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Sammanfattning

Designers arbete med hantverkare i andra länder kan vara av mycket olika 
karaktär, samtidigt som det verkar finnas en hel del likheter. I denna stud-
ie gör vi jämförelser mellan ett antal projekt där tre olika designers har 
varit involverade i arbete med hantverkare i andra länder och drar paral-
leller till vårt eget arbete i Sydafrika. Vår studie visar en del gemensamma 
nämnare mellan projekten som dock tas om hand på olika sätt.

Gemensamt för det som attraherar designerna i dessa projekt är bl.a. 
hantverkskunskapen, färgsättningar, mönster och material. Ytterliggare 
gemensamma nämnare för projekten är att människors olika uppfattnin-
gar om kvalitet blir en viktig fråga. Eftersom produkterna som tas fram 
ofta säljs i det land designern kommer ifrån, har det funnits ett behov av 
att säkra kvaliteten på produkterna till den nivån som förväntas i försäljn-
ingslandet. Denna nivå skiljer sig ofta från det land där hantverkaren 
arbetar. 

Sedan har vi sett vissa skillnader i designerns idé i projektet i förhållande 
till arbetsnyttan. Vissa har arbetat mycket idéorienterat medan det för 
andra har varit viktigare om projektet genererat arbete för hantverkarna. 
 Vidare har vi också sett stora olikheter i designers sätt att styra hant-
verkarens arbete, i vissa fall har designern bestämt allt från material, 
form, färg och mönstersättning, i andra har designerns roll snarare varit 
handledande där hantverkaren arbetar och utvecklar sin produkt fritt. 

Sist men inte minst har vi också sett att det ofta finns övriga värden ladd-
ade i projekten i form av sociala aspekter. Ambitionen är att ta hand om 
hantverket på olika sätt, t.ex. att skapa kulturutbyte, få till stånd mer ar-
bete för hantverkarna, att skapa solidaritet inom hantverksgrupper, eller 
att sätta in arbetet i fairtrade-sammanhang för rättvisare handel med 
utvecklingsländer o.s.v. 

Abstract

The ways designers work with craftsmen in other countries can vary alot, 
but still there are many similarities. In this study we make comparisons 
between a number of projects involving  three different designers and ar-
tisans in other countries and parallel that to our own work in South Africa.
What we have seen is that there is some common denominators between 
the different projects that are being taken care of in different ways.

Some things that commonly attract the designers seem to be the skills of 
the craftsmen, as well as their colouring, patterns and materials. A further 
common denominator in the projects is that people’s perception of qual-
ity has become an important issue. The products that are being devel-
oped are often sold in the country of the designer, and therefore a need 
to insure that the quality of the products is up to the standards expected 
in that certain country has occurred. These standards often seem to differ 
from those in the country of the artisan.

We have noticed certain differences between the concept of the projects 
compared to their effectiveness in generating jobs. In some cases the 
concept of the project is of greater importance to the designers, whereas 
in others it seems more important that the projects generate work for the 
artisans. 
 Other quite remarkable differences between the projects are the ways 
that the designers control the work. In some cases the designer have 
decided everything from material, shape, colouring to patterning. In other 
projects the designer works rather as a mentor who lets the artisan work 
and develop his or her product more freely.

Last, but not least, we have seen that there are other values taken into 
account in terms of social aspects in these projects. The ambition is to 
take care of crafts in different ways, to create cultural exchange, or to 
create more jobs for the craftsmen, and even create solidarity within 
the different artisan groups, or to get the work into a fairtrade context in 
developing countries.  
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1 Inledning
1.1 Bakgrund

I väst finns det flera designers som uttalat arbetat med hantverkare i an-
dra delar av världen för att kombinera design och hantverk. Ofta finns en 
social  tanke bakom. Man kanske vill bevara en kulturell tradition, man vill 
skapa mer arbete, kanske bevara och utveckla ett specifikt hantverk. Man 
kanske ser möjligheter i de unika hantverken som inte finns i hemlandet.  

1.2 Vår bakgrund

I början av examensarbetet började vi diskutera vad vi ville göra av vår 
utbildning, för att vårt arbete skall kännas meningsfullt. Så att vi med ett 
gott socialt samvete kan berättiga våra roller som designers. Eftersom 
hantverk alltid legat oss varmt om hjärtat tänkte vi att vi kunde ta av-
stamp i det.

1.2.1 Individuell människohjälp

Vi talade om hur våra mammor köpte saker från Individuell Männis-
kohjälp, och hur det finns mycket spännande hantverk i Indien. Individuell 
Människohjälp är en kristen organisation som köper in och säljer hantverk 
från fattigare delar av världen där framförallt kvinnor utför hantverket. 
Mestadels köper de också in hantverk från Indien. 
 Idén bygger på att den enskilde hantverkaren skall få god betalning för 
arbetet den utför. När Individuell Människohjälp säljer produkterna kan 
de ta mer betalt än hantverkarna själv kan. De som köper produkterna 
här vet att de gör en god sak och  hjälper en medmänniska, inte genom 
välgörenhet men genom att betala skäligt för arbetet hantverkarna utfört. 
   Hela idén och tankesättet i Individuell Människohjälps arbete tilltalade 
oss båda, så vi diskuterade om inte deras filosofi kunde vara en utgång-
spunkt för oss. 

1.3 Syfte

Att med ett praktiskt exempel visa hur designerns roll kan kopplas till idén 
om global solidaritet och ansvar för ett etiskt hållbart samhälle.

1.4 Mål

Att i samverkan med hantverkare i Sydafrika utveckla ett antal produkter, 
att bidra till ökad lönsamhet och fler arbetstillfällen, att beskriva och analy-
sera andra projekt som involverat designers och hantverkare i olika län-
der, samt att därav göra jämförelser med, och dra slutsatser om vårt eget 
arbete. 

1.5 Frågeställningar 

Vad innebär det att arbeta som designer tillsammans med hantverkare i 
andra länder? Vilka paralleller finns mellan vårt arbete och de som vi jämför 
med? Hur viktig är den egna designidén i sig, kontra ambitionen att bidra till 
nya och fler arbetstillfällen? Hur förändras det främmande landets hantverk 
i mötet med designern?
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1.6 Metod och källor

Vi kommer att kort presentera hur Mira Maya, Jayibelena och Stephen 
Burks har genomfört designprojekt med hantverkare i andra länder. Sedan 
redogör vi för hur vårt arbete gick till och för hur hantverket såg ut före 
och efter vårt engagemang. Slutligen vill vi enkelt visa hur hantverket och 
hantverkarnas produkter sett ut före och efter samarbetet med design-
erna.    
 Information om Mira Maya har vi hämtat från afroart.se och Maja 
Ekmarks examensarbete  “Maya-Maja, ett tvåkulturellt projekt” och från 
en intervju med Gunilla Lundberg, inköpsansvarig på Afroart och medlem 
i Mira Mayagruppen. 
 Information om Jayibelena har vi hämtat från burkinafasodesign.se, 
vissinggaard.dk och en intervju med Eva Seidenfaden, initiativtagare till 
Jaiybelena-projektet.
 Information om Stephen Burks har vi hämtat från hans hemsida ready-
madeprojects.com samt från en intervju med Erika Vegerfors som ar-
betat med Stephen under ett designprojekt i Peru. 
 Vi kommer fritt att referera från dessa källor i den undersökande delen. 

