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1 Inledning 

 

 

1.1 Bakgrund 

Under hösten 2008 hade Östergötlands länsmuseum en utställning med namnet Under samma 

tak som var en jurybedömd utställning för slöjd, konst och konsthantverk. Varje deltagare fick 

bidra med tre objekt och välja om deras produkter skulle bedömas av en konst- eller slöjdjury. 

Alla objekt var i samma sal på väggar, podier och hängandes från tak. På utställningen var det 

svårt att urskilja vilka produkter som hörde till de olika kategorierna. Vilket även var tanken 

med utställningen. Det fick mig att fundera på meningen med att kalla sig själv slöjdare, 

hantverkare eller konstnär. Har dessa begrepp stor betydelse? När jag besökte utställningen 

var det föremålen som fick mig att stanna till och reflektera över föremålet inte över vad 

skaparen bakom kallar sig. På programmet Slöjd, hantverk och formgivning är diskussionen 

om de olika begreppen slöjd, hantverk, konsthantverk, design och formgivning aktuell. Som 

student på programmet har jag börjat fundera mycket på de olika begreppen. Under min 

praktik hos hemslöjdskonsulenterna i Östergötland och Västerbotten användes begreppen 

hemslöjd och slöjd. Jag blev omnämnd som slöjdare och det begreppen kände jag mig osäker 

på. Funderingarna kring begreppen slöjd och hemslöjd började gro inom mig och jag försökte 

komma fram till vad jag själv menar med de olika begreppen. På min utbildning har 

diskussionerna gått mellan studenterna angående vad vi kallar oss, och om det är viktigt att 

tillhöra något av begreppen. Vissa studenter ansåg att det var bättre gällande status att kalla 

sig formgivare eller konsthantverkare än slöjdare. Det var även flera studenter som inte 

förknippade sig med begreppet slöjd på grund av material- eller teknikval. Diskussionen gick 

även så att en person som arbetar med trä har lättare att förknippa sig med slöjd, än en person 

som arbetar med textil till exempel tygtryck och tovning. Denna diskussion fick mig att 

fundera på begreppen och hur de används. Spelar det egentligen någon roll vad vi kallar oss? 

Är det skillnad på slöjd, hemslöjd, hantverk, konsthantverk? Skapar inte alla för att det är en 

drivande kraft och ger oss glädje? Vad betyder begreppen och vilka skapande människor 

räknas till de olika facken? När jag är klar med min utbildning och inte längre kallar mig 

student, vad kallar jag mig då? Slöjdare, konsthantverkare, hantverkare eller formgivare? Det 

finns även intressanta artiklar och bloggar på Kravallslöjds hemsida (www.kravallslojd.se) 

angående de olika begreppen och hur de används. Enligt litteraturen finns olika definitioner 
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på de olika begreppen, men vart går gränserna och vem bestämmer vilken kategori vi befinner 

oss i? I tidskriften Hemslöjden kan artiklar om olika begrepp som används inom hemslöjden 

läsas och även om trendgurun Li Edelkoort. Li Edelkoort var utställningskommissarie i 

utställningen A World of Folk i Stavanger våren 2008. Där fick hon visa nya möjligheter för 

slöjd och konsthantverk. Hon anser att begreppen konst, konsthantverk, slöjd, formgivning 

och design kommer att smälta samman. Hon använder inte begrepp som konceptdesign då de 

pekar på skillnaden mellan begreppen. Begreppen kommer att bli förenade i liknande ett 

äktenskap menar Edelkoort (Hemslöjden, 2008/5, s.11ff). Enligt Katarina Ågren, tidigare 

chefredaktör för tidskriften Hemslöjden (Hemslöjden 2008/5, s.47) är sammansättningarna 

från ordet slöjd många. Konstslöjd är känt sedan 1820-talet och kan avse konstindustri men 

även konsthantverk. Konsthantverk har använts sedan 1870-talet (Hemslöjden 2008/5, s.47). 

Begreppet konsthantverk kommer ifrån den engelska Art and Crafts rörelsen som växte fram i 

England i mitten av 1800-talet. Under slutet av 1800-talet spred sig Arts & Crafts rörelsen till 

Sverige. På Tekniska skolan, nuvarande Konstfack ordnades verkstäder där konstnärer och 

arkitekter började arbeta med material som textil, metall, glas och porslinsformgivning. År 

1999 menas i Mötesplats för form och design att konsthantverket visade tendenser på att växa 

sig starkare och få en ny ställning internationellt (Statens offentliga utredningar 1999:123, 

s.33).  

År 1983 menar Miete Ziemelis i en rapport från statens kulturråd att begreppen slöjd, 

hantverkare, konsthantverkare, bildkonstnär kan ha gemensamma materialområden och 

tekniker inom det textila området. Hemslöjden står för den mesta produktionen av 

brukstextilier. Hantverkarna är skickliga väverskor eller brodöser. Textila konsthantverkare har 

endast en liten produktion som betecknas konsthantverk, till exempel textil tryck som 

framställts manuellt av konsthantverkaren. Textilkonstnären arbetar huvudsakligen med 

bildvävar, broderade bilder, applikationer eller tryckta textila bilder (Ziemelis, 1983, s.22f).  

Att gå på utställningen Under samma Tak och diskutera om dessa begrepp på utbildningen 

inspirerade mig att skriva denna uppsats. 
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1.2 Begreppsförklaring 

Jag har valt att göra en begreppsförklaring tidigt i arbetet för att underlätta fortsatt läsning.  

 

Hemslöjd: I mitten av 1800-talet ersattes begreppet husslöjd med hemslöjd. Husslöjd var 

begreppet för den produktion till försörjning och utövandet i hemmet. Tillverkningen av hemslöjd 

delades in i husbehovsslöjdande och saluslöjdande. Den färdiga produkten kallas slöjd och 

tillverkaren av det kallas slöjdare (Anna Karin Reimerson, 1986, s.21f). Reimerson stödjer sig på 

Statens offentliga utredningar (1979:77, s.29) där står det att hemslöjd är tillverkat helt eller delvis 

manuellt av handens arbete. Det vardagliga behovet, funktionen och det estetiska utseendet har 

påverkat slöjdandet. Slöjden påverkas även av tillgång till råvaror, redskap, klimat och kulturella 

traditioner. Hemslöjd utförs med ändamålsenliga verktyg och naturmaterial till exempel ull, lin, trä 

och järn. Det har varit många och skiftande försökt till att formulera begreppet hemslöjd. 

Grundtanken är ofta den samma: 

 

ett handens arbete - i första hand en nyttoproduktion - som utövas för husbehov eller av salu, främst 

som bisysselsättning. (SOU 1979:77, s.29) 

 

I Hemslöjd- Kulturarbete, produktion, sysselsättning (1979:77, s.29) anges slöjdare som ett samlat 

begrepp för alla utövare oavsett kön eller material som utförs. Kvalitetskrav för 

hemslöjdsprodukter är att: 

 

 materialet skall vara kvalitetsråvara 

 varan skall vara handgjord 

 utförandet skall vara tekniskt fullgott 

 formen och mönsterformgivningen skall vara väl anpassad till funktion och material (SOU 1979:77, 

s.64) 

 

Det är inte självklart att varje hemslöjdsprodukt följer de kvalitetskraven. Det är en fråga om tid, 

intresse, skicklighet och en praktisk och ekonomisk möjlighet för slöjdaren (SOU 1979:77, s.64). 

Enligt Nationalencyklopedin är hemslöjd:  

 

förr husflit, tillverkning av bruksvaror som kläder, hemtextilier, husgeråd, möbler, arbets- och 

transportredskap, på landsbygden utförd i hemmet för eget behov. /---/ 

 (http://www.ne.se/kort/hemslöjd, 2009-02-22, kl:16.56) 

http://www.ne.se/kort/hemsl�jd
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Begreppet hemslöjd är ett handens arbete och det skapande föremålet är en nyttoprodukt. 

 

Slöjd: Enligt Miete Ziemelis (1983, s.20) betyder slöjd att slöjdaren arbetar med sin produktion 

genom att använda gamla manuella tekniker, ett traditionellt formspråk med traditionella mönster 

och ortstypiska drag. En slöjdare behärskar kunskapen att få fram råmaterial till slutgiltig produkt. 

Textilkonstnären och journalisten Uuve Snidare (2005, s.10 f) menar att slöjden idag har blivit ett 

sätt att försörja sig som ett yrke och inte endast är för husbehov. Hon menar även att om föremålen 

är vackra och gediget hantverk och inte endast för nyttoaspekt kan föremålets begrepp ändras från 

slöjd till konstslöjd. Hon menar även att gränsen mellan konsthantverk och slöjd är otydlig och att 

det i många fall är upp till utövaren.
 
I slutet av 1800-talet uppkom begreppet konstslöjd och 

användes under 1900-talets första decennier, medan det numer används sällan. Snidare menar i 

Svensk slöjdkonst (2005, s.7) att intresset för slöjd har börjat återuppstå. Det är främst 

teknikkunskaper som det är efterfrågan på och slöjdens kunskaper blandas och går över gränserna. 

Enligt Gustaf Munthe, chef för Röhsska Konstslöjdmuseet, 1924-1945, kunde begreppet beskrivas 

så att konstslöjd är ett bruksföremål framställt med en konstnärlig avsikt (SOU 1999:123, s.32). 

Konsthantverk och industriformgivning kallades i början av seklet för konstslöjd. Enligt 

Nationalencyklopedin (http://www.ne.se/artikel/309991, 2009-02-22, kl:16.58) används begreppet 

slöjd både som tidigare beskrivit men även för skolslöjd. År 1878 infördes skolämnet slöjd i 

Sverige. Enligt VIS-boken (Arbetsgruppen för Verksamhets- och kompetensutveckling Inom 

ämnet Slöjd, 1991, s.41) är ordet slöjd ett gammalt nordiskt ord som härstammar från det isländska 

ordet sloegd, som betydde skicklig i dagens tolkning konstfärdig och händig. Enligt läroplanen för 

slöjd, LPO 94 

(http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolfo 

rm=11&id=3888&extraId=2087, 2009-03-12, kl:12.15) ska eleven genom slöjden utveckla sin; ” 

kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och förmåga att lösa problem.” Läroplanen 

säger även att utbildningen i slöjd syftar på att eleven skall skapa förståelse för materialval, 

bearbetning och konstruktion från idé till färdig produkt. Begreppet slöjd används i detta arbete på 

samma sätt som Miete Ziemelis beskrivning, att slöjdaren arbetar med ett traditionellt formspråk 

och tekniker. Slöjd är även att skapa kreativt, nyfiket och med en förståelse för material och 

konstruktion.  

