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1. Inledning 

1.1 Introduktion till ämnesområdet 

Mycket håller på att hända inom området för konsthantverk, menade studenten Elin 

Brozén (2002, s. 3) i sin D-uppsats om konsthantverket i förändring. Hon syftade på 

den livliga diskussionen om konsthantverksbegreppet samt det ökade intresset för 

samtida konsthantverk hos allmänhet, konstinstitutioner och media. Antalet därefter 

uppförda projekt, utkomna litterära verk, akademiska initiativ och nya 

utställningsarenor visar att det låg något i det hon anade vid 2000-talets början. För att 

nämna några exempel: Tidskriften Svenskt Konsthantverk utgavs första gången 2004 

som landets enda facktidskrift med fokus på konsthantverk, projektet ”Craft in 

Dialogue” pågick 2003-2006, min egen utbildning startades 2005, utställningen ”100 

tankar om konsthantverk” började turnera i Sverige 2005, året därpå kom en dansk 

avhandling om nutida konceptuellt konsthantverk (Mazanti, 2006) och sommaren 2007 

slog Gustavsbergs Konsthall upp portarna som Sveriges första konsthall för samtida 

konsthantverk. 

Samtidigt som konsthantverket i Sverige har varit föremål för såväl granskning 

som nyfikenhet under 2000-talet har konsthantverket en lång och komplex historia. 

Under renässansen gjordes en intellektuell åtskillnad mellan hantverk och konst där 

konsten kom att betraktas som överlägsen (Lucie-Smith, 1982). Under 

industrialiseringen befriades hantverket från rollen som huvudsaklig produktionsmetod, 

vilket bland annat medförde att begreppet konsthantverk introducerades i Sverige på 

1870-talet (Zetterlund, 2006). Konst hade här betydelsen skicklighet eller förfaringssätt 

och konsthantverksföremål utmärktes av en särskilt hög kvalitet i komposition och 

utförande. Så småningom frigjordes konsthantverkarna från kravet på praktisk funktion 

hos de föremål de tillverkade. Från 1800-talets slut fram till mitten på 1900-talet skedde 

en förändring av synen på konsthantverk från nyttokonst till fri konst; det som till en 

början klassificerades som vacker nytta kom alltmer att bli autonoma konstverk. Idag 

förekommer båda dessa positioner för beskrivning av den svenska 

konsthantverksscenen – ”den vackra bruksvaran” och ”det konceptuella”1. (Zetterlund, 

2006, s. 13f) 

”[A]tt betona konsthantverkets kommunikativa funktion är ovanligt i Sverige”; 

det hävdas i Craft in Dialogue 2003-2006 (ibid.), en skrift för projektet med samma 

                                                
1 Det konceptuella innebär ett immateriellt värde hos ett verk och består av idéer. 
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namn, initierat av Bildkonstnärsfonden. Projektets initiativtagare vill därför med sin 

slogan ”Craft is handmade communication” lyfta fram att konsthantverk förmedlar 

något till brukaren eller betraktaren. Debatten kring konsthantverket i Sverige under 

2000-talet har i och med detta projekt kommit att i hög grad behandla kommunikativa 

aspekter. Utövarens budskap framförs via verket och når en publik. Däremellan träder 

ofta den professionella bedömaren, konstkritikern, in i bilden, genom att vi exempelvis 

läser en recension i tidningen eller lyssnar till konstkritik i radion. 

Konstkritikern är en kommunikativ länk mellan utövare och betraktare. Detta 

leder till att konstkritikern kan avgöra huruvida vi väljer att gå och se en utställning 

eller inte, och på andra sätt påverka oss inför upplevelsen att betrakta konsthantverk. 

Konstkritikerna ingår också i den grupp professionella, det vill säga i de institutioner, 

som har makten att stipulera begrepp och beskriva fenomen. 