1.7 Avgränsningar

Då vi skulle kunna göra en djupdykning i ett specifikt projekt och jämföra 
med vårt arbete, har vi istället valt att kort redovisa flera projekt för att 
få en bredd på jämförelsematerialet. Detta för att skapa en större bild, av 
hur designprojekt med hantverkare i andra länder kan se ut, för läsaren.
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2 Undersökta arbeten 
2.1 Mira Maya 

Mira Maya var ett samarbetsprojekt som genomfördes under vintern 
2000 mellan åtta av Konstfacks kandidatstudenter på textillinjen, SIDA och 
ett flertal vävkooperativ i Guatemala.  Samarbetet gick enligt Maja Ekmark 
ut på att utveckla idéer och att tillverka prototyper på produkter som 
guatemalska handvävare skulle producera och som skulle vara möjliga att 
sälja på den svenska marknaden. Afroart-butikerna i Stockholm var tänkta 
som beställare och återförsäljare av produkterna i Sverige. 
 Arbetet i Guatemala genomfördes under sju veckor. Studenternas am-
bition var enligt Maja Ekmark att ta till sig det guatemalska vävhantver-
kets uttryck och utforma produkter som kunde passa en svensk marknad. 
De hade ingen specifik målgrupp i åtanke utan tänkte att de som svenskar 
och representanter för svensk kultur skulle kunna utveckla produkter som 
skulle passa i Sverige. 
 Hela Mira Maya-projektet blev lyckat på så sätt att Afroart så smånin-
gom började sälja de framtagna produkterna. Idag så har sex utav de åtta 
tjejerna som genomförde arbetet tagit över Afroart och samarbetet med 
de guatemalska väverskorna fortsätter.

2.1.1 Sammanfattning intervju med Gunilla Lundberg

Mira Maya-projektet initierades av några lärare på Konstfacks textillinje 
och Afroart. Tre utav lärarna gjorde en research i Guatemala på olika 
vävkooperativ för att hitta samarbetspartners.
   Det framgår av intervjun att det fanns ett stort behov av insatser eft-
ersom den guatemalska textilexporten hade gått ned mycket under de 
föregående åren. Dessutom hade många guatemalska hantverkare blivit 
utnyttjade i olika projekt, bl.a. för sin billiga arbetskraft. 
   Mira Maya-gruppen arbetade inte tillsammans med hantverkarna under 
skissarbetet, istället ritade de sina produkter hemma i Sverige utifrån den 
research som lärarna och de själva gjort. 
   För Gunilla handlade arbetet mycket om att hon själv var intresserad 

av andra kulturer och fascinerades av hantverk. Hon tyckte också det 
verkade spännande, kul och utmanande att arbeta i ett annat land och 
under andra premisser än de hon var van vid. 
   Gunilla pratar också om att en del av kärnan i arbetet på Afroart och 
med Mira Maya är att skapa arbetstillfällen för hantverkare och att hant-
verkarnas arbetsmiljö är väldigt viktig. Hon tycker att man som designer 
bör dra ned på sin egen prestige och istället försöka göra relativt enkla 
produkter som fungerar för hantverkaren. 
   Om till exempel vävarens varp vanligtvis är 90 cm bred bör man kanske 
inte designa tyger som är 120 cm breda bara för att ett 120 cm brett tyg 
fungerar bättre i Sverige, eftersom detta medför en tyngre belastning för 
hantverkaren och ökar risken för skador. 
   Gunilla berättade om kvalitetsförändringar på hantverkskooperativen 
som ett resultat av samarbetet. Till exempel fick de väverskorna att 
använda dubbla inslag i varpen för att skapa kraftigare och mer slitstarka 
tyger. Mycket av kvalitetssäkringen gick också ut på att förbättra nivån i 
detaljarbetet, t.ex. att de skulle sy in dragkedjor ordentligt. För ofta dras 
helhetsintrycket ned av att arbetet brister i detaljerna berättar Gunilla. 

2.1.2 Analys Mira Maya

I Mira Maya-projektet tog enligt Maja Ekmark de svenska designerna 
framförallt vara på hantverkskunskapen i Guatemala. Tygernas mönster 
och färgsättning förändrades med enkla medel, men för att anpassa hant-
verket efter en svensk marknad tog de fram produkter som t.ex. hand-
väskor, necessärer och kuddfodral. 
   I sin marknadsföring trycker Afroart mycket på det sociala ansvaret i 
sitt arbete och presenterar Mira Maya-arbetena tillsammans med an-
dra produkter tillverkade av hantverkare i fattigare delar av världen. Det 
verkar inte som att själva designarbetet är den viktigaste aspekten av de-
ras arbete, utan i vilket sammanhang man sätter in produkterna och med 
vilken historia man laddar dem. 

3



Mattias Rask

2.2 Jayibelena

Jayibelena betyder ungefär “ett gott arbete skapar en god stämning”, och 
är namnet på en grupp kvinnor i Burkina Faso som tillsammans väver 
korgar för en europeisk marknad. Gruppen startades 2006 av en grupp 
danska korgfläterskor ledda av Eva Seidenfaden, som ville ta fram ett 
förvaringsalternativ till plastkassen. Eva S hade kontakt med några bur-
kinska väverskor och utifrån det tog arbetet fart.  - Burkina Faso är ett av 
världens fattigaste länder och alternativet för de arbetande kvinnorna 
hade förmodligen varit att sopa ihop grus och sand till byggbranchen. 
Nu har de istället en möjlighet till ett kreativt arbete som ger en bättre 
inkomst, skriver Eva Seidenfaden. 
 Korgarna flätas av olika lokala natur- eller återvinningsmaterial på en 
stomme av svetsat armeringsjärn. På grundstommen applicerar varje 
fläterska sitt material, sina färger och mönster. Det hela handleds av den 
danska gruppen av fläterskor som anpassar arbetet för den europeiska 
marknaden. Det är också de som tagit fram de olika grundmodellerna 
som hantverkarna arbetar utifrån. Idag sysselsätter projektet över 60 per-
soner och korgarna säljs på olika håll i Europa.
 Något som Eva S påpekar som viktigt under arbetet är kvalitetssäkring, 
då förväntningarna på en produkt kan skilja sig väldigt mycket mellan 
Burkina Faso och t.ex. Danmark.

