Fältspatporslin, även kallat hårt porslin eller äkta porslin är ett hårt keramiskt ämne som ursprungligen 
tillverkades av en blandning av fältspat och kaolin och som bränns vid mycket hög temperatur. Fältspatsporslin 
tillverkades först i Kina på 800-talet” (http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4ltspatporslin, 2009-03-14). 
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1800-talet samt början av 1900-talet. Inom konsthantverk och inredning kunde nu tydas en 

viss tendens till nytänkande vilket visade att man var påläst och intresserad av vad som 

skedde internationellt inom området. Dock märktes detta av mest inom konsten, arkitekturen 

samt bland teoretikerna. Eva Nordenson (1982, s. 16) berättar i boken Form & tradition i 

Sverige, om hur olika tidsskrifter hjälpte till att sprida budskap och idéer till allmänheten. Det 

var på detta sätt eller genom att utbilda sig utomlands i kombination med att besöka olika 

utställningar och mässor runt om i världen, som konstnärerna och konsthantverkarna kunde 

komma i kontakt med som man kallade det nya, alltså i detta fall Jugend. 

År 1914 gick både Alf Wallander och Gunnar Wennerberg ur tiden, och nya ansikten och 

idéer började då dyka upp inom den svenska fabrikstillverkade keramiken. Gustavsberg 

anställde nu målaren Wilhelm Kåge (1889-1960), och Rörstrand påbörjade sitt samarbete med 

konstnären Edward Hald (1883-1980). År 1917 satte Kåge en ny servis i produktion som kom 

att kallas Arbetarservisen, men inom fabriken vid Gustavsberg talade man om den som K.G.-

servisen. Kåge fick nu även omdekorera äldre serviser och han skapade en helt ny omtyckt 

variant av krydd- och speceriburkar som han dekorerade i blått och vitt med en blank glasyr 

(Widman, 1967, s. 46 f). Dag Widman menar i Svenskt kosthantverk från sekelskifte till 

sextiotal, att Jugends typiska linjer, ornament och färger nu var som bortblåsta ur stilidealet på 

Gustavsberg.  Kåges inspirationskällor bottnade istället i 1700-talets runda, mjuka siluetter 

med en lätt dekor som man tidigare med inspiration från Morris revolution i England, ville 

komma bort ifrån. 

 

5.1.2 Skandinavisk design och bruksvarans epok – 1950-talet 

Dag Widman (1967, s. 121 f) skriver i Svenskt konsthantverk från sekelskifte till sextiotal, att 

under 1950-talet ökade det internationella utbytet inom olika stilar och konsthantverk. 

Människorna förflyttade sig nu också i allt större utsträckning från landsbygden in till 

tätorterna och samhället började nu utvecklas mot ett överflödssamhälle. Detta skulle komma 

att gynna konstindustrin och konsthantverket i Sverige. Konstnärerna blev nu mycket 

attraktiva inom industrin, och nu uppstod återigen en stressfaktor inom området att ständigt 

skapa nya former, precis som under mitten av 1800-talet då industrialismen tog fart. I USA, 

Italien, Finland och Danmark blev denna experimentlusta extra tydlig. De arbetade med nya 

material, metoder, former och färger samtidigt som man nu kunde tyda att konsthantverket allt 
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mer började bli en form av modevara och att en stor del av försäljningsknepen nu låg i att 

locka med kända formgivares namn.  

Författaren, konst- och arkitekturskribenten för Svenska Dagbladet, Gotthard Johansson 

(1891-1968) uttryckte sig så här kring formspråket i Norden under den här tiden i förordet till 

katalogen för utställningen Design in Scandinavia som turnerade i USA och Kanada mellan 

1954-57. 

 

En ständig strävan inom respektive länder att tekniskt och estetiskt realisera de 

möjligheter till god form som det moderna samhället kan ge oss; att skapa en 

miljö, som tillfredsställer den moderna människans behov och som helt enkelt 

och naturligt fyller både praktiska och estetiska funktioner, samt inte minst att 

fostra människan själv att inse värdet av en sådan miljö (Widman, 1967, s. 122) 

 

Gotthard Johansson menade alltså att vi i de Nordiska länderna vid den här tiden strävade 

efter en form och färgutveckling som kunde tillfredsställa ett krav på både en estetisk och 

praktisk funktion, en kombination mellan de båda helt enkelt. Gotthard menade även att dessa 

kombinerade funktioner var något som man som människa skulle lära sig att uppskatta och se 

värdet i. Ett föremål skulle nu helst representera flera olika funktioner för att uppskattas fullt 

ut.  