Konsthantverksteoretikern Love Jönsson (Ljungström & Beckman, 2005, s. 16f) 

menar att kulturskribenternas röster många gånger saknas i samtalet om konsthantverk 

men påpekar samtidigt att intresset för konsthantverk inom konstkritiken ökar. Jag har 

varit intresserad av att få veta mer om hur det samtida konsthantverket speglas i 

dagspressens kritik. Är konsthantverket en del av konsten? Hur mycket skrivs om 

konsthantverket i stora riksspridda morgontidningar, vilka är det som skriver och 

framförallt: vad skrivs? 

Uppsatsen bygger på erfarenheter av såväl skapande arbete som kritisk 

granskning av detsamma under mina snart tre år som hantverks- och 

formgivningsstudent. En lång tids intresse av färg, form och det skrivna ordet i vid 

mening har mynnat ut i ett särskilt intresse för konsthantverk och journalistik. Att 

dagspressens kritik av konsthantverk inte har varit föremål för akademisk undersökning 

tidigare inspirerade mig till att fördjupa mig i ämnet. 

1.2 Syfte 

Brozén (2002, s. 41) ansåg i sin uppsats att medias roll när det gäller synen på 

konsthantverket skulle vara intressant att studera närmare. Med avstamp i detta 

konstaterande kommer jag att studera hur samtida konsthantverk speglas i svenska 

kulturjournalistiska texter. Syftet är att belysa kritikernas roll i debatten om det samtida 

konsthantverket. Vidare är syftet att ge en bild det samtida konsthantverket i Sverige 

som recenserats under de senaste tio åren. Utifrån syftet har följande frågeställning 

formulerats för arbetet: 
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• Hur beskrivs samtida konsthantverk inom konstkritiken i ledande svensk 

rikstäckande morgonpress under perioden 1997-2008? 

1.3 Vetenskapligt förhållningssätt, metod och material 

1.3.1 Hermeneutik och tolkning 

Idag finns flera olika förhållningssätt parallellt inom humanistisk vetenskap. Det 

rådande synsättet i denna studie är hermeneutik; det innebär att jag som 

uppsatsförfattare förhåller mig till mitt forskningsobjekt genom att tyda och försöka 

förstå företeelser på olika sätt (Patel & Davidson, 2003, s. 28f). Den så kallade 

”hermeneutiska spiralen” består av text, tolkning och förståelse, och utgör ett 

spiralliknande arbetssätt där förståelsen leder till ny textproduktion, som i sin tur leder 

till ny tolkning och ny förståelse (ibid.). Nationalencyklopedins Ordbok (1995, 1:a 

bandet, s. 624) definierar hermeneutik som ”läran om texttolkning” samt ”[en] 

vetenskapsteoretisk riktning som framhäver betydelsen av förståelse och inlevelse i 

human- och samhällsvetenskaperna”. 

Definitioner av begreppet tolkning är ofta vaga eller obefintliga, enligt 

litteraturvetaren Torsten Pettersson (2002, s. 29-48). Detta är problematiskt då risken är 

stor att olika personer uppfattar begreppet på olika sätt. Pettersson försöker reda ut 

begreppet, vilket har resulterat i ett antal begreppsförklaringar för olika typer av 

tolkning. Jag återger beskrivningen av den typ av tolkning som jag avser i min studie. 

Denna typ av begreppsligt inriktad tolkning syftar till ”klarhet och rationell 

organisation av materialet” och detta ”uppnås vanligen med verbala medel” (ibid., s. 

34). Framställningen bör vara sammanhängande och medvetet producerad, för att vara 

en tolkning. En tolkning är också alltid relaterad till ett objekt av något slag, av vilket 

den är en tolkning. Pettersson (2002, s. 38) påpekar även att ”tolkningens föremål har 

sitt ursprung i någon form av tankeprocess”. Denna definition innebär alltså att för att 

något ska vara en tolkning av detta slag ska det som tolkas vara producerat av en 

tänkande varelse och inte ett fenomen tillkommet av naturen. 