2.2.1 Sammanfattning intervju med Eva Seidenfaden

Det viktigaste för de danska korgfläterskorna i Jayibelena-arbetet var att 
föra en dialog mellan skandinavisk och afrikansk design och framförallt att 
skapa arbete för kvinnor i ett av världens fattigaste länder. 
 Eva och hennes kollegor tog fram många av modellerna i Danmark och 
inte i samarbete med kvinnorna som skulle tillverka dem. Dock har många 
förändringar skett under de fyra år projektet pågått, framförallt ifråga 
om materialval. Från början ville de använda återvinningsmaterial och 
t.ex. lokalt getskinn, men området för tillverkningen är för smutsigt för 
att det skall fungera. Idag använder de istället nylontråd från den lokala 
marknaden. 
   

 Hantverkarna har tyckt att arbetet varit väldigt spännande och inspir-
erande och det har lett till att de själva utvecklat nya mönster och ma-
terialkombinationer. De har dessutom fått en annan syn på kvalité då de 
själva utför kontroll på varandras arbete. 
 Något som är väldigt positivt med projektet utöver att kvinnorna fått 
arbete och lön, är att den sociala förståelsen inom Jayibelena-gruppen 
vuxit, och kvinnorna känner solidaritet och tillhörighet med varandra, 
vilket Eva uttrycker sin stolthet över.  

2.2.2 Analys Jayibelena

I Burkina Faso finns det enligt Eva S en lång tradition av mönster, färger 
och hantverk som vävning och korgflätning. I Jayibelena-projektet tillva-
ratas detta men appliceras med nya material när produkterna laddas med 
funktioner som är anpassade efter Europa. När projektet initierades han-
dlade det om ett substitut till plastkassen med en önskan om återvinning 
och miljöansvar, nu har produkterna utvecklats och omfattar till exempel 
cykelkorgar, toalettförvaring o.s.v. 
 I Jayibelena-projektet handlar det om hantverkare som arbetar med 
hantverkare. Danskarna tillskrivs dock en designerroll. Det är de som 
ritar grundstommarna till de olika varianterna av förvaring, de väljer vilka 
material som skall användas och de avgör slutligen vad som fungerar på 
den europeiska marknaden. Danskarna guidar de burkinska hantverkarna 
i mönster och färgsättning, men det finns också utrymme för individuell 
kreativitet för de burkinska hantverkarna inom dessa ramar.
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2.3 Stephen Burks

Den amerikanske designern Stephen Burks är verksam i New York, där 
han driver studion Readymadeprojects. Han har arbetat för flera större 
amerikanska och europeiska företag, men framförallt har han blivit upp-
märksammad för sitt samarbete med hantverkare i andra länder. 

2.3.1 Noongar

Ett av Stephens projekt genomfördes i Australien tillsammans med en 
aboriginisk grupp som kallar sig Noongar. Stephens roll var att ta fram en 
produkt tillsammans med Noongar-gruppen inför en utställning om det 
reservat där de lever. 
 Noongar-aboriginerna har själva arbetat fram en serie med hudvård-
sprodukter som de säljer i små plastbehållare. Stephen såg en möjlighet 
att ta fram en förvaring till hudvårdsprodukterna, som skulle ge dem en 
mer genuin känsla än en plastburk.
 Arbetet har ännu inte lett till någon produktion, men Stephen uttrycker 
en förhoppning att de skall kunna arbeta vidare på ett mer långsiktigt plan 
och ta fram en förpackningsprodukt för hudvårdsserien. 
 I sitt arbete säger Stephen att han inspirerades av de bildhuggning-
stekniker och mönster han fann på noongarernas boomeranger och olika 
träprodukter. Han tog proportionerna från deras didgeridoos och an-
vände till produkterna. Det lokala trämaterial som de brukar använda är 
raspberry jam wood och det var också det Stephen valde att använda till 
behållaren.

2.3.2 Analys Noongar

Stephen Burks tog element från noongarernas hantverk, använde sig 
av deras material och satte ihop det till en ny förpackningsprodukt. En 
produkt som lyfter intrycket av deras hudvårdsserie och har en känsla av 
noongarerna även om den inte liknar någon av deras traditionella produk-
ter. 

2.3.3 Máfrique

Stephen har också deltagit i Morosos M’Afrique-kollektion, där flera andra 
designers, bl.a. Tord Boontje och Patricia Urquiola, bidragit med produk-
ter. I detta projektet arbetar Moroso med hantverkare i Dakar, Senegal. 
 I M’Afrique-kollektionen vävs polyetenplastband för hand över stålra-
mar till olika utemöbler. Designern formger stålramen och föreslår och 
styr i viss mån över mönster och färgsättning, men i stort är det hant-
verkaren själv som väljer färger och mönster. Stephen säger att det är 
intressantare att ha ett öppet samarbete med hantverkarna för att se vilka 
färger och mönster de själva väljer att använda, än att detaljbestämma 
allt från början. 
 M’Afrique-kollektionen består till viss del av prototyper, och en del av 
de modeller som tagits fram produceras kontinuerligt. 
 I Senegal finns en lång tradition av vävning och knytning av olika mate-
rial. Det har huvudsakligen arbetats med färgad vass, blad och gräs som 
flätats till korgar, krukor och förvaring, berättade Gunilla Lundstedt för 
oss. Gunilla visade också möbler som flätats i Senegal som påminner om 
M’Afrique-produkterna. 

2.3.4 Analys M’Afriqué

I M’Afrique-arbetet tar man vara på den rikedom av mönster och färgsätt-
ningar som finns i Senegal samt den kunskap som hantverkarna har, men 
man sätter in arbetet i en annan kontext med utomhusprodukter som 
säljs på den europeiska marknaden. Man byter ut de vanliga naturligt fär-
gade materialen mot färgade plastband och skapar på så sätt en modern 
mix av hantverk och design. 
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2.3.5 Feeling African

2005 arbetade Stephen Burks med tolv olika hantverkare i Sydafrika för 
att ta fram produkter åt Artecnica, ett designföretag från Los Angeles. Det 
enda arbetet som togs vidare är det som gjordes av Willard Musarurwa, 
en av de tolv hantverkarna. Arbetet var också ett samarbete med organi-
sationen Aid to Artisans som arbetar för att hjälpa hantverkare i olika 
utvecklingsländer. I detta projekt hade Stephen en mentorsroll i förhål-
lande till hantverkarna. Genom samtal försökte han uppmuntra dem att 
utveckla sitt arbete och se nya möjligheter i sitt hantverk. 
 I Sydafrika har sedan tjugo-trettio år tillbaka ett hantverk med flätad 
och skulpterad metalltråd utvecklats, ofta i form av djurfigurer som 
bekläds med färggranna pärlor. Arbetet säljs framförallt till turister i 
storstäderna, vilket vi själva såg under vårt arbete i Sydafrika. Willard 
arbetade själv som vajerflätningshantverkare men gick från det till att 
starta sitt eget företag Feeling African med sex anställda efter det att han 
arbetat med Stephen och fått Arctecnica som säljare av produkterna, 
berättar han på Aid to Artisans hemsida.