 

5.1.3 Frigörelsen – 1960-talet 

Under slutet av 1950-talet och början av 60-talet i Sverige börjar den yngre generationen 

konsthantverkare att ompröva och ifrågasätta beprövade material och metoder inom de flesta 

områden. Keramikern Anders Liljefors (1923-1970) visar sina ”… uppfläkta former gjutna i 

sand” (Widman, 1967, s. 141) och han ger signaler till en keramisk frigörelse vilket man 

bland annat tydligt kan se i den kvinnliga keramikern Herta Hillfons (1921-) verk ” hon 

använder leran som strängar i en ny keramisk musik, både lyriskt spirituell och allvarligt 

sträng” (Widman, 1967 s. 141). Hillfon är ett utmärkt exempel på denna frigörelse och många 

av hennes verk från den här tiden visar tydligt vilken pionjär hon verkligen var och är för 

denna utveckling inom keramiken, både vad det gäller yta och dekor men även formmässigt.  
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Även inom möbeltillverkningen och inom konstindustrin börjar man nu experimentera med 

nya material och olika metoder, nya spännande formlösningar börjar ta plats på marknaden 

(Widman, 1967, s. 147). Den nya generationen ville bort från naturmaterialen och det blev allt 

mer vanligt att man istället använde sig av syntetmaterial så som plast när man skapade.  

Keramikern Bertil Vallien (1938) gjorde 1968 ett klot av lera som han istället för att glasera, 

målade med lackfärg. Detta stred mot alla traditionella tekniker och blev mycket 

uppmärksammat. Att endast använda leran till att dreja tillhörde nu det förgångna och nu 

började man använda materialet på andra skulpturala sätt och även som relief (Wickman, 

1982, s. 107). Men eftersom det nu inte längre fanns ett måste att föremålen skulle vara 

brukbara i ett praktiskt syfte så öppnade detta upp för nya sätt att använda leran som material. 

 

5.1.4 Tillbaka till naturen – 1970-talet 

Under 1970-talets början var miljöfrågorna i allra högsta grad på tapeten och den industriella 

produktionen fick ta emot mycket kritik. Konsthantverkarna ville nu gå emot denna 

industrialiserade kultur och istället använda sig av u-ländernas hantverkskultur och arbetssätt. 

Inom glasblåseriet blev det nu med inspiration från USA och England, vanligt att man som 

glaskonstnär började blåsa glaset helt själv istället för att samarbeta med industrierna. Denna 

utveckling där man bröt med de stora industrierna innebar både för keramikerna och för 

glasblåsarna, men även för konsthantverkare i allmänhet, en möjlighet till ett mer individuellt 

skapande oberoende av någon annan eller av en större industri (Brunius, 1982, s. 49). Man 

kunde på så sätt skapa sig ett eget namn på marknaden som konsthantverkare utan att behöva 

sälja in sig till de stora bärande namnen och fabrikerna som man oftast gjorde under 1800-

talet och början av 1900-talet. Man stod då istället för hela produktionen själv dock självklart 

i en mindre skala. 

Under den här tiden i Sverige började dock många konsthantverkare, trots utvecklingen av det 

individuella skapandet, att arbeta mycket i olika grupperingar för att få en känsla av enighet 

och styrka. Syntetmaterialen som var populära att arbeta i under 60-talet då man ville bort 

från naturens material, blev snabbt repiga, fula och oanvändbara och påverkade sedan miljön 

på ett negativt sätt under flera år. Under 70-talet blev istället den taktila, äkta känslan av ett 

material det viktiga i stället för den blänkande, lockande opersonliga ytan . Alla klara starka 

färger som hörde 60-talet till byttes nu ut mot det naturfärgade. Leran (keramiken) skulle nu 

gärna förbli oglaserad. Man uppnådde nya effekter på godset genom att helt enkelt misslyckas. 
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En yta fylld av sprickor eller grus och sand ansågs sensuellt och äkta. Mycket inspiration 

hämtades nu som i föregående epoker, från Japan. Man började diskutera om det endast var 

hantverkarna som skulle kunna garantera kvalitet och en bra funktion i framtiden (Wickman, 

1982, s. 110 f) istället för industrierna som massproducerade utan ansvar.  

 

5.1.5 Ny experimentlusta – 1980-talet  

I boken Svensk 1900-tals keramik, stengods, porslin, flintgods beskriver Helena Dahlbäck 

Lutteman (1985) 1980-talet som ”… ett tillbakablickande, men också ett förutsättningslöst 

experimenterande” (Dahlbäck Lutterman, 1985, s. 196), som man egentligen kan beskriva 

som en lätt fortsättning på 1960-talets frigörelse då alla regler inom keramiken släpptes och 

ett experimenterande med främst form men även med yta tog fart. Dock inte lika helhjärtat. 

Men 1980-talet har även drag av 1880-talets experimentlusta då grunderna till jugendstilen 

föddes. Dahlbäck Lutterman (1985, s. 196) pratar om vad som kännetecknar 1980-talets 

svenska keramiker och var inspirationen hämtas ifrån. Hon menar att ett intresse för att 

utnyttja lerans olika yttrycksmöjligheter både färgmässigt och formmässigt nu uppstod och 

blomstrade. Dock med ett visst kopierande av gamla idéer och redan beprövade ovanliga 

tekniker. Även under 80-talet levde gruppandan kvar i och med att konsthantverkare gick ihop 

och delade försäljnings- och utställningslokaler. Dock arbetade man fortfarande oftast 

individuellt med sitt skapande. 