 

Hantverk: Enligt Ziemelis Konsthantverk och konsthantverkare (1983, s.20) avser hantverk 

traditionella hantverksyrken utanför den rent industriella produktionen samt yrken som inte i första 

hand ger så kallad konstproduktion. En hantverkare behärskar hela tillverkningsprocessen från 

http://www.ne.se/artikel/309991
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bearbetning av råvara till färdig produkt. Det manuella arbetet är i stort sett större än det 

maskinella. Hantverkare framställer bruksföremål som eftersträvar egenskaper som god funktion 

och gediget arbete. Traditionella hantverkare har oftast en fackyrkesutbildning. Enligt utredningen 

Hantverk- produktion med tradition från Statens Industriverk (SIND 1981:2, s.42ff) är deras syn 

på hantverk liknande Ziemelis. SIND menar även att de karaktäristiska dragen för hantverk är att 

hantverkaren skall ha ett gediget yrkeskunnande, arbeta med småskalig produktion och arbeta i ett 

litet företag eller vara egen företagare.  

Enligt Nationalencyklopedin betyder hantverk: 

 

produktionssätt där hantverkaren själv svarar för hela tillverkningen. Hantverk utförs i liten skala med 

tekniskt enkla hjälpmedel och kräver god yrkesskicklighet. (http://www.ne.se/artikel/1030997, 2009-

03-07, kl:15.34) 

 

Begreppet hantverk skall i detta arbete användas i enlighet med Ziemelis definition; yrken utanför 

den rent industriella- eller konstproduktionen, ett yrkesmässigt arbete utfört för hand. 

 

Konsthantverk: Enligt SOU (1999:123, s.33) är begreppet konsthantverk bruksföremål eller 

konstföremål som helt eller delvis är handgjorda med en konstnärlig formgivning.
 
Enligt Miete 

Ziemelis (1983, s.16) är en konsthantverkare en person som har genomgått utbildning på 

högskolenivå eller insamlat kunskap och erfarenhet på annat tillvägagångssätt, och yrkesmässigt 

arbetar med unika bruksföremål genom konstnärlig och hantverksmässig grund i egen verkstad. Ett 

karaktäristiskt konsthantverksföremål skall ha: 

 

 stor hantverksskicklighet med känsla för materialets möjligheter 

 god funktion 

 konstnärlig uttrycksvilja (Ziemelis, 1983, s.16) 

 

Ziemelis menar även att gränsen mellan hantverk och konsthantverk är flytande och svår att 

avgöra. Diskussionen om en konsthantverkare även kan arbeta som bildkonstnär har varit splittrad. 

Textil bildkonst har räknats som konsthantverk och textilkonstnären som konsthantverkare. Numer 

har begreppet ”fritt konsthantverk” börjat användas och då refereras en konsthantverkares 

tillverkning till det som inte avser bruksföremål. Det har blivit vanligare att olika yrkeskategorier 

arbetar över gränserna och utgångspunkten blir då att föremålet blir det som kategoriseras 

(Ziemelis, 1983, s.18). Skillnaden mellan konsthantverk och hantverk är enligt SIND (1981:2, 

s.43) att konsthantverksprodukten tillverkas vanligtvis i små serier, de är inte lika priskänsliga som 

hantverket är och det finns ingen synlig avgränsad marknad. Enligt Ziemelis (1983, s.17f) har 

http://www.ne.se/artikel/1030997


 

 

10 

textil bildkonst räknats som konsthantverk men på senare år har textil bildframställning blivit 

jämställt med konstens bildframställning. Om en konsthantverkare arbetar med gestaltande 

produkter bör dessa arbeten betraktas som bildkonst. Konsthantverkaren har då bytt fält till 

bildkonstnär och skall bedömas utifrån de kriterierna. Begreppet konsthantverk används i detta 

arbete enligt Mötesplats för form och design:s betydelse (SOU 1999:123) att det är bruks- eller 

konstföremål som är helt eller delvis handgjorda med en konstnärlig formgivning.  

 

Bildkonst: Till området bildkonst räknas måleri, skulptur, teckning, grafik, foto och textil 

bildkonst. Bildkonstnärer har vissa gemensamma drag med hantverkare, konsthantverkare och 

slöjdare genom att de har överblick och behärskar hela sin arbetsprocess. Skillnaden mellan de 

tidigare nämna grupperna är att bildkonstnärer inte tillverkar bruksföremål. Bildkonstnären arbetar 

med objekt för estetiskt bruk, för betraktande och bärande av uttryck eller budskap (Ziemelis, 

1983, s.21). Enligt Mötesplats för form och design (1999:123, s.36) är begreppet textilkonst unika 

arbeten som är vävda, handtryckta eller formgivna och sedan producerade av någon annan. Den 

produktionen kan vara baserad på en hantverksteknik. I detta arbete är begreppet bildkonst i 

synonym med textilkonst och är unika arbeten som är vävda, handtryckta eller formgivna för 

estetiskt bruk. 

 

Formgivning: Enligt Nationalencyklopedin betyder formgivning: 

 

Gestaltning av hantverkligt eller industriellt framställda produkter och miljöer. Syftet med en 

formgivares arbete är att ge ett föremål eller en miljö en väl fungerande form, som dels skall 

underlätta dess användning, dels skall verka tilltalande för användaren. Effektivt utnyttjande av 

material och tillverkningsteknik är, liksom hänsyn till fysiska och kulturella miljökrav, förutsättningar 

för en god formgivning. (http://www.ne.se/artikel/173030, 2009-02-16, kl:15.37) 

 

Enligt Mötesplats för form och design (1999:123, s.35) betyder ordet formgivning formandet av en 

produkt där kunskaper och materialet är väsentliga. När textilformgivning kommer på tal menas 

metervaror eller serietillverkade varor som är industriellt eller konsthantverksmässigt tillverkat. 

Ziemelis (1983, s.18) menar att en formgivare arbetar i en del av flera moment från skiss till färdig 

produkt, men utförandet görs av en hantverkare. En konsthantverkare kan arbeta som formgivare 

och producerar då även produkten. I detta arbete används begreppet formgivning enligt SOU 

(1999:123, s.35) att formgivning betyder formande av en produkt som är industriellt eller 

konshantverksmässigt tillverkat.   

 

 

http://www.ne.se/artikel/173030
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1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att belysa begreppen slöjd, hemslöjd, konsthantverk, hantverk, formgivning. 

Syftet är även att ge en bild av hur olika textiltskapande människor uppfattar begreppen och hur de 

ställer sig till de kategorierna. För att svara på syftet har frågeställningen formulerats; Hur ser 

textiltskapande människor på begreppen slöjd, hemslöjd, konsthantverk, hantverk och 

formgivning?  

 

 

1.4 Metod 

I metodkapitlet kommer arbetets utformning och genomförande att tas upp. 

 

 

1.4.1 En kvalitativ intervjustudie 

Patel och Davidson (2003, s.28-31) menar att hermeneutiken betyder tolkningslära där man 

försöker att förstå människans beteende. Patel och Davidson menar att det går att förstå 

människors livssituation genom att tolka hur människor uttrycker sig i tal, skrift och även 

handlingar. Forskaren inom hermeneutiken försöker förstå forskningsobjektet utifrån sin egna 

förförståelse till exempel tankar, intryck och tidigare kunskap.  

 

Forskaren som tolkar en text, t.ex. en noggrant utskriven intervju, börjar med att först läsa hela 

intervjun och försöker förstå helheten av denna, för att sedan läsa olika delar i texten var för sig för att 

skaffa sig förståelse av dessa. Forskaren kan sedan pendla mellan dessa synsätt och ställa de olika 

förståelserna i relation till varandra. 

 (Patel och Davidson, 2003, s.30)  

 

Forskaren använder sin egna förförståelse som ett verktyg i tolkningen. Forskaren och de 

intervjuade personerna ska försöka ha en gemensam förståelse och befinna sig på en jämn nivå 

med varandra. Med kvalitativ inriktad forskning menar Patel och Davidson (2003, s.14) forskning 

där datainsamlingen fokuseras på, i detta arbete kvalitativa intervjuer som har skrivits ner till text 

och blivit tolkade. Det slutliga resultatet av en kvalitativ bearbetning är ofta en blandning av text 

från intervjuer, tolkning och egna kommentarer (Patel och Davidson, 2003, s.120).  
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Detta arbete är bearbetat efter en kvalitativ metod med hermeneutisk ansats där litteraturen först 

studerades. Därefter gjordes halvstrukturerade intervjuer som transkriberades och sammanfattades 

till en text. Efter den sammanfattade texten finns en tolkning av författaren.  

Enligt Bill Gillham (2008, s.103) är en halvstrukturerad intervju den viktigaste typen då den 

inrymmer en mångsidighet som balanseras mot struktur och ger fakta av bra kvalitet. I det här 

sammanhanget betyder det att ungefär samma frågor ställs till alla inblandade för att få likvärdig 

information, informanterna leds vidare med följdfrågor om någon relevant punkt inte har uppstått 

spontant, intervjutiden är ungefär lika lång för alla informanter. Det kan även tilläggas att vissa 

delar är mindre strukturerade vilket visas genom att frågorna är öppna liksom svaren. Med låg grad 

av standardisering menas att intervjupersonen kunde svara på frågorna helt fritt med egna ord 

(Patel & Davidson, 2003, s71f). Denna uppsats har arbetats genom ett induktivt arbete, vilket 

betyder att materialet kring arbetet är samlat innan det är sammankopplat till en teori (Patel & 

Davidson, 2003, s.24). Enligt Korolija och Gårdemar (2002, s.8) är bottom-up approach ett annat 

ord för samma arbetssätt.  

 

 

1.4.2 Genomförande av arbetet 

Jag valde att studera litteratur om begrepp som slöjd, hantverk, konsthantverk och formgivning för 

att få en förförståelse för de begreppen som intervjuerna senare skulle handla om. Vidare valde jag 

ut tre informanter för att kunna ge en bild av hur olika textilt skapande människor uppfattar 

begreppen slöjd, hemslöjd, hantverk, konsthantverk, konst och formgivning. Det finns många olika 

materialinriktningar att söka informanter ifrån. Alla informanter är textilt inriktade då en 

begränsning måste göras. Valet av det textila materialet gjordes utifrån mitt eget intresse för det 

materialet. Detta arbete skall skildra tre textila verksammas åsikter och tankar om begreppen. Två 

av informanterna finns tillgängliga i Östergötland och med dem är en personlig intervju utförd. 

Den tredje informanten är bosatt i Dalarna och där har en telefonintervju utförts. Jag har till viss 

del haft kännedom om deras arbeten och intresserades därför av deras tankar och åsikter om 

begreppen som arbetet behandlar. Innan intervjuerna har jag tagit mail- och telefonkontakt som 

första möte för att få ett godkännande om att en intervju kunde äga rum och att den skulle spelas 

in. Jag upplyste informanterna om att de skulle vara anonyma i arbetet. Informanterna kommer att 

presenteras enligt deras egen valda kategori, textilhantverkare, textilkonstnär och konstnär. De två 

informanter som är bosatta i Östergötland intervjuades i deras egen miljö, textilhantverkaren i 

dennes hemmiljö och textilkonstnären på egen vald plats. Konstnären intervjuades via telefon. 