2.3.6 Analys Feeling African

Willard gick från små “turistprodukter” till större produkter med ett mer 
avskalat uttryck. Han tog bort de färggranna pärlorna och valde istället 
att sätta färg på metalltråden. Han gick upp i dimension på tråden och 
gjorde kraftigare konstruktioner. Detta resulterade i möbelserien Tatu. Allt 
detta på grund av att Stephen som designer har en vetskap om en annan 
marknad och också kunde förmedla den kunskapen vidare till hantverkar-
na han arbetade med.
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2.3.7 Projekt i Peru - sammanställning intervju Erika Vegerfors

Erika Vegerfors, som tidigare studerat snickeri på Malmstens, var under 
en period 2006 Stephens assistent och de genomförde ett projekt tillsam-
mans i Lima i Peru. Projektet varade bara i tre veckor och var på initiativ 
av organisationen Aid to Artisans, som frågat Stephen om han ville arbeta 
med dem. Aid to Artisans har ett kontor i Lima där projektet utgick ifrån. 
 Först arbetade Erika och Stephen med varandra i New York i en vecka, 
skissade på produkter, tog fram ritningsmaterial o.s.v., vilket gjorde att 
de bara hade två veckor på sig att arbeta då de kom till Lima. Här var de 
framförallt på Aid to Artisans kontor där det fanns hantverkare som ar-
betade med bl.a. makramé (knytning) och crochee (virkning), de arbetade 
också med keramiker och snickare.
 Precis som i Stephens projekt i Sydafrika fanns Artecnica med som 
tilltänkt försäljare av eventuella produkter som skulle tas fram. Erika 
berättade också att Europa och USA var tänkta marknader. En stor del av 
förhoppningen bakom projektet var att skapa arbete för peruanska 
indianer som ofta får väldigt dåligt betalt för sitt hantverk och därför ofta 
börjar odla kokain för att tjäna mer pengar. 
 De idéer som man arbetade med under projektet var knutna lampor, 
en skärmvägg, pallar i topaträ samt makramé och förvaringskärl i kera-
mik och crochee. Erika beskrev hantverksskickligheten som det mest 
tilltalande. Den tog de tillvara på och ändrade istället färger och material, 
framförallt vad gällde makramén och crocheen. 
 När vi frågade om hantverkarnas syn på projektet berättade Erika att de 
till en början var skeptiska till produkterna, men att de sedan var positivt 
förvånade över slutresultatet. Dock var hantverkarna inte så nöjda med 
projektet som helhet. De tyckte att det var för stressat, då de hade myck-
et annat arbete att genomföra samtidigt. Erika berättade också att projek-
tet i slutändan inte ledde till något mer.
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2.3.8 Analys Stephen Burks

Stephen har studerat hantverkarnas tekniker och sedan antingen inspir-
erat dem till  vidareutveckling av arbetet eller så har han själv utvecklat 
nya koncept och produkter utifrån hantverkarnas kunskaper, material och 
tekniker. 
 Analyserar man Stephens arbete i Australien är det konceptuellt i den 
meningen att han vill prova idéer och tankar och inte har en eventuell 
produktion i åtanke. Han tar, efter att ha varit tillsammans med aborigi-
nerna en tid, fram en idé kring några behållare som de skulle kunna 
använda till sina hudvårdsprodukter. Projektet leder inte till någon reell 
produktion, men däremot visar han hur man kan tänka kring produkterna 
i ett större sammanhang, och förhoppningsvis är arbetet han utför inspir-
erande för hantverkarna. 
 Stephens arbete i Sydafrika framstår inte som lika konceptuellt. Där 
fungerar han snarare som inspiratör och handledare, då han vill få Willard 
och de andra hantverkarna att tänka större och mer långsiktigt kring sina 
hantverk. 
 I arbetet med vävarna i Senegal är hans roll formgivarens, då det redan 
finns ett färdigt koncept som han går in och arbetar i. Tanken bakom 
produkterna är redan klar och det finns en beställare av arbetet. 
 I Peru tar han till sig hantverkarnas olika tekniker och ser produkt-
möjligheter. Han ritar sedan något som skulle kunna tillverkas på plats 
med en tydlig marknad i åtanke. Dock ledde arbetet i Peru inte vidare till 
något mer, vilket kan vara baksidan av den här typen av designprojekt. Då 
i vissa fall hantverkarna måste rikta hela sin uppmärksamhet åt design-
ern och inte kan ägna sitt eget arbete tid. De har en förhoppning om att 
designsamarbetet skall leda till mer arbete och försäljning på en annan 
marknad som kan genera mer pengar. Men tyvärr kanske den förhoppnin-
gen inte slår in. 
 Generellt kan man säga att Stephen vill inspirera och testa olika ingån-
gar till designarbetet. Han utforskar vad designerrollen i förhållande till 
hantverkarna kan vara.

7



Mattias Rask

2.4 Vårt arbete - processkildring

2.4.1 Förberedelser och samarbetspartner

För att kunna realisera vår önskan om ett projekt med hantverkare i ett 
annat land behövde vi först hitta någon att samarbeta med.
 Vid besök på Tibro Interior under hösten 2009 fick Carl Malmsten Fur-
niture Studies kontakt med representanter från den sydafrikanska reger-
ingsorganisationen Western Cape Furniture Initiative (WCFI). Det kom då 
fram att WCFI var intresserade av ett samarbete med utländska designers, 
dels eftersom det inte finns så många inhemska designers i Sydafrika och 
dels för att stora delar av Sydafrikas möbelproduktion är kopiering. 
 Det visade sig också att Tibro Training Center (TTC) sedan flera år 
tillbaka bedrivit utbildning i Sydafrika med organisationen Furntech, som 
är ett initiativ mellan den sydafrikanska regeringen och SIDA. Furntech 
bedriver både utbildning och företagsetablering inom den sydafrikanska 
trä- och möbelindustrin. 
 Vi tog under vintern 2010 på initiativ av vår handledare, Daniel Öst-
man, kontakt med TTC och hörde oss för om deras samarbete med Furn-
tech skulle kunna vara en ingång till ett projekt där vi kunde samarbeta 
med hantverkare i Sydafrika. 
 Efter ett möte med klusterkoordinator, Anders Wisth, i Tibro, Mikael 
Johansson, projektledare från TTC som arbetat under flera år i Sydafrika, 
och Daniel Östman verkade ett samarbete med Furntech vara genomför-
bart. Vi fick snart efter detta möte även bekräftelse från Michael Reddy, 
VD på Furntech, att vi skulle kunna komma ned till Kapstaden under en 
fyraveckorsperiod under våren och genomföra ett designprojekt. Under 
de första formuleringarna av projektet pratade vi mycket om att göra “sy-
dafrikanska produkter för en europeisk marknad”.