 

5.1.6 Installationernas tidsera får sin start – 1990-talet 

1990-talet kan överbegripande beskrivas som installationernas och de provokativa 

konstutsvävningarnas tid över hela världen. Konstnärerna började testa gränser så som att 

experimentera och använda sig av sitt eget blod i sina konstverk och installationer. Eller något 

så gränsöverskridande som att låta sin kropp bli opererad under tonerna till musik och 

diktläsning, samtidigt som man under tiden svarar åskådare på olika frågor kring 

installationen (Evans, 2008, s. 716 ff.). Utvecklingen av yta och dekor i keramiken under den 

här tiden verkar ha legat lite på is och väntat in det som komma skall under 2000-talet. Det 

som får ta emot mest uppmärksamhet och analyser under detta årtionde är olika installationer 

i alla dess former och syften. Dock kunde keramiken vara en del av dessa installationer på ett 

eller annat sätt.   
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 5.2 Samtida svenskt keramiskt uttryck – 2000-talet 

Vad kännetecknar svensk keramisk konst i dagens samhälle under 2000-talet? Vad innebär 

den och vart hämtar den och dess skapare sin inspiration ifrån till yta och dekor? Under slutet 

av 1990-talet och under hela 2000-talet fortsätter många konstnärer att uttrycka sig i olika 

intressanta installationer. Tekniken utvecklas även nu och detta bidrar till en större möjlighet 

att uttrycka och förverkliga konstnärliga idéer och visioner (Evans, 2008, s. 716 ff.). Som 

tidigare nämnt bidrar återigen den tekniska utvecklingen till nya uttrycksmöjligheter.    

I boken Voices/Röster, Contemporary ceramic art from Sweden/Samtida svensk keramisk 

konst, från 2006, har litteraturvetaren och kritikern från Dagens Nyheter Sara Danius (1962-) 

med hjälp av fotografen Patrik Johansson, intervjuat och illustrerat tio keramiker verksamma i 

dagens Sverige om deras verk och sätt att arbeta. Dem utvalda keramikerna för denna bok har 

enligt Danius ”… vitt skilda språk och de förhåller sig på olika sätt till traditionen. Det som 

enligt mitt sätt att se förenar dem är styrkan och egenarten i deras respektive arbete, deras 

starka röster” (Danius, 2006, s. 3). Några av dessa starka röster som jag skall återge här är 

Kennet Williamsson, Anna Sofia Mååg, Renata Francescon och Eva Hild. Jag kommer under 

detta kapitel även att återge de intervjusvar jag fått från (alias) Birgitta Johansson samt (alias) 

Jan Boström under de intervjuer som utfördes 2009-02-28 via e-post bestående av ett 

frågeformulär. 

 

5.2.1 Kennet Williamsson – installationer kombineras med brukskonst 

 Danius (2006, s. 9) börjar boken med att återge skulptören Kennet Williamssons (1951-) 

arbeten och tillvägagångssätt. Han är en keramiker som bland annat arbetar med obrända leror 

i olika installationer byggda för hand. Stora fyrkantiga block eller mindre kärliknande 

skulpturer. Hans utgångspunkt är nästan alltid kärlformen. Det hela går ut på att se verken 

vittra sönder och till sist bli utspridda på marken på gatorna. På detta sätt vill han gestalta det 

förgängliga. Williamsson arbetar även med bruksföremål eller en form av brukskonst gjord i 

en blandning av porslinslera och stengods. Leran kallas semiporslin och är ursprungligen av 

koreansk härkomst. Danius (2006, s. 10) beskriver Williamssons drejade föremål som ”… så 

tunnväggiga att bara mästaren själv kan få något så smäckert till stånd” (Danius, 2006, s. 10). 

Glasyrerna beskrivs som enkla, ljusa och emaljliknande (Danius, 2006, s. 10). Ett uttryck som 
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inte är helt främmande för det nordiska form och färgspråket, även under 1890-talet använde 

sig Rörstrand och Gustavsberg av milda ljusa pastellfärger i dekoren. Williamsson fortsätter 

här även på 1990-talets bana med att uttrycka sig i installationer. 

 

5.2.2 Anna Sofia Mååg – avbilden av ett vinterlandskap 

Även hos denna kvinnliga keramiker, Anna Sofia Mååg (1968-), är kärlet utgångspunkten 

dock helst  i form av ett stort fat och inte den mer stängda formen så som en skål. Hon börjar 

ofta med ett drejat fat som hon sedan arbetar fram till en skulptur för hand utan sin drejskiva. 

Ibland skär hon bort och reducerar skulpturen och kvar är endast vad Danius beskriver som 

”… konturerna av vinterfrusna landskap” (Danius, 2006, s.16). Mååg är bosatt i Malmberget, 

Lappland långt uppe i norra Sverige och det hårda klimatet och dess uttryck på naturen verkar 

onekligen vara det som inspirerar henne. Hon arbetar med mjuka fina linjer i skulpturerna, 

vita neutrala färger, så som ett snötäcke eller en frusen is. Fatet kan ändå tydas där någonstans 

under den resande formen ovanpå.   