 

 

13 

Under intervjun ställdes tre grundfrågor om slöjd, hemslöjd, hantverk, konsthantverk och 

formgivning och även vilken benämning de själv använder sig av. De tre intervjufrågorna jag har 

använt mig av lyder:  

 Vilket begrepp anser du som textil skapandemänniska passar dig bäst? 

 Vad betyder slöjd, hemslöjd, hantverk, konsthantverk och formgivning för dig? 

 Är det viktigt att tillhöra ett begrepp? Varför?  

Antalet grundfrågor begränsades till tre för att få en bas att arbeta utifrån och sedan tillkom 

följdfrågor för att få en diskussion. Utöver grundfrågorna tillkom följdfrågor som kunde variera 

beroende på vad informanten svarade. Två följdfrågor som kom upp på alla tre intervjuer var; kan 

man skrida över gränserna? Finns status eller ekonomiska skäl till varför man tar sig an ett 

begrepp? Intervjuerna var halvstrukturerade (Gillham, 2008, s.103) med låg grad av 

standardisering (Patel & Davidson, 2003, s71f) vilket gjorde att informanterna svarade på frågorna 

helt fritt utifrån deras egna tankar. För intervjufrågorna gjordes en sammanställning med 

frågealternativ som behandlade begreppen (bilaga 1). Utifrån sammanställningen kunde jag 

begränsa mig till tre intervjufrågor. En av de tre intervjufrågorna; är det viktigt att tillhöra ett 

begrepp, kunde besvaras med ett jakande eller nekande svar. Efter frågan kom en tilläggsfråga upp 

direkt efter; varför? Jag tyckte att det var en väsentlig fråga och då tilläggsfrågan på en gång kom 

upp fick informanten ge en vidare förklaring på sitt svar. Om frågan hade ställts enligt; varför är 

det viktigt att tillhöra en kategori, hade den redan förutsatt att det är viktigt att tillhöra ett begrepp 

och enligt Patel & Davidson (2003, s.74) skall förutsättande frågor undvikas. Det fanns nedskrivna 

följdfrågor som kunde användas vid behov, men även spontana följdfrågor som uppstod i första 

intervjun användes som stöd i de följande intervjuerna. Intervjun ägde rum under en öppen dialog 

där jag som intervjuare kunde komma med exempel och egna åsikter. 

 

 

1.4.3 Sammanställning av intervjuerna 

Alla intervjuer spelades in via en mp3-spelare som sedan överfördes till dator för transkription. 

När telefonintervjun skulle äga rum var tanken att en inspelningsapparat som kopplades till 

telefonen skulle användas då Linköpings Universitet har dem till uthyrning. Vid tillfället när 

intervjun skulle spelas in fanns inte rätt utrustning. Intervjun spelades då in via mp3-spelare och 

mobilhögtalartelefon. Ljudet blev grumligt från informanten, och det blev skillnad på ljudnivån 

mellan intervjuaren och informanten. Intervjuerna transkriberades och finns utskrivna i sin helhet i 

författarens ägo. Därefter har intervjuerna tolkats och textilhantverkaren, textilkonstnären och 
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konstnärens tankar och åsikter framställts separat till en text. Slutligen kommer tolkningar gjorda 

av mig utifrån informanternas svar.  

 

 

1.5 Litteraturgenomgång 

Ann-Katrin Witt behandlar begreppen i sin avhandling; Konsthantverkare, genus och omvänd 

ekonomi. – Om hinder och möjligheter att agera på konsthantverkets arena. Avhandlingen 

innehåller förklaringar kring begreppen hantverk och konsthantverk. Begreppet hemslöjd och dess 

historia tas också upp. Avhandlingen täcker upp genusperspektivet inom det kulturella fältet. Witt 

har gjort en studie av medlemmar i konsthantverkskollektiv genom en enkät och ger en procentuell 

bild och egen tolkning av svaren (Witt, 2004, s.93ff). Hon hade kryssvar och även öppna frågor. 

Detta är två öppna frågor som Witt gav informanterna i hennes enkät möjlighet att svara på 

angående fördelarna med konsthantverksyrket, svaren lyder; 

 

 Frihet, att få bestämma själv, frihet att välja arbetstider, ingen chef. 

 Skapandet: att få vara kreativ, att få arbeta med sina händer. 

 Självutveckling: att växa som människa. 

 Livsform: konsthantverksutövandet är ett sätt att leva. 

 Uppskattning och feedback: härligt när produkterna används och uppskattas. 

 Karriärmöjligheter: egen företagsamhet är en spännande utmaning, spännande att se företaget 

växa. (Witt, 2004, s.107) 

 

Witt gav även informanterna möjlighet att svara öppet på frågan om nackdelarna med 

konsthantverksyrket, svaren lyder; 

 

 Dålig och otrygg ekonomi, dålig lönsamhet i förhållande till nerlagd tid. 

 Ensamt yrke, betungande att ta alla beslut själv. 

 Tungt kroppsligt, belastningsskador, värk i armar, axlar och nacke. 

 Oro för framtida ekonomi och pension, ingen eller låg föräldrapenning, låg sjukersättning.  

 Ingen fritid och svårt att ta semester. 

 Administration, bokföring och skattedeklaration är krångligt, svårförståeligt och betungande. 

 En känsla av utanförskap i samhället, att vara skyddslös i samhället. 

 Ohälsosam arbetsmiljö, damm, kemikalier, tungmetaller (Witt, 2004, s109) 
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Witts övergripande syfte med avhandlingen är att kartlägga, förstå och analysera förutsättningarna 

för konsthantverkare i dagens svenska samhälle.  

 

Johanna Rosenqvist har skrivit avhandlingen Könsskillnadens estetik? Om konst och 

konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- & 1990-talen (2007). Rosenqvist har tagit fasta på 

begreppsskillnaden mellan Hemslöjd och hemslöjd enligt Sofia Danielssons avhandling; Den goda 

smaken och samhällsnyttan. Handarbetets Vänner och den svenska hemslöjdsrörelsen (1991). Där 

betecknas Hemslöjd med stort H för den organiserade hemslöjden och hemslöjd med litet h som 

produkt som görs i hemmet med material och tekniker från den organiserade Hemslöjden. Syftet 

med Rosenqvists avhandling är att undersöka hemslöjden som verk och verksamhet. Hon skildrar 

hemslöjden som organisation och verk på 1920-talet och 1990-talet i relation till konsten i ett 

genusperspektiv. 

 

Elin Brozéns magister-uppsats; Konsthantverket i förändring – tendenser inom fältet för 

konsthantverk i Sverige (2002) kartlägger och utreder de fält som finns inom svensk konsthantverk 

och dess förutsättningar. Uppsatsen ger en bild av konsthantverket som begrepp, konsthantverkets 

problematik, vem som är konsthantverkare och vad den gör och vart konsthantverkaren kan synas. 

Brozén (2002, s.39) menar att konsthantverket är beroende av medial uppmärksamhet, vilken just 

nu är väldigt splittrad. Konsthantverket har inte presenterats på rätt arenor enligt Brozén (2002, 

s.39) utan mest varit förpassat till kooperativen som främst har en säljande funktion. Galleri Inger 

Molin i Stockholm som har lyft fram konsthantverket på ett nytt sätt är den viktigaste öppningen 

för konsthantverk de senaste åren menar Brozén. Hon menar att konsthantverk är; ”hantverk i sin 

mest förfinande och slutgiltiga form”. Konsthantverkaren besitter kunskap om material, estetiska 

uttryck genom att kombinera avancerade processer till ett tillfredställande resultat, vilket kräver 

enorm kompetens enligt Brozén (2002, s.41). 

 

Elna Lassbos C-uppsats; Nutida praktpjäser och estetiska fullträffar. Svenskt samtida 

konsthantverk speglat i dagspressens konstkritik (2008) belyser konstkritikernas roll i debatten om 

det svenska samtida konsthantverket.  Hon har gjort en dokumentstudie där hon tolkar konstkritik 

från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under perioden 1997-2008. Lassbo ser en skillnad 

med recensioner från 1997-1998 och mellan 2007-2008, då vid de senare årtalen är dubbelt så 

många recensioner. Lassbo menar att det kan bero på olika saker som till exempel nya arenor för 

konsthantverket, ökad bevakning från media och en aktivare offentlig diskussion. Lassbo ser en 

tendens att den kritiska texten får en större betydelse för konsthantverket och hon anser att det 

samtida konsthantverket bör kräva samma villkor på konstkritik som andra konstarter. Lassbo 
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(2008, s.29) menar att begreppet konsthantverk skall diskuteras då det inte kan innefattas inom en 

snäv definition. Enligt Lassbo är konsthantverk ett splittrat vitt begrepp som innefattar 

formgivning, konstnärligt innehåll och teknisk kvalitet. Enligt Lassbo kan konst ses som ett; 

 

…paraplybegrepp med undergrupper av olika uttryck och tekniker som konsthantverk, måleri, 

skulptur, fotografi, performance, installation med mera, vilka i sin tur ofta har sina egna undergrupper 

som glaskonst, abstrakt måleri etcetera. (Lassbo 2008, s.29) 

 

Enligt Lassbo (2008, s.30) är konsthantverket inte skiljt från konsten. Hon vill även väcka 

uppmärksamhet kring det konceptuella konsthantverket som är baserat på ett abstrakt innehåll och 

ett material. Enligt Lassbo behärskar konsthantverkaren ett eller flera material och 

hantverksmässiga tekniker där det estetiska värdet inte alltid är primärt och den praktiska 

funktionen inte är väsentlig.   

 

Statens Offentliga Utredningar Mötesplats för form och design (1999:123) är en utredning som: 

”avser att klarlägga det statliga åtagandet på formgivnings- och designområdet.” (1999:123, s.11) 

SOU ger en övergripande blick över begrepp inom form och designområdet. SOU ger även en 

inblick i musei- och utställningsinstitutioner inom designområdet i Sverige och övriga världen 

(1999:123, s.49ff). Där belyses även utställningsinstitutioner, deras inriktning med mera. I SOU 

(1999:123, s.143ff) ges även förslag till ny mötesplats för form och design. 

 

 

2 Resultat 

Jag kommer först att redovisa en sammanfattning av varje informants svar på intervjufrågorna. 

Därefter redovisas min tolkning och slutligen kommer en sammanfattning av informanternas svar. 

Jag har valt att benämna informanterna utifrån deras egna val av yrkestitlar. 