2.4.2 Ytterliggare samarbetspartners och tankar kring hantverk
 
Då vi bara skulle vara i Sydafrika i fyra veckor, var det viktigt att planera 
mycket av vårt arbete i förväg. 
 Eftersom Furntech framförallt arbetar med träbearbetning på ett sätt 
som är snarlikt det svenska, kände vi behov av ytterligare ett hantverk 
som kunde ge en specifikt sydafrikansk känsla till produkterna. Våra eft-
erforskningar resulterade i kontakt med en keramikerstudio i Kapstaden 
som heter The Potters Workshop, vars arbete vi tyckte var väldigt vackert. 
Vi möttes med intresse då vi kontaktade dem och fick en väldigt positiv 
respons på våra idéer om samarbete. Vidare tittade vi på flera av de met-
alltrådshantverkare som finns i Kapstaden och Sydafrika, och till sist fick vi 
kontakt med Willard från Feeling African. Även han verkade intresserad av 
ett samarbete. 

2.4.3 Skisser och diskussioner innan avresan
 
När vi hade etablerat dessa kontakter och därmed visste något om våra 
förutsättningar, började vi skissa på en del idéer (se bilaga 1). Vi hade 
diskussioner med Daniel Östman angående hur mycket man skulle arbeta 
fram hemifrån och hur mycket arbete som skulle ske på plats. En viktig 
fråga var om det kunde vara möjligt att i Sverige hitta den sydafrikan-
ska känsla som vi ville åt. Vi tänkte då att vi behövde få en lagom balans 
mellan idéer hemifrån och idéer som skulle tas fram i Kapstaden. Vi ville 
vara öppna för den inspiration vi förhoppningsvis skulle få när vi kom till 
Kapstaden. 
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bearbetningsfirma, Schippers Steel, som kunde hjälpa oss med eventuella 
metallarbeten. 
 Vi hade nu också varit en hel del i Furntechs lokaler och satt oss in i 
deras verksamhet och vad som var möjligt för oss att göra där. 
 Efter att vi genomfört de studiebesök som Furntech organiserat åt oss, 
fick vi till sist besöka The Potters Workshop som vi själva tagit kontakt 
med. Efter det första besöket fick vi en bättre bild av vad som var möjligt 
att göra tillsammans med dem och vi kände oss inspirerade för fortsatt 
arbete. 
 Willard från Feeling African hade inte svarat på våra senaste mail då 
vi kom ner till Kapstaden, så vi hade ingen möjlighet att hälsa på honom 
under vår tid där. Istället fick vi genom Furntech kontakt med en metall-
bearbetningsfirma som hette Schippers Steel som kunde hjälpa oss med 
eventuella metallarbeten.
 Vi hade nu också varit en hel del i Furntechs lokaler och satt oss in i 
dears verksamhet och vad som var möjligt för oss att göra där.

2.4.5 Presentation och skissande

Tid för presentation av våra tankar och idéer för lärarna och ledningen på 
Furntech bestämdes och designprocessen tog fart. Vi skissade på två olika 
koncept i en möbelserie. Det ena var en serie taklampor samt en golvlam-
pa, där fokus låg på arbete från The Potters Workshop med en känsla av 
sydafrikanskt hantverk. Det andra var en pall och en byrå, som var knock-
down där fokus låg på träarbete och underreden i metall. I det senare 
konceptet tänkte vi också mycket på behovet av platta paket vid eventuell 
export från Sydafrika till Europa. 
 Presentationen (se bilaga 2) för personalen på Furntech kändes lyckad 
och Michael Reddy verkade nöjd med vår insats och de koncept vi tagit 
fram. Det fanns en del synpunkter, bl.a om hur man skulle kunna ge pallen 
och bordet mer känsla av Sydafrika. Det föreslogs t.ex. att vi skulle applic-
era mönster på kanterna av dem. Men i slutändan var inte detta något vi 
hann göra. 
 En del arbetsuppgifter fördelades ut bland lärarna som skulle hjälpa 
oss. Själva satte vi igång med prototyptester, medan vi väntade på att det 

2.4.4 Avresa och studiebesök

Den 29 April 2010 landar vi på Cape Town International och möts av 
Mikael Johansson som under den första veckan följde med oss runt på en 
några studiebesök ordnade av Furntech. Vi fick bland annat besöka hant-
verksmarknader, möbeltillverkare, skolor och hantverkssamordnare. 
 Ett besök var hos Woodlam, som drivs av Sören Lassen, en dansk man 
som bor i Sydafrika sedan många år. Woodlam är ledande i Sydafrika på 
skiktlimningstillverkning av möbelkomponenter, de står också för import 
av kontors- och biografmöbler. 
 Vi besökte även arkitektur- och inredningsdesignskolan Inscape Design 
School, där vi fick prata med några av studenterna och skolans rektor, bl.a 
om studiesituationen i Sydafrika. 
 Ytterligare ett besök var på Pierre Cronjes verkstad. Cronje är väldigt 
populär i Sydafrika som designer/producent av möbler beställda av privat-
kunder. Framförallt gör han möbler i den något svulstiga Capedutch stilen, 
den stil som utvecklats hos möbelsnickare i Sydafrika inspirerad av hollän-
darnas och engelsmännens europeiska stilar. 
 Till sist fick vi besöka representanter från Cape Craft and Design Initia-
tive (CCDI), en organisation vars uppgift är att hjälpa sydafrikanska hant-
verkare att organisera sina verksamheter med t.ex. kontaktnät, distribu-
tionskanaler och försäljningsmöjligheter. 
 Slutligen besökte vi The Potters Workshop som vi själva tagit kontakt 
med och fick då en bättre bild av vad som var möjligt att göra tillsammans 
med dem. Vi trodde först att vi kunde dreja fram vilka former vi ville hos 
dem, men då vi kom dit insåg vi att de gjuter all sin keramik med formar. 
Vi fick tänka om vad gällde de ideér vi hade och insåg at vi istället skulle 
få foga ihop olika delar av deras formar. Vi kunde delvis också forma om 
keramiken medan den fortfarande var fuktig. Sedan hittade vi delar av 
mönster på deras produkter som vi tyckte var väldigt vackra. Dessa visade 
sig tillhöra mönsterartisterna Ernest och Wendell. Så i fortsättningen var 
det deras mönster och färger vi arbetade med.  
 Då Willard från Feeling African inte hade haft möjlighet att bibehålla 
kontakten med oss fick vi istället genom Furntech kontakt med en metall-
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material vi beställt skulle anlända. 
 Redan innan presentationstillfället på Furntech hade vi definierat och 
satt igång tillverkning av de formar med utvalda mönster som vi ville ha 
från The Potters Workshop, eftersom produktionstiden på keramiken var 
väldigt lång. 
 Nu följde två extremt intensiva veckor med arbete och framtagning av 
prototyper. Den sista morgonen innan vi skulle med flyget hem till Sverige 
blev vi precis färdiga med de sista detaljerna på golvlampan. Vi lämnade 
en variant av varje prototyp hos Furntech och avslutade en uppsättning 
egna prototyper härhemma.
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2.5 Iaktagelser från Sydafrika