 

5.2.3 Renata Francescon – konsten att utnyttja glasyrens alla egenskaper 

En annan kvinnlig keramiker som Danius (2006, s.24) intervjuat till boken är Renata 

Francescon (1962-) och hon är mycket intresserad av att upprepa former för att på så sätt se 

hur föremålets personlighet förändras och blir till någonting annat än sitt ursprung. 

Francescon arbetar i uteslutande botaniska motiv, exempelvis rosor formade i hennes 

egenkomponerade porslinslera till en hel vägg av rosor, i naturlig storlek. Hon vill gestalta 

tidens gång och framtiden genom att uttrycka sig i växtlighet. Glaseringen är det viktigaste i 

hennes process och uttryck, och inte då en perfekt slät glasering. Just i arbetet med rosorna så 

gör rosbladens kupningar att glasyren på ett intressant och vackert sätt rinner vidare ner till 

nästa blad, gör så över hela väggen och skapar som ett transparent nät . Hon arbetar lager på 

lager med glasyren för att få just denna effekt (Danius, 2006, s. 24). Man kan säga att hon 

istället för att bara utnyttja glasyrens färg och effekter använder sig av glasyrens textur och 

övriga egenskaper för att skapa intressanta uttryck. 
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5.2.4 Eva Hild – ursprung och nyskapande 

En annan intressant keramiker av dem tio som Danius (2006, s. 30) intervjuat är Eva Hild 

(1966-). Hon arbetar skulpturalt i stengodslera och med former och ytor som påminner om 

äggskal och skelett. Hennes formspråk innehåller både inspiration från det urgamla samtidigt 

som hon tillämpar det nya i sina föremål. Det nya kan man i detta fall urskilja som de runda, 

mjuka håliga formerna som sveper runt varandra och bildar som ett klot av linjer, färgen och 

ytan är vit, kall och matt. Det urgamla hittar man i just denna ben- eller äggskalsliknande yta. 

Hon arbetar mycket med tomrummet i sina former och utgår oftast efter det i sina skulpturala 

arbeten (Danius, 2006, s.30 f).  

 

5.2.5 Birgitta Johansson – 2000-talets tidsanda 

En av de intervjuade keramikerna just för denna undersökning (alias) Birgitta Johansson 

(intervju, 2009-02-28) skriver att även hon idag främst arbetar skulpturalt, till skillnad mot 

1990-talet då det även var bruksföremål hon skapade. Hon skriver att hon både då och nu 

inspireras av den forntida egyptiska konsten och dess symbolik. Hon arbetar i stengodslera 

och vad gäller yta och dekor är det oxider, engober och ristningar av ytan som tillämpas. 

Hennes föremål föreställer djur och människor i olika situationer. Anledningen till att hon gått 

över mer och mer till att arbeta skulpturalt skriver hon har sin grund i tidsandan och för att 

hon helt enkelt tycker det är roligare att arbeta skulpturalt. 

 

5.2.6 Jan Boström – verkligheten inspirerar 

Jan Boström (alias) arbetar i samma verkstad som Birgitta Johansson och även han arbetar 

främst skulpturalt vilket också tog mest fart efter övergången till 2000-talet. Han understryker 

dock att han själv inte ser någon tydlig förändring i sina arbeten efter denna tidsövergång och 

att allt är en ständigt pågående process. Hans material är vit stengodslera med eller utan 

chamotte10 eller svart spansk lera. Han skriver att han är ute efter det unika i sina föremål, 

                                                            

10 chamotte [�am�´t], krossad, bränd eldfast lera. Chamotte används som en icke-plastisk komponent i eldfasta 
material för att minska krympning och torksprickor samt för att ge en skrovlig och färgskiftande yta 
(http://www.ne.se/artikel/1071069 , 2009-03-07) 
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inga stämplar eller tryck tillämpas i dekoren eller ytan, allt sker på fri hand. Oxider och 

engober kombineras ofta på en yta i relief.  

Boström (intervju, 2009-02-28) menar att han inspireras av sin syn på verkligheten, och hur 

han sedan tolkar den är det som avgör uttrycket på hans föremål. Han skriver 

”verklighetsbilden förändras med åren och därmed det keramiska uttrycket” (Jan Boström, 

intervju 2009-02-28). Han menar även att både han och Johansson försöker att utesluta sig 

från de trender som finns just nu vad gäller glasyrer och råmaterial, och att det är hans inre 

verklighet som styr valet av dekor och yta, kombinerat med vad som finns att tillgå för 

tillfället vad gäller leror och material. Boströms förebilder inom konsten består av en rad 

impressionistiska konstnärer så som Vincent Van Gogh och Paul Gauguin. Dessa personer 

och intrycken av deras verk ligger någonstans som en grund i hans skapande. Det kanske inte 

går att tyda när man tittar på hans föremål men det kan också vara det som de här personerna 

står för och representerar som spelar roll i detta sammanhang. De har någon gång gjort intryck 

på honom och förtjänat hans respekt och beundran, vilket sedan banat väg för hans framtida 

uttryck och förhållningssätt.  