Vidare ska en sådan tolkning inrikta sig på något som behöver klarläggas för 

adressaten, vilken kan vara den person som producerar tolkningen eller en utomstående 

person. Tolkningen kan således vara privat eller publik. (ibid., s. 41f) 
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1.3.2 Metod, material och avgränsningar 

Utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt har jag genomfört en kvalitativ undersökning 

i form av en dokumentstudie. Kvalitativa studier innebär en strävan efter att upptäcka 

företeelser och att skildra en kultur eller olika uppfattningar (Patel & Davidson, 2003, s. 

103). Som dokument räknas bland annat officiella handlingar, litteratur, information 

från Internet och tidningar (ibid., s. 63f). Dessa fyra huvudgrupper av dokument 

används i studien. 

För att ge en bakgrund till studien användes officiella handlingar och litteratur. 

Rapporter från statliga utredningar och litteratur om konsthantverk har studerats, för att 

i arbetet kunna ge en bild av det samtida konsthantverket och det rådande 

forskningsläget inom området. Vidare refererar jag till forskning om konstkritik; detta 

för att tydliggöra de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för uppsatsen. Av 

betydelse för studien är även begreppet kvalitet, eftersom bedömning av kvaliteten är 

centralt inom konstkritiken. Jag har stött på begreppet ett flertal gånger i litteratur om 

konstkritik och undrat över hur det används och vad det har för betydelse inom konsten. 

Jag finner det därför relevant att ge en introduktion till det som skrivits om kvalitet samt 

visa på begreppets komplexitet. Urvalet av litteratur i ämnet är skrifter som behandlar 

kvalitetsbegreppet i relation till konst, hantverk och estetik. 

All litteratur som refereras till är svensk med två undantag. En dansk avhandling, 

Superobjekter. En teori for nutidigt, konceptuelt kunsthåndværk (Mazanti, 2006), ingår 

i studien. Som namnet antyder rör den konceptuellt konsthantverk och den är dessutom 

aktuell; något liknande inom svensk forskning finns inte. Vidare refereras till 

italienaren Lionello Venturis (1964) publikation om konstkritikens historia, därför att 

den utgör en relevant grundbok i ämnet. I övrigt utgår konstkritiksteorin från svensk 

forskning och en svensk tolkning av professionen. 

Materialet i studien är begränsad till kulturdelens konstkritik i Dagens Nyheter 

(DN) och Svenska Dagbladet (SvD), de två riksspridda morgontidningarna i Sverige 

med störst upplaga. De är dessutom några av de viktigaste forumen för svensk 

konstkritik (Berg, 2006). Konsthantverk behandlas på flera olika sätt i dagspressen. 

Notiser eller debattartiklar kan röra konsthantverk men dessa texter ingår inte i studien. 

Jag har gjort avgränsningen till konstkritiken. Internetinformation samt korrespondens 

via e-post har använts för att ge kompletterande uppgifter om aktuell statistik. 



 
 

 
 

 
9 

Valet av tidsperiod har gjorts utifrån min nyfikenhet att utforska en tid då 

konsthantverket många gånger har uppmärksammats av media. En tioårig tillbakablick 

fångar också in en period då statliga, akademiska och institutionella initiativ tagits inom 

området för konsthantverk2. Utifrån en bedömning av vilken mängd material som är 

möjlig att studera inom arbetets tidsram, gjordes ett urval av materialet, enligt Patel & 

Davidson (2003, s. 65). Fyra utsnitt har gjorts: juli 1997, januari 1998, juli 2007 och 

januari 2008. Med utsnitt menas en ”avgränsad del” (Nationalencyklopedins Ordbok, 

1996, 3:e bandet, s. 488). Urvalet är gjort utifrån följande kriterier: att undersöka 

aktuellt material under både sommar- och vintertid för att få en spridning av materialet 

årstidsmässigt samt att undersöka material med tio års mellanrum. Efter en avgränsning 

består studien av fyra månaders tidningsmaterial. Samtliga artiklar med konstkritik 

under dessa fyra perioder har granskats och de recensioner av dessa som berör samtida 

konsthantverk ingår i studien, vilket innebär att äldre konsthantverk som visas på 

museernas utställningar faller utanför ramen för denna uppsats. 