2.5.1 Designutbildningar

Genom olika samtal kunde vi konstatera att det i stort sett inte finns några 
utbildade designers i Sydafrika. De som arbetar med design kommer hu-
vudsakligen från utbildningar inom arkitektur och inredningdesign. Gener-
ellt fick vi uppfattningen att dessa utbildningar håller en lägre kvalitet än 
de motsvarande svenska. Studenterna är dessutom ofta väldigt unga och 
kommer direkt från gymnasiala utbildningar i Sydafrika, till skillnad från 
t.ex. Sverige där man ofta måste ha studerat något förberedande innan 
man kommer in på en utbildning inom design.
 
2.5.2 Samarbetsinställning

Vi märkte att folk var väldigt intresserade av samarbete. När vi träffade 
nya människor och berättade vad vi gjorde frågade de ofta om vi inte 
skulle samarbeta och göra någonting ihop. T.ex. tyckte både Sören Las-
sen och Pierre Cronje att vi kunde börja arbeta för dem. Inte minst var 
det mottagandet och den entusiasm vi kände från The Potters Workshop 
inspirerande till samarbete. Överhuvudtaget kändes människors inställn-
ing till samarbete mera fri och mindre stagnerad än i Sverige. 

2.5.3 Hierarki

Vad som blev mycket påtagligt för oss var att det råder en helt annan hier-
arki på arbetsplatser och i samhället i stort om man jämför med Sverige. 
I Sydafrika är chefen verkligen chef - en person man ska ha respekt för 
och lyda. Man diskuterar inte med sin överordnade utan gör som man blir 
tillsagd på ett helt annat sätt än i Sverige. Detta blev något konstigt för 
oss, då vi kommunicerade relativt jämställt med människor på alla nivåer i 
rangordningen på både Furntech och The Potters Workshop. 

2.5.4 Samhället

Något som blir väldigt påtagligt när man är i Sydafrika är fattigdomen och 
segregationen i samhället, som en följd av apartheid. Man kan fortfarande 
känna motsättningar i luften mellan svarta och vita och fattiga och rika. 
Även om Sydafrika förhoppningsvis är på våg mot ett rättvisare samhälle.
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3 Analys 

3.1 Jämförelse mellan Mira Maya, Jayibelena och Stephen Burks

3.1.1 Gemensamma nämnare

Något som verkar generellt för de undersökta projekten är att det man 
vill ta vara på är hantverkskunskap, mönster, färgsättningar och mate-
rial. Mira Maya tog till vara på hantverket och materialet, alternerade 
sedan färger och mönster i tygerna. Stephen Burks har på olika sätt tagit 
till vara på hantverkskunskapen, mönster och färgsättningar. I Jayibelena-
projektet tog de tillvara på hantverket, delvis mönstren och färgerna, men 
de använde sig av nya material. Generellt kan man kanske säga att i alla 
projekten ändras hantverkarnas traditionella produkt till något annat. Det 
hantverkarna arbetar med har en lång historia och har inte förändrats 
särskilt mycket genom åren, men när designern kommer in och gör något 
helt annat, som passar bättre på en västerländsk marknad, förändras 
produkten. 

3.1.2 Projektidé kontra fortsatt arbete för hantverkarna

Projekten kan se väldigt olika ut. Dels kan de vara rent konceptuella – att 
designern utvecklar en egen story och en idé som i Stephens Burks arbete 
med Noongar-aboriginerna. Dels kan designerns roll vara att fungera som 
inspiratör för hantverkarna. Exempel på det senare är Stephens arbete 
med Willard eller Jayibelenas arbete i Burkina Faso. Fokus för designerna 
kan också ligga på att fortsättningsvis skapa arbete för hantverkarna, 
något som sker både hos Jayibelena och Mira Maya. Slutligen kan också 
huvudfokus ligga på formgivning vilket är fallet i Stephens arbete med 
M’Afrique och i Peru.

3.1.3 Designerns styrning av arbetet

Något som skiljer sig ganska mycket mellan de olika projekten är i vilken 
grad designern går in och förändrar hantverkarnas ursprungliga produkter 
eller i vilken grad hantverkarna fortfarande skapar fritt. Mira Maya har 
t.ex. styrt arbetet väldigt tydligt. De har definierat formen på produkten, 
mönstren samt färgsättning. Även Stephen Burks styr tydligt utformnin-
gen av produkterna både i arbetet med noongarerna och i Peru. Jämför 
man med Jayibelena, så skapar de ramar för projektet som hantverkarna 
sedan själva arbetar relativt fritt inom vad gäller mönster och färgsätt-
ning. Det samma gäller för M’Afrique. Här skapar designern ramarna kring 
arbetet och låter sedan hantverkaren arbeta relativt fritt. I andra änden av 
skalan vad gäller styrning har vi Stephens arbete med Willard och Feeling 
African, där Stephen som designer har en handledande roll och en insikt i 
tilltänkt marknad, där Willard i stort sett själv utvecklar produkten. 

3.1.4 Kvalitet

Vad som verkar ha varit aktuellt i de flesta projekten är behovet av 
kvalitetssäkring. Hantverkarnas och designernas syn på kvalitet har skiljt 
sig åt. Jayibelena-projektet löste problemet med kvalitetssäkring genom 
att låta hantverkarna syna varandras arbeten. I Mira Maya-projektet 
blev det nödvändigt med tydliga kvalitetskrav för att produkterna skulle 
fungera på en svensk marknad.
 Förmodligen uppstår det ofta frågor kring kvalitet i den här typen av 
projekt, för det är inte bara en designer och en hantverkare som möts 
utan också representanter för olika kulturer som har olika värderingar och 
synsätt. 
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3.1.5 Övriga värden

I både Jayibelena- och Mira Maya-projekten talas det mycket om övriga 
värden i arbetet,  t.ex. sociala värden, att produkterna skapar arbetstillfäl-
len, solidaritet inom hantverksgruppen och hantverkarnas arbetsmiljö. 
Eller ekologiska värden – som när Gunilla Lundberg talade om att hant-
verk sällan påverkar miljön särskilt mycket, att produktionen sker med en-
kla medel och att materialen ofta är naturliga eller framställs på naturlig 
väg. Även Jayibelena har ekologiska ambitioner, nämligen att skapa 
alternativ till plastkassen, som inte är särskilt miljövänlig. Även i Stephens 
Burks arbete kan man se andra värden. Erika Vegerfors
berättade att det var en ambition med projektet i Peru att skapa arbete 
för indianerna som ett alternativ till att odla kokain. 