Många av dessa keramiker beskrivna ovan har en utgångspunkt som grund i sina arbeten, 

Kenneth Williamsson har kärlformen, likaså Anna Sofia Mååg. Renata Francescon har 

repetition som grund och Eva Hild har hålformen. Redan beprövade traditionella tekniker är 

utgångspunkten, som dem sedan bygger på, gör om och förvandlar till något annat än dess 

ursprungliga syfte. 

 

 

6. AVSLUTANDE DISKUSSION  

6.1 Metod och litteratur 

Hermeneutiken visade sig vara ett mycket passande förhållningssätt för denna studie då 

litteraturstudierna och arbetet med intervjuerna till stor del bestått av att tolka både text och 

bild (Patel & Davidsson, 2003, s. 28f) och dra slutsatser och resultat av detta. När man ska 

göra en sådan typ av studie som jag här har ägnat mig åt där materialet till stor del består av 

att studera olika typer av stilideal och tekniker beskrivna i bilder, text och citat, så vill jag 
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säga att det är ett måste att använda sig av hermeneutiken. Det är viktigt att lyfta fram att det 

är min tolkning av materialet som ligger till grund för resultat och diskussion i detta arbete. 

Den kvalitativa metoden för arbetet har bestått i att studera relevant litteratur samt två 

skriftliga intervjuer. Jag utlovade inga resultat som skulle kunna stödja tydliga 

generaliseringar då detta oftast inte är möjligt i en kvalitativ studie (Kjaer Jensen, 1995, s. 39 

ff.) Däremot har jag funnit en del intressanta exempel på återkommande tendenser vad gäller 

varifrån svenska keramiker har hämtat och idag hämtar sin inspiration ifrån under de två 

senaste århundradena och det senaste årtiondet. Det har varit relativt lätt att finna litteratur 

som berört utvecklingen av keramik under hela 1800- samt 1900-talets början och senare del 

till och med 1970-talet. Däremot de efterföljande årtiondena 1980- och 90- talen har varit 

svåra att finna bra beskrivande information kring dekorer och ytbehandlingar som förekom 

inom keramiken under dessa perioder. Troligtvis beror detta på att det på något vis ligger för 

nära i tiden och att främst 1990-talet kan beskrivas som en uppstegring till övergången till det 

så uppmärksammade 2000-talet? Jag hade nämligen inga problem med att finna litteratur 

kring svenska keramikers arbete med yta och dekor under 2000-talet. Kring konsten i 

allmänhet under 1990-talet fann jag dock en del tidstypiska exempel vilket ändå kändes 

relevant i sammanhanget även om jag inte fann något specifikt om utvecklingen av yta och 

dekor på keramiken. 

 

6.1.1 Intervjuer 

Intervjuerna utfördes genom en skriftlig kommunikation på grund av då rådande 

omständigheter. Jag hade nu i efterhand gärna utfört dessa på plats i verkstaden där de två 

keramikerna idag arbetar. På detta sätt hade jag haft möjlighet att ställa följdfrågor och att se 

deras arbete på nära håll i verkligheten. Jag menar att jag i och med denna metod gått miste 

om värdefull information som hade kunnat ge en bättre och kanske mer tydlig bild av deras 

inspirationskällor till uttryck i yta och dekor. Dock vill jag ändå påstå att en sådan form av 

intervju där svaren hålls relativt korta, uppstaplade och utan påverkan från mig själv som 

intervjuare ändå bidrog till en enklare behandling av dessa. Detta i sin tur ledde till att det som 

var relevant och intressant för arbetets syfte och problem var lätt att urskilja och då även att 

kommunicera vidare till läsaren. Användandet av tidsaxlar som jag tillämpat i frågorna visade 

sig vara ett bra tillvägagångssätt för att få en bild av eventuella förändringar som skett under 

en viss period och varför. Detta tillvägagångssätt har bidragit till att intervjupersonerna varit 
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tvungna att gå tillbaka i tiden för att analysera sitt eget arbete och varför de gjort som de har 

gjort.  En önskan hade också varit att få fatt i fler personer att intervjua för att få en ännu mer 

nyanserad bild av hur det kan se ut ute i landet vad det gäller yta och dekor på keramik under 

1990-talet samt 2000-talet. 

 

6.2 Resultat 

Jag vill efter arbetets litteraturgenomgång och resultat påstå att en stor del av utvecklingen av 

svenska keramiska uttryck i yta och dekor under främst 1800- och 1900- talet har sin grund i 

den tekniska utvecklingen. Industrialiseringen har spelat en stor roll för nya möjligheter på 

alla håll, inte bara för konsthantverkarna. Massproducerandet av keramiska produkter, främst 

bruksföremål, som fick sin start under 1870-talet innebar till en början att uttryck med en 

personlig prägel inte var speciellt vanligt förekommande. Man kopierade mycket från tidigare 

stilar och inspirerades av Japan i dekorerna. Om man tittar på utvecklingen av stil och dekor 

på keramik under 1970-talet kan man tydligt se att man även då inspirerades av Japan, dock 

med en mer tydlig tillbakagång till den ursprungliga helheten till skillnad mot 1870-talet då 

främst dekoren skulle vara Japaninspirerad. De keramiska föremålen under 1970-talet skulle 

vara taktila (Wickman, 1982, s. 110 f) och inte så perfekta, man ville fånga känslan av det 

naturliga och äkta. 