 

 

2.1 Textilhantverkaren 

Textilhantverkaren arbetar till största delen med vävning men har även arbetat med skinn. Hon har 

arbetat som lärare innan hon blev pensionär men nu har vävningen tagit mer och mer tid. Som 

lärare behövde hon ha en bred kunskapsbank vilket hon även har som textilhantverkare. Den breda 

kunskapsbanken gör att hon tycker att begreppet textilhantverkare passar henne bäst. När hon skall 
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förklara vad hon som textilhantverkare gör säger hon att hon väver, inte löpmeter utan mindre 

serier och nya produkter hela tiden. Hennes arbetssätt är traditionellt bundet och hon vill ha hög 

kvalité på materialet. Hon går ofta tillbaka till gamla vävar men försöker att skapa en modern stil 

på dem. Hon har arbetat med olika tekniker och material som östgötadräll, halmvävning och 

plissévävning.  

Enligt textilhantverkaren är begreppen slöjd och hemslöjd samma sak. Det betyder att en produkt 

är handgjord med ordentliga grundmaterial på ett traditionellt sätt. En slöjdare gör en produkt efter 

en förlaga. Hemslöjd kan produceras i en större mängd till exempel tjugo meter dukväv som är 

vävd efter en förlaga, eller en befintlig vävnota. Sedan finns det en skillnad mellan hemslöjd och 

hobbyslöjdare menar textilhantverkaren. Händerna används inom båda begreppen även om 

utförandet är på olika nivåer. Textilhantverkaren tycker inte heller att det är någon större skillnad 

mellan slöjd och hantverk. I båda kategorierna måste handens arbete vara med.  

 

Konsthantverk förutsätter att det inte är kopierat och att konsthantverkaren har gjort sin egen 

formgivning anser textilhantverkaren. Det skall vara gjort från grunden, från skiss till färdig 

produkt. Det skall vara nytänkande även om inspirationen utgår ifrån något befintligt. Genom 

konsthantverket är det lättare att experimentera fram eget mönster och göra den i en begränsad 

upplaga eller eventuellt göra två olika variationer. Den begränsande upplagan har stor vikt för 

konsthantverket. Formgivning menar textilhantverkaren är att någon formger en produkt medan 

någon annan gör själva utförandet av produkten. Produktionen kan göras av formgivaren men ofta 

är den i större skala och är industriellt framställt.  

 

Textilhantverkaren tycker inte att det är viktigt att tillhöra en kategori. Oberoende av vilket 

begrepp som används så arbetar många ofta över gränserna, även hon. Ibland kan hon väva en 

beställning på trettio meter tyg och vid ett annat tillfälle experimentera med olika material och 

sammansättningar för att se vad som händer. Då känner hon att begreppet textilhantverkare täcker 

upp de olika arbetsområdena. Hon menar att det kan vara lättare för en person som arbetar med trä 

att kalla sig slöjdare än för någon som jobbar med textila material. Det kan då vara lättare att 

använda sig av begreppet konsthantverkare eller om personen väver så blir den vävare eller 

väverska beroende på kön menar textilhantverkaren. Hon påstår även att hantverkare och 

konsthantverkare måste ha goda kunskaper om materialet och tekniken som de arbetar med. Om en 

person kan grunderna i en viss teknik kan den personen nå mycket längre i sin arbetsprocess än 

den som inte har grunderna. Det gäller att veta hur materialet beter sig och hur de förhåller sig till 

andra material eller påfrestningar som det kan utsättas för.  
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2.2 Min tolkning av textilhantverkaren 

Textilhantverkaren säger sig inte tycka att det är någon större skillnad mellan slöjd och hemslöjd 

eller mellan slöjd och hantverk. Slöjd och hemslöjd är producerat genom hög kvalité på material 

och ett traditionellt arbetssätt, genom en förlaga eller en vävnota. Hon påpekar dock att det finns 

en skillnad mellan hemslöjd och hobbyslöjdare. Händerna används för båda men utförandet är på 

olika nivåer. Det tolkar jag som att hemslöjd i detta sammanhang är lika med slöjd och personen 

som arbetar med det blir då en slöjdare. En hobbyslöjdare är en person som använder slöjdtekniker 

som en fritidssysselsättning. För hobbyslöjdaren är inte det traditionella arbetssättet eller 

grundmaterialet lika viktigt. När textilhantverkaren vill ha hög kvalité på material uppfattar jag det 

som att hon vill ha naturmaterial och inte syntetmaterial. Textilhantverkaren menar att i både slöjd 

och hantverk är handens arbete väsentligt. Det uppfattar jag som att hon har svårt att dela på 

begreppen, att hon tycker att de ligger väldigt nära varandra. 

Textilhantverkaren förklarar att hon beskriver sig som textilhantverkare genom att berätta att hon 

väver olika tekniker och har tidigare varierat sitt arbete genom att arbeta med skinn. Hennes 

tidigare kunskaper som hennes lärarjobb har gett visar att hon har en bred kunskapsbank. Hon 

säger att även som konsthantverkare och hantverkare måste man ha goda kunskaper om material 

och tekniker. Jag tolkar det som att hon tycker att en hantverkare har en bred och även djup 

kunskapsbank. Med kunskapsbank menar jag kunskaper om tekniker och material som hon samlar 

inom sig. Jag förstår det som att textilhantverkaren anser att hon med sina breda kunskaper och 

erfarenhet av både vävning, skinnsömnad och lärarjobb tycker att textilhantverkare är ett bra 

samlingsnamn för det hon arbetar med. Textilhantverkaren säger sig arbeta på ett traditionellt 

bundet arbetssätt och hon vill ha hög kvalité på materialet. Det betyder att det traditionella bundna 

arbetssättet är tekniker som har funnits sedan länge och hon experimenterar inte fram nya tekniker. 

Den höga kvalitén som hon vill ha på materialet är naturmaterial som är framställt på bästa sätt, 

med ett utseende som hon letar efter till en särskild produkt. Hög kvalité enligt textilhantverkaren 

är inte syntetmaterial.   

Textilhantverkaren menar att formgivning är när en person ger en form på en produkt. Det kan 

vara en konsthantverkare som formger och sedan producerar sin produkt. Min tolkning är att 

textilhantverkaren ser formgivning som en större industriell produktion, där formgivaren endast 

ger form åt en produkt och en industri sedan producerar produkten. 

 

En konsthantverkare är en person som arbetar med handen i olika arbetsområden och har mycket 

goda kunskaper om material och tekniker. Konsthantverket förutsätter att det är gjort från skiss till 

färdig produkt, utan att vara en kopia. Det skall vara nytänkande i en begränsad upplaga. Enligt 

mig menar textilhantverkaren att konsthantverk är en unik produkt som är producerad från 
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konsthantverkarens skiss till färdig produkt. Det är ett experimenterande att arbeta med 

konsthantverk och det är viktigt att ha grundkunskaper i teknik och material. Den begränsade 

upplagan tycker även textilhantverkaren är viktig i konsthantverk. 

Jag tolkar det som att skillnaden mellan konsthantverk och hantverk är den begränsande upplagan. 

I konsthantverk görs det en eller två likadana produkter, medan en hantverkare arbetar med flertal 

eller serier. En annan skillnad är också arbetsprocessen. Konsthantverkare gör sin process från 

början, från skiss till färdig produkt. Medan en hantverkare kan använda sig av ett färdigt mönster 

för att sedan göra produkten, eller att hantverkaren producerar något som någon annan beställt.  

 

Textilhantverkaren menar att det är vanligt att arbeta över gränserna oavsett vilket begrepp den 

skapande tar sig. Hon tar sitt eget skapande som exempel och berättar att hon kan väva beställning 

på trettio meter vid ett tillfälle och vid ett annat experimentera med olika material och 

sammansättningar. Min tolkning är att textilhantverkaren inte tycker att det är viktigt att tillhöra en 

kategori. 

 

 

2.3 Textilkonstnären 

Textilkonstnären arbetar med vävning och textiltryck. Hon kallar sig textilkonstnär men arbetar 

även inom området konsthantverk. Hon anser att konst är när föremål görs i en begränsad upplaga 

som är utfört från färdig idé till slutgiltig produkt av konstnären själv. Det är inget mönster eller 

tidigare upplaga av en annan konstnär, utan konstnärens egna uttryck. Enligt textilkonstnären är 

konsthantverk mer arbete med bruksföremål. Konsthantverkaren skall arbeta från sin egen idé till 

en färdig produkt med ett eget uttryck utan att plagiera.  

När textilkonstnären arbetar med sina vävar gör hon egna vävnotor efter en befintlig teknik men 

försöker att få ett mer konstnärligt uttryck i dem. Hon har kunskapen om hur hon till exempel skall 

solva ett hålkrus, men sedan kan hon själv bestämma hur stora mönstren skall vara och hur många 

trådar som skall användas. Hon försöker ändå att göra produkten med hennes formspråk utifrån 

material och utseende. När hon väver bruksföremål till exempel mattor är hon bunden till det 

textila materialet och tekniken. Hon är inte lika fri i sitt skapande när hon gör mattor, då det skall 

finnas en slitstyrka och den skall tålas att brukas. Men när hon arbetar med textilkonsten kan hon 

väva in till exempel gladpack för att slitaget på bilden inte är på samma sätt som på mattan. 

Textilkonstnären menar även att det är upp till betraktaren eller köparen att benämna produkten 

som konsthantverk eller konst. När textilkonstnären har vävt en matta som enligt henne skall ligga 
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på golvet, kan köparen hänga den på väggen och se den som konst. Det ser textilkonstnären inte 

som ett bekymmer, det viktiga för henne är att hon har gett sitt eget uttryck till produkten. 

 

När begreppet hemslöjd och slöjd ska belysas menar textilkonstnären att det är svårt att skilja på 

begreppen men att hemslöjd kan förklaras i två olika sammanhang; hemslöjd kan vara en butik, 

Hemslöjden, där material och produkter kan köpas. Sedan finns begreppet hemslöjd som betyder 

produkter som gjordes i bondesamhället. Människor slöjdade för ett eget behov och blev skickliga 

på det de gjorde, men det var för husbehovet den slöjden fanns. Begreppet slöjd blir svårare menar 

hon. Textilkonstnären tycker inte att det är någon större skillnad på slöjd eller hemslöjd, men 

försöker ändå förklara sin tanke om begreppen. Slöjd är ett skolämne. Hon kallar även vissa 

skapande människor för slöjdare, oftast personer som arbetar med trä som material. Hon använder 

sällan begreppet slöjdare utan försöker att nämna personens val av material istället, till exempel 

keramiker, krukmakare men även textilkonstnär eller konsthantverkare. Hur och när begreppen 

används beror mycket på materialet och på tradition. När materialet är textilt benämner 

textilkonstnären oftast det som textilkonst eller konsthantverk. Textilkonstnären berättar att i slutet 

av 1960-talet användes ordet textilare för de som sysslade med textila material, men det är ett 

begrepp som hon själv inte vill använda, då hon inte tycker att det berättar något om det hon 

arbetar med. En slöjdare arbetar ofta med att efterlikna ett gammalt uttryck, och försöker att göra 

föremålet snarlikt eller till och med likadant. När textilkonstnären tänker på begreppet hantverk går 

tankarna till yrken som målare, glasmästare, plåtslagare, rörmokare med fler. Hon benämner inte 

en möbelsnickare som en hantverkare utan istället använder hon ordet möbelsnickare för att 

beskriva den kategorin. Formgivning för textilkonstnären är när en idé kommer upp och hon får 

ner skissen på ett papper eller genom en modell och sedan kan förmedla sina tankar till andra. Det 

är när en form av något slag gestaltas oberoende av materialet. Vidare menar hon att det även finns 

ett yrke som formgivare och då gör formgivaren modeller eller mönster som sedan någon annan 

producerar.  