3.2 Analys eget arbete

3.2.1 Inspiration

I alla de produkter vi tog fram inspirerades vi av olika sydafrikanska sym-
boler.
 Även om vi innan vi åkte ned hade en idé om att göra någon sorts golv-
lampa, fick den sin utformning med inspiration från de fartkameror vi såg 
överallt i Kapstaden. 
 Sköldarna som är en typisk symbol för zulu-stammen hittade vi under 
vår research före avresan. Deras mönster inspirerade oss till pallen som vi 
tog fram och det tänkta bordet. 
 Gamla grottmålningar med märkliga, vobbliga figurer, som vi också hit-
tade innan vi åkte ned, blev inspiration till byrån som vi tog fram. 
 Vad gäller taklamporna, var de i sig inspirerade av The Potters Work-
shops arbete. Vi fann detta väldigt spännande och kom i stort sett på allt-
ing vad gällde dem i Kapstaden. Pärldekorationen på dem inspirerades av 
det överflöd av armband och liknande smycken som vi fann på marknader 
runt om i staden. 

3.2.2 Den Sydafrikanska känslan 

Vi tycker att vi hittade “den sydafrikanska känslan” i lamporna. Det beror 
framförallt på att vi arbetade med ett unikt sydafrikanskt hantverk, hos 
The Potters Workshop, med en färg och mönstertradition som utvecklats 
från xhosa-stammen. Det vi gjorde var att vi alternerade deras formar till 
produkter som passade oss, vi arbetade med delar av deras mönster och 
färger som vi förenklade och spred över hela ytan av de gjutna styckena. 
Istället för att som de gör, blanda flera olika mönster på samma produkt, 
som ger ett ganska brokigt uttryck.
 Vad gäller pallen och byrån är de kanske inspirerade av Sydafrika, men 
de hade lika gärna kunnat utvecklas i Sverige. Mycket av tankarna kring 
dem tog vi också fram hemma under vår skiss- och researchperiod. De 
kan tillverkas i Sverige lika väl som i Sydafrika, då de inte har något unikt 
Sydafrikanskt hantverk i sig. Sammanfattningsvis kan man säga att vi har 
lyckats bäst med den den sydafrikanska känslan i lamporna.

3.2.3 Vunna erfarenheter

Vi har båda tyckt att projektet varit spännande, utmanande, fascinerande 
och också besvärligt. Dels har vi lärt känna varandra och mer och mer fått 
erfara hur det är att arbeta tillsammans. Vi har också fått kämpa med alla 
de komplikationer som uppstår då man skall träffa människor från andra 
kulturer och lära sig att samarbeta med dem på olika sätt. 
 Man kan säga att flera av våra förväntningar har infriats – även vissa 
farhågor. Vi har lärt känna nya människor som vi gärna fortsätter arbeta 
med, men också människor som vi helst undviker att arbeta med.
 Vi har fått lära oss mycket om framförallt det keramiska gjuthantverket 
på The Potters Workshop. 
 Vad gäller trähantverk hade vi redan med oss ganska mycket kunskap 
hemifrån, och där kan man nog säga att lärandet gick åt båda hållen. Dels 
fanns det på Furntech maskiner och material som inte vi var vana att ar-
beta med, så där fick vi lära nytt. Och dels var de på Furntech inte så vana 
vid vårt sätt att ta fram produkter, med tester, skisser och prototyper, så 
där kunde vi bidra med kunskap. 
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De var inte heller så vana vid det visuella uttrycket i våra produkter, då de 
skiljer sig markant från t.ex. Capedutch stilen. 
 De hantverkarna vi arbetade med uttryckte också att det arbete vi 
gjorde med dem kändes spännande och inspirerande. Så vi kan hoppas 
att projektet kan fungera som ett inspirerande exempel för dem och för 
andra som vill göra liknande arbeten. 

3.3 Frågeställning och paralleller

Vi frågade oss själva hur det skulle vara att arbeta som designers med 
hantverkare i ett annat land, och vi ville försöka ta reda på det genom att 
jämföra det arbete vi utfört med arbeten som andra designers gjort, för 
att kunna dra paralleller mellan de olika projekten.

3.3.1 Koncept

Vi uppfattar vårt arbete som ganska konceptuellt.Vi hade ingen direkt 
beställare av produkterna, vi hade däremot en idé om att göra produkter 
med en sydafrikansk känsla, vi hade också en tanke om att produkterna 
skulle säljas på den europeiska marknaden. De två premisserna var egen-
tligen de enda förutsättningarna vi satt upp för oss själva innan arbetet. 
Den senare premissen ledde delvis till idéen om att göra knockdown-
möbler. 
 Vi tog inte så stor hänsyn till tillverkningsvänlighet vid utvecklingen 
av produkterna, utan fokuserade istället på att ta fram prototyper som 
förhoppningsvis skulle väcka uppmärksamhet då man visade dem. Detta 
gör att vissa av produkterna är ganska komplicerade att tillverka.
 På så sätt kan man dra paralleller till Mira Maya, som också var ett 
försöksprojekt på 
skolnivå då det genomfördes och som sedan blev något mer riktigt. Man 
kan också se likheter i Stephen Burks arbete med noongarerna som ett 
spännande projekt med hantverkare utan  större ambitioner vad gäller 
framtida produktion. 

3.3.2 Vår styrning av arbetet

Från början hade vi som ambition att arbeta med hantverkarna under 
en längre tid för att tillsammans med dem ta fram prototyper så att de 
skulle vara så delaktiga i arbetet som möjligt. Men då vi bara var på plats i 
Sydafrika under fyra veckor insåg vi snart att vi var tvungna att skynda på 
processen, så vi styrde i själva verket mycket över hur produkterna blev i 
slutändan. 
 Vi hade tänkt att presentationstillfället hos Furntech skulle fungerat 
som ett feedbackmöte, då de gav respons på våra idéer, och att vi därefter 
kanske skulle ändrat saker i våra förslag. Men vid det tillfället hade vi t.ex. 
redan varit tvungna att definiera formerna hos The Potters Workshop. I 
realiteten hade alltså inte Furntech så mycket att säga till om vid presen-
tationstillfället.  
 Här kan man alltså dra paralleller till Mira Maya och Stephen Burks ar-
bete i Australien och Peru där de tydligt styr utvecklingen av produkterna. 
Dock kan tilläggas att vi testade att låta mönsterartisterna på The Potters 
Workshop själva välja vilka färger och mönster de ville använda på två av 
lampskärmarna som gjordes. Dessa blev vi tyvärr inte så nöjda med, men 
vid framtida produktion skulle det vara intressant att arbeta upp ett ram-
verk där målarna själva arbetar med sina specifika färger och mönster. 