Under 1890-talet föds Jugend ute i Europa, det nya stilidealet som ingen tidigare skådat och 

som ville spegla den moderna tiden. Vad skedde då hundra år senare 1990 vid ungefär samma 

tid i Europa inom det konstnärliga området?  Jo konstnärerna började sväva ut allt mer och 

tänja på gränserna för vad som skulle anses passa inom begreppet konst och även då ville man 

spegla det moderna och outforskade. Man började uttrycka sig i installationer, antingen med 

sin egen kropp som pjäs eller med olika material, bland annat keramik. Efter att ett helt 

århundrade har passerat kommer alltså samma tendenser igen vid nästan samma tidpunkt. 

Dock tar det sig en annan form, men jag vill här peka på den strävan som utmärker sig under 

slutet av ett århundrade. En strävan mot det som man vill kalla det moderna, alltså det som 

den nya tiden har att erbjuda, en försmak av det som komma skall. Som om bara vetskapen 

om att ett nytt århundrade snart skall ta fart bidragit till en påtvingad förändring av mer 

radikal sort. En tendens finns här till att man vill vara före sin tid och inte längre släpa efter 

och bli stämplad som gammamodig och fast i gamla mönster. Jag vill påstå att jugendidealet 

har hängt sig kvar än i dag i Sverige. Det kan vi tydligt se i keramikern Renata Francescons 
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arbete med rosorna, där hon vill gestalta tidens gång genom att använda växtliga former, 

mönster och färger, och på ett sätt lever detta ideal kvar i allmänhet i det typiskt Nordiska 

formspråket som så ofta har inslag av de ljusa färgskalorna.   

Vad och vilka är det då som sprider budskapet om dessa nya stilideal till den stora massan? 

Här har vi fått veta att de personer som kan hållas ansvariga för detta främst under 1800- och 

början av 1900-talet, var beresta utmärkande personer som kunde vara ideologer så som Ellen 

Key, lika gärna som de kunde vara konstnärer så som Carl Larsson. Deras budskap 

tillsammans med de tidsskrifter som då fanns att tillgå var det som folket lyssnade på och 

inspirerades av. Ganska klart är ändå, menar jag, att det inte är den vanliga arbetande 

människan ute på landsbygden eller i storstaden som stod för detta. Man litade till stor del på 

det samhällets frontfigurer förespråkade helt enkelt. 

Med start under mitten av 1900-talet sker en generellt mycket snabbare utveckling än under 

hela 1800-talet då gränserna kan upplevas som mer flytande och inte så avgränsade. Varje 

årtionde får under 1990-talet sin egen personlighet och sina utmärkande drag vad gäller 

samhället i stort och då även hos konsthantverkarna. 1950-talet startar trenden som är så 

typisk för Norden även idag, att kombinera funktion med estetik, titta bara på vårt mest 

utmärkande exempel, IKEA. Detta stora företag har idag under 2000-talet sin slogan 

ingenting är omöjligt (http://www.ikea.com/se/sv/ 2009-03-10) och detta säger väl allt om 

deras formgivning? De kan allt, allt går att lösa och att kombinera, ett föremål och en produkt 

skall här helst besitta flera egenskaper så som praktiska och estetiska. Gotthard Johansson 

(Widman, 1967, s. 122) pratade på 1950-talet om vikten av att lära oss människor att tycka 

rätt, att inse hur bra det kan vara med denna kombination. De keramiska föremålen skulle nu 

vara både vackra och praktiskt fungerande i hemmet. Under 1960-talet kommer den 

keramiska frigörelsen med bland andra Herta Hillfon i spetsen. Nya skulpturala tekniker och 

tillämpning av yta och dekor skapades, man frigjorde sig från det som under 1950-talet ansågs 

vara det rätta och började experimentera och tänja på gränserna. Skrikiga färger och 

syntetmaterial var i övrigt 1960-talets kännetecken. 1970-talet kännetecknas som en 

tillbakagång till det naturliga och miljövänliga, och under hela 1980-talet kan man ana det 

som komma skall under 1990-talet. Hela tiden sker en växling mellan reform och reträtt. 

Takten på hur vi människor ska anpassa oss efter olika skeenden historiskt sett, skruvades upp 

under mitten av 1900-talet. Istället för att det måste passera femtio år innan något banbrytande 

händer, så passerar nu kanske bara tio år innan nytt byts ut mot något ännu nyare. 
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6.2.1 2000-talet – skulpturens årtionde? 