 

Textilkonstnären tycker inte att det är viktigt att tillhöra något av de olika begreppen utan att var 

och en får kalla sig det den själv trivs med. Hon ser ingen större skillnad på någon som kallar sig 

för textilslöjdare, textilare, textilkonstnär eller konsthantverkare. Hon anser inte heller att det ger 

mer status att kalla sig slöjdare, formgivare eller textilkonstnär. Hon ser personen eller föremålet 

och det färdiga resultatet. Samtidigt är hon medveten om att samhället i stort troligen anser att det 

finns statusskillnader. Problemet med begrepp enligt textilkonstnären är att hennes betydelse av 

begreppen kanske inte är den samma som för en publik. Eftersom hon inte tycker att begreppen har 

stor betydelse utan att det är skaparen och produkterna som är väsentliga går det att föra en dialog 
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mellan den skapande personen och publiken. Textilkonstnären anser att det går att förflytta sig 

över gränserna mellan begreppen och att det blir mer och mer vanligt att skapande människor gör 

det. Genom att ta bort titlarna blir utövarna friare och begränsningar över vilka kategorier en 

skapande människa arbetar i försvinner. Hon arbetar själv över gränserna genom att väva bilder, 

mattor och trycka mönster på kuddar. Där förflyttar hon sig över gränserna mellan konst och 

konsthantverk. 

 

 

2.4 Min tolkning av textilkonstnären 

Textilkonstnären anser att konst är utfört från en färdig idé till en slutgiltig produkt i en begränsad 

upplaga med konstnärens egna uttryck. Konsthantverket är ett arbete med bruksföremål, där även 

konsthantverkaren skall göra produkten från färdig idé till slutgiltig produkt med eget uttryck 

enligt textilkonstnären. Det tolkar jag som att skillnaden mellan konst och konsthantverk beror på 

om produkten går att bruka eller om den endast skall vara estetisk. Då textilkonstnären arbetar 

både med konst- och bruksföremål anser hon att det är lätt att arbeta över gränserna. Hon arbetar 

med olika material beroende på vad hon anser produkten är ämnad för. Hon kan använda plast i en 

bildväv, men inte till ett bruksföremål, då slitstyrkan inte blir tillräckligt hög. Även om hennes 

avsikt är att mattan skall ligga på golvet, är det upp till betraktaren eller köparen att hänga den på 

väggen och se den som konst. Hon menar att det är upp till betraktaren och tycker inte att 

begreppen är nödvändiga så länge produkterna uttrycker någonting. I hennes fall är det viktiga att 

hennes egna uttryck kommer ut genom produkterna.  

 

Textilkonstnären anser inte att det är viktigt att tillhöra en kategori och ser heller ingen skillnad på 

om någon skulle kalla sig textilslöjdare, textilare, textilkonstnär eller konsthantverkare. Hon ser 

personen och det färdiga resultatet i produkten. Jag tolkar det som att textilkonstnären inte tycker 

att begreppen har någon större betydelse för att få en kommunikation kring föremålen. Det 

viktigaste enligt henne är att produkterna och hennes eget uttryck kommer fram, inte vad personen 

bakom produkterna kallar sig. Hon har stor materialkunskap och sätter stor vikt på att använda rätt 

material till den produkt hon skapar.  

 

Textilkonstnären har först svårt att skilja på begreppen hemslöjd och slöjd. Hon anser att begreppet 

hemslöjd kan ha två betydelser; en butik där material och produkter kan köpas, det andra är 

begreppet som användes i bondesamhället när människorna slöjdade för sitt eget husbehov. 

Slöjden ser textilkonstnären som ett skolämne, men kommer ändå på sig själv att ibland kunna 
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nämna vissa skapande människor som slöjdare. Men hon poängterar även att hon försöker att 

benämna personen via deras val av material istället för slöjdare. Textilkonstnären medger även att 

om hon kallar en person för slöjdare har hon lättare att ta till det begreppet för någon som arbetar 

med trä än textil och att en slöjdare arbetar med att efterlikna ett gammalt uttryck. Jag tolkar 

hennes svårighet att skilja begreppen som att hon tycker att begreppen till en viss grad är samma. 

Begreppet hemslöjd som kommer från bondesamhället och gick från husslöjd till hemslöjd är 

grunden för slöjdaren och dess arbete. Sedan kommer skillnaden och det är skolslöjden och 

butiken Hemslöjden. Textilkonstnären använder slöjd som skolslöjd, men kan ändå inte riktigt 

utesluta slöjdare som en verksam person, och den verksamma personen arbetar efter en förlaga och 

tradition. Hon tycker att det är lättare relatera slöjd med trä istället för textil. Inom textil finns 

begreppet textilkonstnär men det finns inget begrepp som är vedertaget träkonstnär. 

 

När textilkonstnären använder begreppet hantverk menar hon yrken som inte producerar 

bruksföremål till exempel målare, glasmästare, plåtslagare och rörmokare. Jag anser att hon väljer 

att benämna personens yrke istället för att placera personen i en kategori för att underlätta för sig 

själv. För textilkonstnären är formgivning när hon skissar ner en idé på papper eller med en modell 

och kan förmedla sin tanke till andra genom att gestalta en form oberoende av material. Hon 

berättar också att yrket formgivare är att göra en modell eller ett mönster som sedan produceras av 

en annan part.  

 

 

2.5 Konstnären 

Konstnären arbetar med olika material som papper, textil, nål och tråd, lim och mycket återbrukat 

material. På loppmarknader hittar hon mycket av sina material som hon integrerar i sitt arbete. 

Tidigare kallade hon sig textilkonstnär för det är det textila materialet hon kan bäst. Hon förklarar 

att konstnär är som ett paraplynamn för allt som hänger där under, och därför passar konstnär 

henne bäst tycker hon. När konstnären skall förklara vad begreppen slöjd, hemslöjd, hantverk, 

konsthantverk och formgivning betyder menar hon att hon ser begreppen som olika språkområden 

eller dialekter.  

 

Konstnären förknippar begreppet hemslöjd som en liten del av begreppet som har med folklig 

kultur att göra. Hon ser kopplingar mellan hemslöjd, folkkonst, folkmusik och muntlig tradition 

som att berätta en historia. Konstnären menar att hemslöjden är ett flytande begrepp som följer 

med sin tid och att hemslöjden inte såg ut på samma sätt som idag för trettio till femtio år sedan. 
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En slöjdare är någon som har slöjden som en näring, gör produkterna för hand och har det folkliga 

arvet bakom sig. En slöjdare arbetar självständigt och har hemslöjdskonsulenterna som hjälp att 

kunna arbeta med. En hantverkare är enligt konstnären ett yrke som till exempel silversmed, 

glasblåsare och keramiker. En hantverkare är någon som gör sina produkter för hand. Konstnären 

ger ett exempel gällande vävning. Ett hantverk kan vara att väva en produkt. Om det sedan ska bli 

konsthantverk av det måste ett tillägg göras på vävningen. Konstnären är med i Konsthantverkarna 

(http://www.konsthantverkarna.se/khv/index.htm) och där har hon sett föremål, dukningar, 

skyltningar gjorda för hand som gör att hon får en sensuell upplevelse som är kopplat till 

konsthantverket. Det är något som blir mer estetiskt över det hela. En konsthantverkare arbetar 

självständigt och har inte i jämförelse med slöjdaren en hemslöjdskonsulent att arbeta gentemot. 

Konstnären beskriver att begreppet konsthantverk har varierat mycket. När hon var nyutbildad 

gjorde en konsthantverkare bara serier medan det inte är på det sättet längre. Hon menar att 

begreppet har laddats med ny innebörd.  

 

Formgivning för konstnären betyder att hon kan hantera formgivning och föra ett resonemang 

kring att formge ett mönster eller en produkt. Hon skall även kunna reflektera och utföra 

formgivningen på bästa sätt. När hon undervisar i formgivning pratar hon mycket om bättre och 

sämre lösningar istället för att använda tycke och smak. Hon försöker få studenterna att förstå att 

det har med kompetensen att göra och inte bara med smak. 

 

Konstnären menar att det är statusskillnad mellan konsthantverkare och slöjdare, då 

konsthantverkare kan få statliga stipendier medan en slöjdare inte kan få det. Vid diskussion om 

det är viktigt att tillhöra ett begrepp blir konstnären tveksam och kan inte riktigt svara på frågan. 

Hon säger sig ha funderat och deltagit i debatten om begreppen i hela hennes yrkesverksamma liv. 

Nu har hon på något sätt tappat intresset för diskussionen, hon är mer intresserad av att fokusera på 

att få hennes historia eller föremål att förmedla och berätta någonting. Hon vill beröra människor 

som ser hennes verk. Hon kan tycka att det är intressant att diskutera begreppen men tycker att 

ibland diskussionen kan bli intern genom att den endast är till för dem som är verksamma i denna 

värld. Samtidigt hoppas hon att det finns människor som är intresserade av konst och dessa uttryck 

utanför de verksammas värld som vill diskutera begreppen. För att konstnären skall kategorisera en 

annan verksam person vill hon se dennes produkter och gärna bli introducerad i dennes arbete. 

Hon är inte intresserad av att behöva gissa sig fram till vilken kategori personen vill befinna sig. 

Konstnären anser sig kunna skilja på begreppen, samtidigt gör hon föremål som skrider över 

gränserna. Hon anser sig arbeta i samma bana som Li Edelkoort, att begreppen är på väg att lösas 

upp.  
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2.6 Min tolkning av konstnären 

Konstnären arbetar med olika material som papper, textil, nål och tråd, lim och mycket återbruk. 

Hennes förklaring på begreppet konstnär är att det är ett paraplynamn för allt som hon arbetar med. 

Jag tolkar det som att enligt henne är begreppet konstnär ett samlingsnamn för ett estetiskt uttryck 

där hon blandar olika material och tekniker.  