3.3.3 Gemensamma nämnare

Ska man se till gemensamma nämnare vad gäller produkterna i vårt pro-
jekt med de andra projekten, som beskrivs i detta arbete, har även vi tagit 
vara på material, mönster och färgsättningar från hantverkarnas produk-
ter, på olika nivåer. Detta gäller framförallt i samarbetet med The Potters 
Workshop, där inget hade varit möjligt utan keramikernas hantverksskick-
lighet. Vad gäller arbetet med Furntech stod vi själva för mycket av hant-
verkskunskapen. Men de inspirerade och utmanade oss på olika sätt som 
drev arbetet framåt.
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3.3.4 Kvalitet

Generellt finns det en annan syn på kvalitet och utförande i Sydafrika än 
här i Sverige, vilket vi t.ex. märkte när vi arbetade med lärarna och elever-
na på Furntech. Hade vi en ritning med tydlig måttsättning som skulle 
följas var det inte säkert att måtten på produkten stämde i slutändan, om 
inte vi var med när arbetet utfördes. Detta gällde även metallarbetet där 
vi lämnade ifrån oss många ritningar. 
 Denna skillnad i syn på noggrannhet handlar nog mycket om olika refer-
ensramar. Om man generaliserar grovt, så har inte möbelsnickeri funnits 
på samma sätt i Sydafrika som här, inte har de heller haft behov av raka 
och plana möbler, när de kanske bara haft stampat jordgolv hemma. Des-
sutom kan man tänka sig att kvalitet och välsnickrade inredningar hamnar 
ganska långt ned på prioriteringslistan i ett land där man i ett halvt sekel 
kämpat för grundläggande mänskliga rättigheter. 
 I synen på kvalitet kan man också dra paralleller till Mira Maya och Jayi-
belenas arbete, där kvalitetssäkring var tydliga delar av arbetet. 
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4 Diskussion

4.1 Att ta arbetet vidare

I detta arbete har vi förutom vårt eget projekt undersökt sex andra samar-
betsprojekt mellan designers och hantverkare och hittat både likheter och 
olikheter på skilda nivåer. Vi har bara berört vissa ämnen som i sig kan 
vara mycket större än vad som har framkommit, men vi har hittat en rad 
intressanta aspekter som man skulle kunna arbeta vidare med. 

För det första verkar det spännande att arbeta mer experimentellt kring 
designerrollen som Stephen Burks gör, för att se vad det skulle kunna leda 
till i den här typen av projekt. 
   
För det andra kan man titta på andra personer eller grupper som gjort 
liknande arbeten, utöver dem vi har undersökt, och se vad de har haft för 
mål och ambitioner med sina projekt. 
  
För det tredje skulle det vara intressant att se hur designarbetet påverkar 
de hantverkare man arbetar med, leder det man gör rent faktiskt till mer 
arbete för dem, eller kanske designarbetet rentav urvattnar en kultur- och 
hantverkstradition?

Slutligen skullle det vara spännande att arbeta mer som vi hade tänkt från 
början, genom att tillbringa mer tid med just hantverkarna för att tillsam-
mans med dem ta fram produkter. 
  

4.2 Ytterliggare tankar

Det är svårt att veta vad de olika hantverkarna i projekten känner och 
upplever, men de vi arbetade med på The Potters Workshop tyckte att 
det var spännande att arbeta med oss och att det utmanade deras sätt att 
tänka och arbeta, vilket känns tillfredställande för oss.
 Sen kan man ställa sig frågor kring den här typen av projekt på andra 
plan, såsom vad det egentligen är som driver västerländska designers 
att arbeta med hantverkare i fattigare delar av världen? Är det ett dåligt 
socioekonomiskt samvete till utvecklingsländer? Är det möjligheter till 
hantverk som inte finns på hemmaplan som lockar? Ett tillfälle att göra 
gott och hjälpa fattiga hantverkare till arbete. Är det för att det är spän-
nande och utmanande? Är det kanske en kulturkrock och ett kulturutbyte 
som känns meningsfullt? 

För oss handlade det nog om alla dessa delar, men kanske framförallt om 
mening. Att ladda vårt arbete med ett större värde och mer tyngd, och att 
förhoppningsvis kunna bidra till hantverkarnas fortsatta försörjning och 
arbete med hantverket. 
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5 Ordförklaring

Konceptuell: konst som lägger all vikt vid idén (SAOL)

Social: samhällelig, välanpassad till samhällets krav; sällskaplig (SAOL)

Knockdown: produkt som är isärtagbar, t.ex. IKEAs möbler

Fairtrade: produktmärkning för att skapa förutsättningar för odlare och 
anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Väst: samlingsbegrepp för USA, Storbritannien, Frankrike och ytterligare 
ett stort antal politiskt, ekonomiskt och militärt samarbetande stater 
under perioden 1945-90, då det internationella relationsmönstret dom-
inerades av den s.k. öst-västkonflikten. Under de senaste årtiondena har 
samma begrepp i ökande utsträckning också använts inom vissa funda-
mentalistiska grupper i den islamiska världen för det politiska, ekono-
miska, sociala och kulturella system som är förhärskande i de indus-
trialiserade staterna, främst då i Västeuropa och Nordamerika och vars 
inflytande i de egna länderna man önskar bekämpa (NE)
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6 Foton
6.1 Jämförelser
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Mira Maya

Klassiskt guatemalskt vävda tyger

Mira Mayas utveckling av tygerna

Delar av Mira Mayas produkter
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Delar av Jayibelenas produkter
Klassiskt burkinskt hantverk

Jayibelena
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De produkter Stephen tog fram under sitt arbeteKlassiskt aboriginskt hantverk

Stephen Burks Noongar

21



Mattias Rask

Klassiskt senegalesiskt hantverk
Delar av Stephens Mafriqué arbete

Stephen Burks M’Afriqué
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Klassisk sydafrikansk vajerflätning

Willards arbete med Feeling African

Stephen Burks Feeling African
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Prototyperna som togs fram under arbetet i Peru

De peruanska hantverkarna och deras arbete

Stephen Burks Peru
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6.2 Glimpt of South Africa
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Typiska arbeten från The Potters Workshop
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Typiska arbeten från Furntechs utbildning
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6.3 Arbete i Kapstaden
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6.4 Färdiga prototyper
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Pall

Svarvad sits med frästa spår på undersidan där man 
själv enkelt kan klicka fast metallbenen utan 
skruvar och beslag.
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Byrå

Målad låda med front i massivt trä och frästa 
spår på underidan där man enkelt kan klicka fast 
stålkonstruktionen som gör byrån stabil.
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Golvlampa

Justerbar handmålad keramikskärm med bakstycke 
i massivt trä. Svarvad stolpe och fot med frästa spår 
för söm med sladd. 
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Taklampor

Handmålad keramikskärm med svarvade pärlor 
som träs på sladd.
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