Birgitta Johansson (alias) (Intervju, 2009-02-28) pratade i min intervju med henne om 2000-

talets tidsanda. Hon menar att det är tidsandan som bidragit till att hon gått över mer och mer 

till det skulpturala arbetet. Menar hon då att man enligt 2000-talets stilideal och normer helst 

ska arbeta skulpturalt inom keramiken? Att bruksföremålen inte längre har samma värde på 

marknaden eller inom den konstnärliga kretsen i och med allt massproducerande? Detta får 

jag aldrig reda på då intervjun utfördes på ett sådant sätt att jag inte gav mig själv möjligheten 

att ställa följdfrågor. Men man kan eventuellt dra slutsatsen av att det är så hon menar, den 

massproduktion som idag sker inom gengren bruksföremål och som i stor mängd importeras 

kan ha gjort 2000-talet till ett skulpturernas årtionde lika väl som en fortsättning på 80- och 

90-talens installations trend som vi ser går igen i Kennet Williamssons installationer. En 

skulptur är oftast unik och inte likadan som någon annan, den har ett eget uttryck som inte går 

att få till precist i detalj en gång till efter den första. Ett bruksföremål kan idag menar jag mer 

kännas och uppfattas som en liten del av en större grupp, en väldigt stor grupp. En skulptur är 

bekväm i sig själv, den är sig själv och har en unik personlighet, den behöver ingen annan . 

Är det just det unika vi idag eftersträvar inom konsthantverket? Är vi trötta på alla 

reproduktioner av tidigare uppmärksammade föremål? Vill vi ha personlighet under 2000-

talet? Vill vi återigen som under 1970-talet ha äkthet? 

Vad inspirerar då svenska keramiker under 2000-talet? Under den perioden som har kommit 

att kallas den elektroniska åldern eller informationsåldern 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Information). Vi har kommit en bit på väg inom forskning och 

elektronik i hela världen och information kan i och med detta lättare spridas ut till 

allmänheten, på gott och ont. Konstnärer och konsthantverkare behöver inte själva resa runt i 

världen eller lyssna på endast svenska kritiker och ideologer när de vill hämta inspiration och 

idéer. Det är i dagens Sverige mycket lätt att söka och motta information på olika sätt 

exempelvis genom world wide web, även kallat Internet eller genom tv- och radiokanaler 

samt flera olika dagstidningar och tidsskrifter som finns tillgängliga från hela världen.  

Danius (2006, s. 3 ff.) har intervjuat tio svenska keramiker som främst arbetar skulpturalt men 

även med bruksgods. Ofta i en kombination av de två på så sätt att grunden består av ett 

bruksföremål som sedan arbetas om till något mer skulpturalt och kanske inte så användbart i 

brukssammanhang utan mer i estiskt syfte. Men även här går de Nordiska formidéerna igen. 
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Ytorna och dekoren på föremålen hos många av de intervjuade har inslag av det vita neutrala, 

matta, ljusa och även av mjuka linjer och former. Inspirationen verkar ofta hämtas från den 

svenska naturen så som den ter sig i deras närhet. Anna Sofia Mååg exempelvis, är bosatt i 

Lappland och Danius (2006, s. 16) menar på att det tar sig uttryck i hennes skapande arbete. 

Hon vill tyda ”… konturerna av vinterfrusna landskap” (Danius, 2006, s. 16) i hennes verk. 

Under 1970-talet gick man också tillbaka till naturen och inspirerades av dess form och färg 

och man kämpade även för att beskydda den. Har vi under 2000-talet fått en släng av 1970-

talets anda och inspirationskällor? Vi är ju i dagens samhälle, minst sagt i Sverige väldigt 

noga med att alltid poängtera hur mycket vi i detta land gör för miljön! Dock har forskning 

och teknisk utveckling lett till att det under 2000-talet finns mer möjligheter och alternativ för 

att klara av att hålla fast vid ett sådan miljövänlig profil. Hur länge det håller denna gång 

återstår dock att se, men tydligt är ändå enligt min mening att likheter finns mellan dessa två 

årtionden. 

De svenska keramiker som studerats i denna undersökning vad gäller 2000-talet, visar på en 

tendens till att främst vilja arbeta skulpturalt med leran. Ytorna och dekoren styrs ofta av var 

de befinner sig just då alltså miljön runtomkring och vilken sinnesstämning de har. Jan 

Boström exempelvis som inspireras av sin syn på verkligheten som den är just då, men som 

hela tiden förändras i och med att tiden passerar och han själv förändras. Anna Sofia Mååg 

inspireras tydligt av naturen i det landskap hon befinner sig i, Lappland. Naturen förändras 

även den och hennes keramiska uttryck följer efter. En is ser inte alltid likadan ut utan den 

kanske öppnar upp och spricker. Ett snötäcke kan fyllas på och skalas av och linjerna 

förändras hela tiden. 

 Utan förändring kan inte ny inspiration födas. Man blandar nya intryck med gamla så långt 

till dess man känner att det gamla inte längre hör hemma i det man vill gestalta och en helt ny 

stil tar form. Man håller först tillbaka för att sedan blicka framåt, och så fortsätter skapandet. 