 

Begreppet hemslöjd förknippar konstnären med folklig kultur som folkkonst, folkmusik och 

muntlig tradition att berätta en historia. Konstnären menar även att Hemslöjden är ett flytande 

begrepp som följer med sin tid och att Hemslöjden inte ser ut på samma sätt idag som för cirka 

femtio år sedan. Min tolkning av konstnärens tankar kring hemslöjden är att hon menar 

organisationen Hemslöjden och att den har förändrats genom årtiondena. Samhället förändras efter 

som och så har även organisationen Hemslöjden gjort. I samma anda berättar hon om 

konsthantverkare och att begreppet har ändrat innebörd från när hon var nyutbildad till dagens 

nyutbildade studenter. Jag tolkar det som att alla begreppen som är i diskussion i detta arbete 

ändras och utvecklas med tiden. Det beror på vem som använder begreppet, hur och när de 

används. Enligt konstnären är en slöjdare någon som arbetar självständigt för hand med produkter 

med ett folkligt arv bakom sig. Slöjdaren har slöjden som en näring, men även har en annan näring 

på sidan om. En slöjdare har även möjlighet till en bra kommunikation med 

hemslöjdskonsulenterna. Jag tolkar det som att en slöjdare är någon som arbetar för hand 

traditionellt och har det folkliga arvet med sig. Denne har även hemslöjdskonsulenten att få stöd 

ifrån. Enligt konstnären har en hantverkare ett yrke som till exempel glasblåsare, silversmed, 

keramiker eller vävning, som arbetar med sina material eller tekniker för hand. Konsthantverket 

skall ha ett tillägg för att gå ifrån begreppet hantverk. Konstnären menar att det är något mer 

estetiskt eller sensuellt över konsthantverket. Jag tolkar konstnären som att hantverk är 

bruksföremål som glas, muggar eller skålar som glasblåsaren och keramikern håller på med. För 

att kallas konsthantverket ska produkten ha fått en estetisk särprägel. Enligt konstnären är det en 

statusskillnad mellan konsthantverkare och slöjdare för att en konsthantverkare har möjlighet att få 

statliga stipendier medan en slöjdare inte har det. Min tolkning är att det är mer gynnsamt att kalla 

sig för konsthantverkare än slöjdare ur ekonomisk synpunkt. På det sättet får en konsthantverkare 

mer status än en slöjdare.  
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Konstnären menar att formgivning är att hantera formgivning och att kunna föra ett resonemang 

kring att formge ett mönster eller produkt. Hon anser även att hon skall kunna reflektera och utföra 

formgivningen på bästa sätt. Jag tolkar det som att formgivning för henne är att medvetet kunna 

formge ett mönster eller en produkt och sedan producera produkten på bästa sätt. Konstnären 

berättar att när hon undervisar i formgivning pratar hon om bättre och sämre lösningar istället för 

att använda tycke och smak. Det tolkar jag som att hon försöker få studenterna att bli medvetna om 

ökade kunskaper i formgivning och inte endast använda deras personliga åsikter.  

 

Konstnären menar att begreppen slöjd, hemslöjd, hantverk, konsthantverk och formgivning är 

liknande språkområden eller dialekter. Min tolkning är att det finns olika sätt att ta sig an 

begreppen. De kan ha olika betydelser beroende på vem som använder dem, på samma sätt som ett 

ord kan ha flera betydelser beroende på vilken dialekt eller språk personen talar.  

 Hon tvekar lite vid diskussion om relevansen över att tillhöra ett begrepp. Hon säger sig ha 

funderat och deltagit i debatten om begreppsdiskussionen hela hennes yrkesverksamma liv. Hon 

säger sig ha tappat lite av intresset för diskussionen nu. Konstnären anser sig skilja på begreppen 

men hon gör föremål som skrider över gränserna. Konstnärens diskussion om begreppen är att hon 

mycket väl vet vad hon själv anser om begreppen, men har svårt att tydliggöra dem. Det finns en 

svårighet för konstnären i att verbalisera uttrycken. Konstnären tycker att det kan vara intressant att 

diskutera begreppen men tycker också att diskussionen kan bli för intern endast mellan andra 

verksamma inom samma område. Hon hoppas samtidigt att det finns andra intresserade människor 

som står utanför de områdena som är villiga att diskutera begreppen. När konstnären tycker att 

diskussionen blir för intern menar hon att diskussionen blir för ensidig genom att enbart diskutera 

begreppen med likasinnade. Hon tycker att det skulle vara intressant att föra en diskussion mellan 

människor med olika kunskaper inom området. Konstnärens målsättning med sina verk är att hon 

vill beröra och få människor att stanna upp, tänka till och uppleva något genom verken.  

 

 

2.7 Informanternas uppfattning av begreppen 

Textilhantverkaren menar att konsthantverk är skapat från grunden, från skiss till färdig produkt 

med formgivning av konsthantverkaren själv. Konsthantverk förutsätter att det inte är en kopia och 

att det är produkter i en begränsad upplaga. Konsthantverkaren har goda material- och 

teknikkunskaper. Textilkonstnären menar att konsthantverk är arbete med bruksföremål, då 

konsthantverkaren arbetar med sitt eget uttryck från egen idé till färdig produkt utan att plagiera. 

När hon själv arbetar med bruksföremål är hon mer bunden till det textila materialet och tekniken 
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för att få produkten så slitstark och bruksvänlig som möjligt. Konstnären anser att begreppet 

konsthantverk kan variera mycket och att begreppet laddas med ny innebörd gällande vem och när 

det används. Vävning är ett hantverk enligt konstnären, men om konsthantverkaren gör ett estetiskt 

tillägg i vävningen blir det konsthantverk. En konsthantverkare arbetar självständigt.  

 

Enligt textilhantverkaren är en hantverkare någon som arbetar med handen och har goda kunskaper 

om tekniker och material. Hon menar att en hantverkare har bred kunskapsbank, vilket gör att hon 

tycker att begreppet textilhantverkare passar henne bäst. När hon arbetar som textilhantverkare 

väver hon mindre serier och nya produkter hela tiden, ibland förekommer det att hon tar 

beställningar på trettio meter löpmeter tyg. Hantverk enligt textilkonstnären är yrken som målare, 

glasmästare, plåtslagare, rörmokare med fler. Hon tänker inte att en möbelsnickare är en 

hantverkare utan istället använder hon ordet möbelsnickare för att beskriva den kategorin. Enligt 

konstnären är en hantverkare någon som gör sina produkter för hand som silversmed, glasblåsare, 

keramiker och vävare.  

 

Enligt textilhantverkaren är begreppen slöjd och hemslöjd samma sak, produkten är handgjord med 

ordentliga grundmaterial på ett traditionellt sätt. En slöjdare gör produkten enligt en förlaga. 

Textilhantverkaren menar att det är skillnad på hobbyslöjdare och hemslöjd, då båda arbetar med 

händerna men på olika nivåer. Enligt textilkonstnären är det svårt att skilja begreppen slöjd och 

hemslöjd. Hemslöjd förklarar hon kan delas upp i olika sammanhang; en butik där material och 

produkter kan köpas, eller begreppet hemslöjd för det som gjordes i bondesamhället. Då slöjdade 

människorna för eget behov. När textilkonstnären tänker på slöjd tänker hon främst på ett 

skolämne. Hon har svårt att benämna skapande människor för slöjdare, men om hon gör det blir 

det oftast de som arbetar med trä. En slöjdare arbetar genom att efterlikna ett gammalt uttryck, för 

att efterlikna eller göra ett likadant föremål. Konstnären förknippar hemslöjden som en del av 

begreppet folklig kultur tillsammans med folkkonst, folkmusik och muntlig tradition som att 

berätta en historia. Konstnären menar även att begreppet hemslöjd är flytande och följer med en tid 

och att hemslöjd inte ser ut på samma sätt nu som för femtio år sedan. Enligt konstnären är en 

slöjdare någon som har slöjden som en slags näring, gör produkterna för hand genom det folkliga 

arvet och arbetar självständigt men har hemslöjdskonsulenterna som hjälp att kunna arbeta med.  

  

Textilhantverkaren menar att formgivning är när någon formger en produkt medan någon annan 

gör själva utförandet. Formgivaren kan göra utförandet själv, men ofta är formgivning i en större 

skala och mer industriell framställning. För textilkonstnären är formgivning när hon får ner idé 

genom en skiss på papper eller modell så att hon kan förmedla tanken till andra. Formgivning är 
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när en form gestaltas av något slag oberoende material. En formgivare kan ha som yrke att endast 

göra formgivningen av produkten och låta någon annan göra produktionen. Konstnären menar att 

formgivning för henne betyder att hon hanterar formgivning och kan föra ett resonemang kring att 

formge ett mönster eller en produkt. Som lärare pratar hon om bättre och sämre lösningar istället 

för tycke och smak. Hon vill få studenterna att förstå att det har med kompetens att göra och inte 

endast smaken. 

 

Textilkonstnären anser att konst är föremål som görs i en begränsad upplaga utfört med eget 

uttryck från idé till färdig produkt av konstnären själv. En konstprodukt är inte ett bruksföremål. 

Konstnären menar att konstnär är ett paraplynamn som passar henne bäst då hon arbetar i olika 

material som papper, textil, nål och tråd, lim och mycket återbruk. Alla tekniker och material 

hänger under begreppet konstnär. Tidigare kallade hon sig textilkonstnär då hon kan det textila 

materialet bäst, men har ändrat till konstnär nu, när hon arbetar med många olika material. 

 

Textilkonstnären anser inte att det ger mer status att kalla sig slöjdare, textilkonstnär eller 

formgivare. Konstnären menar att det är statusskillnad mellan konsthantverkare och slöjdare då 

konsthantverkare får statliga stipendier medan en slöjdare inte kan få det. 

Textilhantverkaren menar att det inte är viktigt att tillhöra ett begrepp. Det är vanligt att skapande 

människor går över gränsen, även hon genom att väva både metervara på beställning, 

experimentera med olika material och göra mindre serier. Även textilkonstnären menar att det är 

oviktigt att tillhöra ett begrepp. Hon anser att varje skapande person får kalla sig vad de vill så att 

de trivs med det. Problemet med att sätta begrepp enligt textilkonstnären är att begreppen kan 

betyda annat för publiken än den skapande personen. Det är då svårt att föra en dialog enligt 

begreppen. Eftersom textilkonstnären menar att det är föremålet och det färdiga resultatet som 

skall uttrycka något tycker hon att det, är det väsentliga och inte vad den skapande personen kallar 

sig. Enligt textilkonstnären blir det vanligare att arbeta över gränserna och genom att ta bort 

titlarna blir utövarna friare och begränsningarna blir färre. Konstnären kan inte riktigt svara på om 

det är viktigt att tillhöra ett begrepp. Enligt henne har hon deltagit i debatten om begreppen i hela 

hennes yrkesliv att hon har tappat lite av intresset för den. Konstnären menar att diskussionen om 

begreppen blivit väldigt intern och att det vore bra om det finns intresserade som står utanför och 

inte är verksam. Konstnärens föremål förflyttar sig över gränserna samtidigt som hon anser sig 

själv kunna skilja på begreppen.  
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3 Diskussion 

 

 

3.1 Syfte och Frågeställning 

Syftet för detta arbete var att belysa begreppen slöjd, hemslöjd, konsthantverk, hantverk och 

formgivning. Arbetet skulle även ge en bild av hur olika textilt skapande människor uppfattar 

begreppen och hur de ställer sig till de olika kategorierna. Jag tycker att det är ett relevant syfte, då 

de olika begreppen och kategorierna inte har blivit belyst i denna typ av arbete. Genom att ge en 

bild av skapande människors uppfattning av begreppen visar jag på att de har olika betydelser för 

olika kategorier av människor. Frågeställningen är relevant till syftet då det är informanternas 

personliga svar, där skillnader och likheter kring begreppen som framkommer i arbetet. 

 

 

3.2 Metod 

Jag har fått erfarenheter av att göra kvalitativa intervjuer. Jag gjorde ingen provintervju innan jag 

gjorde intervjuerna med informanterna, vilket gjorde att den första intervjun kändes osäker. I rollen 

som intervjuare blev jag tveksam över mitt sätt att framställa frågorna vilket gjorde att jag ställde 

om en påbörjad fråga för att informanten skulle förstå min fråga bättre. Jag transkriberade den 

första intervjun innan jag gjorde den andra, vilket underlättade för mig då jag kunde reflektera över 

min insats som intervjuare och på vilket sätt jag kunde förbättra mig. Jag insåg även att det hade 

varit bättre om jag hade bett informanten att förtydliga sitt påstående och förklara vad hon menade 

med dem och även där gjorde jag en bättre insats i följande intervjuer. Hade jag gjort en 

provintervju hade jag troligtvis upptäckt dessa problem och kunnat ändra dem inför första 

intervjun. Intervjuerna spelades in med en mp-3spelare för att jag skulle kunna fokusera på 

informanten, den diskussion vi hade och följdfrågorna som uppstod. En av intervjuerna gjordes via 

telefonen vilket var en ny erfarenhet för mig. När jag skulle få tag på inspelningsapparat fanns inte 

rätt teknisk utrustning att hyra på Universitetet. För att lösa det på enklaste sättet spelade jag in 

intervjun med mp-3spelare från högtalaren på mobiltelefonen. När intervjun var avslutad och det 

blev en allmän diskussion mellan konstnären och mig gällande mina egna tankar kring begreppen 

fick jag känslan av en mer avspänd diskussion från konstnärens sida. Mina åsikter kom i fokus och 

hon kunde på ett avslappnat sätt ge råd och åsikter angående vår diskussion. Orsaken till det kan 

vara att informanten blev påverkad av den elektroniska utrustningen, vilket gör att hon eventuellt 
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blev nervös eller stressad. När hon trodde att inspelningen var över kunde hon slappna av och prata 

på ett friare sätt. Intervjuerna överfördes till datorn där jag sedan transkriberade intervjun.  

 

Resultatet hade kunnat bli annorlunda om jag hade valt en slöjdare som informant. Skillnaderna 

hade eventuellt blivit större gällande tankarna kring slöjd och hemslöjd. Slöjdaren skulle troligtvis 

ha haft ett annat perspektiv angående sin egen kategori än vad en textilkonstnär eller konstnär har. 

Hade det funnits mer tid och arbetet hade varit större hade jag velat använda mig av fler 

informanter. Informanterna i arbetet hade svårt att skilja på hemslöjd och slöjd. Vilket var 

intressant att upptäcka då jag själv även hade det i början av arbetet. Valet av informanter blev 

efter deras materialval, då uppsatsen är vinklad mot textila yrkesverksamma. Deras benämning i 

arbetet användes efter deras egna beskrivningar av vilket begrepp de ansåg sig tillhöra. Ju fler 

artiklar och mer litteratur jag läste desto mer ville jag lära mig och fortsätta läsa om begreppen. Jag 

fick begränsa läsningen av litteraturen, då fokuseringen skulle ligga på intervjuerna.  

 

Jag valde att ge en begreppsförklaring tidigt i arbetet vilket skapar tydlighet i framställningen av 

arbetet. Dock överensstämmer inte dessa med mitt nuvarande synsätt; alla begreppen står under 

ständig förändring. Det finns andra begrepp som jag valde att inte ta med i uppsatsen och det är till 

exempel tillämpad konst eller brukskonst. De begreppen är synonym till varandra och var 

allmänna under 1920-1950-talet. De används även idag men ringa omfattning och därför valde jag 

att inte ta med det som ett begrepp att belysa. Jag hade först som avsikt att inte ta med begreppet 

konst då jag ansåg att det låg utanför de begreppen jag har belyst. Både textilkonstnären och 

konstnären benämnde sig som konstnärer vilket resulterade i att begreppet fick en liten plats i 

arbetet. Jag har valt att endast beskriva begreppet konst i en mindre omfattning, då jag anser att 

konsten är ett begrepp som kan diskuteras utanför de slöjd och de hantverkliga begreppen.  

 

 

3.3 Litteraturgenomgång 

Jag fokuserade i början mycket på att förklara begreppen, vilket gjorde att jag sökte litteratur som 

liknade uppslagsverk och kunde förklara begreppen. Ann Katrin Witt avhandling hade jag kunnat 

arbeta mer med då den är spännande för mig som är intresserad av hantverk och konsthantverket. 

Witt ger en övergripande bild på historia angående hantverk och en konsthantverkares liv och 

produktionshistoria. Även Johanna Rosenquists avhandling hade jag kunnat arbeta mer med. 

Begränsningen på arbetet i tid och storlek gjorde att Rosenquists avhandling fick ett litet utrymme i 

detta arbete. Elna Lassbos uppsats var vinklat från ett annorlunda håll jämfört med mitt eget, men 
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en inspirationskälla angående litteratur och begrepp som var mycket värdefull. Paraplybegrepp var 

ett nytt begrepp för mig som Lassbo och konstnären använde. Det var intressant då jag själv aldrig 

har hört det begreppet tidigare. Enligt Lassbo kan konst ses som ett; 

 

/…/ paraplybegrepp med undergrupper av olika uttryck och tekniker som konsthantverk, måleri, 

skulptur, fotografi, performance, installation med mera, vilka i sin tur ofta har sina egna undergrupper 

som glaskonst, abstrakt måleri etcetera. (Lassbo 2008, s.29) 

 

Även konstnären använder begreppet paraplynamn för konsten då hon anser att allt hon arbetar 

med hänger under där. Efter att ha hört både Lassbo och konstnären använda begreppet 

paraplybegrepp tycker jag att det är ett intressant begrepp som kan innehålla många benämningar 

vilket gjorde att det även blev titeln på detta arbete. Min uppfattning är att det är en intressant 

slump att båda använder det begreppet för konst. Är det en slump eller är paraplynamn ett 

vedertaget begrepp för konst? Min uppfattning är att det i detta sammanhang är en slump. 

 

Elin Brozéns magisteruppsats var utgångspunkt och inspirationskälla till min egen uppsats. Där 

fick jag en grund till konsthantverkarens arbete. Brozéns källhänvisningar är bitvis svaga vilket gör 

att det är svårt att urskilja vem som ger informationen i vissa delar. Även Brozèns liksom Lassbos 

uppsats var inspirationskällor angående litteratur och begrepp.  

 

Statens Offentliga Utredning; Mötesplats för form och design, var ett begreppslexikon att arbeta 

utifrån som gav förklaringar på begreppen, vilket gjorde det enklare för mig att reda ut begreppen. 

Det var en grund att utgå ifrån för att vidare kunna utveckla och förklara begreppen. 

 

 

3.4 Resultat 

Jag har belyst begreppen slöjd, hemslöjd, konsthantverk, hantverk och formgivning. Även konsten 

belystes i mindre omfattning då både textilkonstnären och konstnären själva benämnde sig som 

konstnärer. Arbetet har även gett en bild av hur textilt skapande människorna uppfattar begreppen 

och hur de själva ställer sig till dem och om det är väsentligt att tillhöra en kategori.  

 

Arbetets resultat är att begreppen som har behandlats i detta arbete ändras och utvecklas med tiden. 

Det beror på hur och när begreppen används och av vem.   
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3.4.1 Begreppen 

När detta arbete påbörjades använde jag litteratur för att kunna göra en begreppsförklaring. 

Begreppsförklaringen var nödvändig för att skapa tydlighet i framställningen av arbetet för läsaren 

men även för mig själv. Det var av stor vikt att jag själv hade en tanke och åsikt angående 

begreppen som jag skulle skriva om.  

 

Textilkonstnären menar att konsthantverk är arbete med bruksföremål. Jag anser att konsthantverk 

kan vara både bruks- och konstföremål.  Konsthantverk är producerat i en begränsad upplaga med 

en arbetsprocess från idé till färdig produkt från konsthantverkaren själv. Textilhantverkaren och 

textilkonstnären har olika åsikter angående kategorierna konst och konsthantverk. 

Textilhantverkaren menar att konsthantverk tillverkas i begränsad upplaga, men textilkonstnärens 

åsikt är att det gör konsten. Jag anser att både konsthantverk och konst produceras i en begränsad 

upplaga. 

 

Enligt Ziemelis (1983, s.20) ligger det traditionella hantverksyrket utanför den industriella 

produktionen och skapar inte ”konstproduktion”. Hantverkaren skapar bruksföremål med god 

funktion och behärskar hela tillverkningsprocessen.  Jag anser att begreppet hantverkare kan tydas 

på två olika sätt. Det ena är att hantverkaren producerar bruksföremål genom handens- och delvis 

maskinellt arbete. Hantverkare kan även vara liksom textilkonstnärens mening yrken som målare 

och glasmästare med flera. Begreppet kan användas i olika sammanhang och tydas på olika sätt. 

Det gemensamma med förklaringarna på begreppet hantverkare är att hantverkaren har en stor 

kunskap angående material, tekniker och arbetssätt.  

 

Uuve Snidare (2005, s10 f) menar att slöjden idag har gått från att endast göras för eget behov till 

att försörja sig på. Hon menar även att om föremålen är vackra och gediget hantverk och inte 

endast för nyttoaspekt kan föremålets begrepp ändras från slöjd till konstslöjd. Hon menar att 

gränsen mellan slöjd och konsthantverk är otydlig och att det är upp till utövaren att bestämma 

vilken kategori den personen finner sig i (Snidare, 2005, s10 f). Konstslöjd är ett begrepp som inte 

används så ofta idag, men genom att Snidare tar upp begreppet igen anser jag att det kan bli 

vanligare att använda det. Jag tycker att konstslöjd är ett begrepp som kan likställas med 

konsthantverk. Produkten är gjord av handen med en estetisk utformning. Snidare menar även att 

intresset för slöjden har ökat och att det är främst efterfrågan på kunskaper om tekniker. Det är 

många människor som har intresserat sig för att börja sticka och virka för sitt eget välbefinnande. 