Samhällets inflytande på människan kan avgöra hur vi beter oss och varifrån vi hämtar 

inspiration, kombinerat med egna personliga upplevelser och intryck beroende på arv och 

miljö. Eva Nordenson (1967, s. 9) beskriver i boken svenskt konsthantverk från sekelskifte till 

sextiotal, vad som är karakteristiskt för allt stil och modeskapande. Hon menar att det nästan 

alltid är en blandning av framryckning och reträtt som skapar en ny stil, hon skriver även att 

”… inga stilar är fritt stigande utan utgör en konsekvens av samhällets struktur” (Nordenson, 

1967, s. 9). 
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 Jag anser att det här tydligt visas prov på att historiska stilförändringar går igen och 

återkommer när ett visst antal år passerat. Det behöver inte handla om exakta tidpunkter utan 

det som jag anser vara av vikt i denna diskussion är att lyfta fram att människan ofta har en 

tendens att både vilja blicka framåt och vara modiga, samtidigt som vi vill ha kvar lite av det 

trygga, gamla som gör att vi känner oss hemma och säkra på det vi gör. Det gamla vet vi att 

vi kan och vi vet att det en gång blivit accepterat och troligtvis omtyckt. Men ibland när vi 

under en tid varit fast för länge i historien så bryter vi oss loss och kastar oss ut i det okända 

på jakt efter något revolutionärt och helt nytänkande. Vi väljer då något symboliskt som får 

representera denna moderna tid så som inom Jugend där man valde att framhäva symboliken i 

växtlighet, alltså något som står för och visar på förändring. Dessa aktioner och framförandet 

av nya idéer och ideal drivs ofta fram till en början av ett fåtal personer. Karaktäristiskt för 

dessa är deras drivna och upplysta personligheter. Det är människor som är intresserade av 

samhället och det som sker runtomkring dem, som inte bara kan sitta stilla och se på utan som 

vill vara en del av det som sker och även kunna påverka detta. Men vad kommer att bli det 

nya Jugend nästa gång? Eller kommer vi om 100 år kunna tala om något stilideal som så som 

vi idag talar om Jugend? Utmärkande för detta ideal under slutet av 1800-talet var ju just dess 

strävan mot den moderna tiden. Vad blir nästa steg? Detta ser jag med spänning fram emot att 

själv uppleva och studera både på avstånd och från min egen verkstad.  

 

6.2.2 Vidare forskning 

Under arbetets gång har några nya frågeställningar skapats som jag anser vara av intresse att 

studera vidare och då mer djupgående. Intressant skulle vara med en studie av sekelskiftet i 

sig som fenomen, och vad just detta har haft för roll för de konstnärliga uttrycken i 

exempelvis Europa. Tanken är då en mer övergripande studie av de händelser och 

konstnärliga uttryck som tagit plats åren precis innan respektive efter flera sekelskiften bakåt i 

tiden. Eftersom jag själv efter detta arbetets resultat och diskussion vill tyda någon form av 

återkommande tendens vad gäller ett sådant fenomen, så vill jag med detta förslag och med 

mitt eget arbete som grund bana väg för framtida forskning inom ämnesområdet. 
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2009-02-23 

Intervjufrågor 

Frågor att klarställa med intervjupersonen innan intervju: 

 

1. Syftet med denna intervju är att undersöka hur en svensk etablerad keramiker har tillämpat och 
idag tillämpar yta och dekor på sina föremål, och vad orsaken till detta uttryck bottnar i. 

2. Resultatet kommer endast att användas som empiriskt material i Isa Lundgrens C-uppsats vid 
institutionen IKK (institutionen för kultur och kommunikation) vid Linköpings universitet. 

3. Personerna som intervjuas kommer för alltid att vara anonyma, och benämnas med alias i 
redovisningen av resultatet samt i arbetets diskussion och analys, referensförteckning samt 
bilagor. 

4. Arbetet kommer efter avslutande opposition godkänd av examinatorn, att publiceras på LiU 
Electronic Press för allmänheten att ta del av. 

 

1. Hur länge har du arbetat som keramiker? 
 

2. Vad fick dig in på det spåret? 
 

3. Har du någon utbildning inom området? 
 

4. Vart befinner du dig när du skapar? 

      5.   Vilken typ av lera och tekniker använder du dig mest och helst av? 

      6.   Vad har du för specialitéer inom området, vad anser du vara ditt signum? 

 
 

7. Om jag ber dig att beskriva ditt eget konstnärliga arbete under 1990-talet, hur såg det då ut med 
inriktning på arbetet med yta och dekor? Kan du ge någon generell bild av uttrycket på dina 
föremål under den tiden? 

8. Vad (i sådant fall) anser/tror du själv var anledningen till detta uttryck? Vad inspirerades du av 
under den här tiden? 

 

9. Om jag sedan ber dig att beskriva ditt eget konstnärliga arbete under 2000-talet, hur har det då 
sett ut med inriktning på arbetet med yta och dekor? Finns någon generell bild av uttrycket på dina 
föremål just nu och under hela 2000-talet? 

      10. Vad (i sådant fall) anser/tror du själv är anledningen till detta uttryck?  

 

      11. Vilka konstnärliga förebilder har du inom ditt område (behöver inte vara keramiker)?   
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