Det Ziemelis skriver 1983 om att slöjdaren arbetar med gamla manuella tekniker, traditionella 

formspråk och mönster med ortstypiska drag är till viss del fortfarande sant, men det Snidare 
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skriver 2005 börjar likna mer det som människor i dag även kallar slöjd. Idag behöver inte en 

slöjdare använda sig av endast naturmaterial för att benämnas som slöjdare, utan arbetar med andra 

material också.  Enligt läroplanen är skolslöjden att skapa kreativitet och nyfikenhet med en 

förståelse för material och konstruktion. Även om begreppet slöjd i detta arbete inte skall läsas 

som skolslöjd valde jag att ta med Läroplanens syn på slöjden. Slöjd är enligt mig att skapa oavsett 

vilket material det handlar om. Det kan vara papper, trä, tyg, garn eller plast. Det viktiga är att vara 

kreativ och nyfiken på att skapa. Både textilhantverkaren och textilkonstnären menar att det är 

lättare att förknippa slöjden med materialet trä. Även jag har samma åsikt och anser att det är för 

att inom textilen finns det många andra benämningar som används som till exempel textilkonstnär, 

textilare, väverska, sömmerska med mera. Inom trä finns det inte lika många olika benämningar 

och då blir valet slöjdare ett begrepp som oftare används. 

 

Konstnären menar att hemslöjden är ett flytande begrepp som följer med sin tid och att hemslöjden 

inte ser ut på samma sätt idag som för cirka femtio år sedan. Hon menar även att begreppet 

konsthantverkare har ändrat innebörd från när det att hon var nyutbildad till dagens studenter. Jag 

anser att begreppen som behandlas i detta arbete ändras och utvecklas med tiden. Det beror på vem 

som använder begreppet, hur och när de använder det. Studenter idag på olika konst-, slöjd-, 

hantverks- och konsthantverksskolor blir medveten om begreppen och för en diskussion. 

Eventuellt laddas begreppen på olika sätt på olika utbildningar beroende på inriktning. Men jag 

tror att begreppen laddas olika för att omgivningen förändras från år till år. Jag hade liksom 

informanterna svårt att skilja på begreppen hemslöjd och slöjd och ansåg tidigare att slöjd är att 

arbeta med traditionella tekniker och endast naturmaterial och hemslöjd var i princip samma sak 

men även en butik. Efter att ha läst Uuve Snidares Svensk Slöjdkonst och läst läroplanen menar jag 

att slöjden kan betyda att skapa med händerna. De traditionella teknikerna som stickning, virkning 

och vävning finns fortfarande kvar, även om de utförs på ett mer nyskapande sätt nu för tiden. Det 

har varit svårigheter för mig att skilja på begreppen hemslöjd mot slöjd och Hemslöjd som 

organisation. Innan jag började med detta arbete tänkte jag inte så mycket på vad hemslöjd 

egentligen betydde. När jag sedan blivit mer insatt har jag även insett att begreppet hemslöjd har 

olika betydelser, som organisation, butik och slöjdandet med traditionella tekniker.  

 

När informanterna pratar om formgivning menar de alla att formge en produkt av något slag, det 

kan vara med en skiss eller en modell. För konstnären är det viktigt att hon kan reflektera och föra 

ett resonemang kring formgivningen. När hon arbetar som lärare pratar hon om bättre och sämre 

lösningar istället för tycke och smak. Både textilhantverkaren och textilkonstnären menar att de 

själva utför formgivning till sina produkter, men även att det är ett yrke där någon formger en 
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produkt som någon annan producerar. Ziemelis (1983, s.18) menar att formgivaren arbetar med att 

ge form till en produkt som sedan utförs av hantverkare eller att en konsthantverkare kan arbeta 

som formgivare och då även producera produkten. Jag delar uppfattning med Ziemelis och 

informanterna. Formgivning för mig är att ta fram en skiss eller en modell på en produkt. I mitt fall 

tillverkar jag även produkten själv.  

 

Textilkonstnären anser inte att det ger mer status att kalla sig slöjdare, textilkonstnär eller 

formgivare, men inser att samhället i stort troligtvis gör det. Konstnären menar att det är 

statusskillnad mellan konsthantverkare och slöjdare då konsthantverkare får statliga stipendier 

medan en slöjdare inte har möjlighet till det. Jag anser att konstnären har rätt. Min tolkning av 

textilkonstnärens svar är att hon svarar utifrån sina egna värderingar och då tycker inte hon att det 

är mer status att kalla sig något speciellt. Hon kan även se utifrån samhällets perspektiv som tycker 

att det är mer status att benämna sig som det ena eller det andra.  

 

När jag funderar över konstnärens svar angående material hon arbetar med tänker jag att lim, nål 

och tråd inte är material utan verktyg. Eftersom jag inte reagerade på hennes svar under intervjun, 

kunde jag inte ifrågasätta hennes åsikt om nål och lim är material. Min tolkning är att de objekt jag 

ser som verktyg, ser hon som material, som är till för att arbetas med för att utföra en produkt.  

 

Både textilhantverkaren och textilkonstnären menar att det inte är viktigt att tillhöra ett begrepp 

och att det är vanligt att skapande människor arbetar över gränserna. Även Ziemelis (1983, s.18) 

menar att det är vanligt att arbeta över gränserna och att det blir föremålet som kategoriseras. 

Textilkonstnären anser att varje skapande person får kalla sig vad de vill så att de trivs med det och 

genom att ta bort titlarna blir utövarna friare och begränsningarna blir färre. Problemet med att 

använda begrepp enligt henne är att begreppen kan betyda annat för publiken, än för den skapande 

personen. Då textilkonstnären menar att det är föremålet och det färdiga resultatet som skall tala 

tycker hon att det är det som är väsentligt och inte vad den skapande personen kallar sig. Jag 

instämmer med Ziemelis, textilhantverkaren och textilkonstnärens åsikt, det är vanligt att arbeta 

över gränserna. Konstnären kan inte riktigt svara på om det är viktigt att tillhöra ett begrepp. Enligt 

henne har hon deltagit i debatten om begreppen i hela hennes yrkesliv att hon har tappat lite av 

intresset för den. Hon menar att diskussionen om begreppen blivit väldigt intern och att det vore 

bra om det finns intresserade som står utanför och inte är verksam. Konstnärens föremål skrider 

över gränserna samtidigt som hon anser sig själv kunna skilja på begreppen. Min mening är att alla 

skapar med en drivande kraft för att det ger oss glädje. Samtidigt är jag osäker på vad allmänheten 

tänker angående mitt skapande när jag som nyexaminerad student med en slöjd, hantverk och 
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formgivnings kandidatexamen försöker visa vad jag kan. Jag tror att utanför vårt skapande område 

har människor förutfattade meningar om vad hemslöjd, slöjd, konsthantverk, hantverk, konst och 

formgivning är. När jag har pratat med människor som inte är i det skapande området har de enligt 

mig en okunnig åsikt om vad begreppen betyder, som antagligen har med intresse att göra.  För att 

få människor att ha en uppfattning och åsikt om dessa begrepp måste vi inom det skapande 

området berätta om, och diskutera begreppen så att de blir intresserade för en diskussion. 

 

I detta arbete har jag valt att använda mig av både ord som begrepp och kategori.  

Kategori för mig är en benämning på företeelser till exempel en grupp människor. Begrepp är ett 

abstrakt ord som i det här sammanhanget begränsar till exempel ordet slöjdare.  

 

 

3.4.2 Informanternas egna benämningar 

Den första frågan som användes i intervjuerna var; Vilket begrepp anser du sig som textil 

skapandemänniska passa dig bäst? Då fick jag svar på vad informanterna benämnde sig själva 

med. Utifrån det svaret använde jag det istället för deras namn då de är anonyma. Kategorin är helt 

utifrån deras egen åsikt angående deras arbete. Textilhantverkaren menar att hon även skulle kunna 

säga att hon är slöjdare, men att textilhantverkare täcker upp allt hon arbetar med. Textilkonstnären 

menar att hon arbetar som konstnär när hon gör föremål som inte har för avsikt att brukas utan som 

estetiska föremål och konsthantverkare när hon gör bruksföremål. Konstnären menar att begreppet 

konst är ett paraplybegrepp för alla material och tekniker hon arbetar med. Min mening är att både 

begreppet slöjd och konsthantverk kan användas som ett paraplybegrepp för vad alla tre 

informanter arbetar med. Jag anser att konsthantverk är en produktion av både konst och 

bruksföremål, så i min egen tolkning skulle jag benämna textilkonstnären som konsthantverkare. 

Jag anser att det inte finns rätt och fel, textilkonstnären har sin egen benämning på orden vilket gör 

att varken hon eller jag har mer rätt angående våra åsikter.  

 

 

3.5 Fortsatt forskning  

Då det inte har skrivits så mycket inom området av begreppen skulle det var intressant att fördjupa 

sig inom begreppen. Det finns avhandlingar som handlar om konsthantverk och hemslöjd och 

slöjd, men inga där skillnader och likheter mellan olika begrepp berörs. Detta arbete har gjorts 

utifrån tre textila aktörer, det skulle vara intressant att veta vad flera yrkesverksamma anser om 
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begreppen. Det skulle även vara intressant att veta vad allmänheten som står utanför dessa begrepp 

anser om begreppen.  

 

3.6 Avslutning 

Detta arbete har genomförts med både lust och svårigheter. Svårigheterna har varit att hitta rätt 

informanter men även att motivera mig till att skriva då osäkerhet krupit fram. Det har uppstått 

osäkerhet vid diskussionen, då erfarenheten av arbetet har gjort mig blind på innehållet. Lusten och 

nyfikenheten har ändå varit drivkraften i arbetet. Att få veta mer om de olika begreppen och den 

kunskap som kommer i mötet med informanterna, litteraturen och i den skrivande stunden.  
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Bilaga 1, förslag på frågor till Intervju 

 

 Vad betyder begreppen slöjd, hemslöjd, hantverk, konsthantverk, formgivning? 

 Vad betyder begreppet slöjd enligt dig? 

 Vad betyder begreppet konsthantverk enligt dig? 

 Vad betyder begreppet formgivning enligt dig? 

 Vad betyder begreppet konst enligt dig? 

 Är det skillnad mellan slöjd och hemslöjd? 

 Vad är skillnaden och likheten mellan slöjdare, konsthantverkare, formgivare? 

 Som textilutövare, under vilket begrepp anser du dig själv tillhöra? 

 Är det viktigt att tillhöra ett begrepp 

 Kan man skrida över gränserna?  

 Är det viktigt att tillhöra ett begrepp? 

 Vad är det enligt dig som styr begreppsindelningarna? 

 Ekonomiska eller status skäl? 

 