Datainsamling har gjorts genom att studera mikrofilm vid Kungliga Biblioteket i 

Stockholm. Därefter har jag jämfört materialet från de olika utsnitten. Jag har i arbetet 

gjort löpande analyser; fördelen med detta är att det kan ge idéer om hur jag ska gå 

vidare i arbetet (Patel & Davidson, 2003, s. 119). En kvalitativ bearbetning av 

materialet har gjorts genom att jag läst igenom materialet ett flertal gånger och 

antecknat de iakttagelser jag gjort. Allteftersom har jag sedan kunnat skönja olika 

mönster och strukturerat materialet efter dessa. Detta för att analysen ska ha ”en god 

inre logik där olika delar kan relateras till en meningsfull helhet” (ibid., s. 105). 

Jag har, för att kunna utföra undersökningen, varit tvungen att klassificera 

konstrecensioners hemmahörande i olika konstnärliga genrer. I SvD rubriceras en 

utställning med glaskonst eller med keramisk konst ofta utifrån det aktuella materialet, i 

det här fallet glas respektive keramik. Detta faktum, att kritiken av glaskonst skiljer sig 

från den av skulptur eller installation på det sätt att det är materialet som lyfts fram i 

recensionens rubrik, har varit min utgångspunkt då jag gjort urvalet av recensioner. Då 

rubriken bestått av ett ord som benämner ett material har jag bedömt recensionen som 

aktuell i min studie. Det händer också att materialet istället för i rubriken lyfts fram 

tillsammans med den praktiska informationen, galleriets namn och adress samt 

                                                
2 Exempel på detta är statens offentliga utredningar, akademiska uppsatser och avhandlingar, ökat utbud 
av akademisk utbildning inom området, nationella projekt och utställningar, samt öppnandet av en ny 
konsthall. 
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utställningsdatum, som ibland lämnas efter själva recensionen. Jag har låtit tidningens 

rubricering styra mitt urval och gjort klassificeringen konsthantverk utifrån tidningens 

rubriksättning. 

Även kritikerns namn, när det gäller SvD, har använts som indikation på om 

recensionen behandlar konsthantverk, eftersom tidningen har en konstkritiker med 

konsthantverk som specialitet, Calle Arvidson. Ytterligare en faktor som spelar in vid 

identifiering av konsthantverksrecensioner är galleriet och dess namn. Dels kan 

galleriets namn antyda något inom hantverk exempelvis Nutida svenskt silver eller 

Konsthantverkarna, i det första exemplet därför att ett material lyfts fram. Jag har 

också, som insatt i konsthantverksområdet genom mina tidigare studier och stora 

intresse för ämnet, en förkunskap om vilka gallerier som i högre grad eller till och med 

enbart visar konsthantverk. Två exempel på sådana gallerier är Crystal Palace, som 

visar samtidskonst i vid bemärkelse där konsthantverk ingår som en del och Galleri 

Inger Molin, som är specialiserat på samtida konsthantverk, vilket inte framgår av 

namnet. I några fall rubriceras recensioner konsthantverk och syftar då på en 

samlingsutställning med konsthantverk i flera olika tekniker och material. 

Vid valet av recensioner ur 1997-1998 års upplaga av SvD liksom DN både 1997-

1998 och 2007-2008, har jag gjort en tolkning av artikelns titel, ingress, bild och i vissa 

fall även efterföljande text för att skapa mig en uppfattning om vilken typ av utställning 

recensionen avser. Om kritikern nämner konsthantverk i sin text studerar jag i vilken 

kontext påståendet är gjort för att avgöra om utställningen berör samtida konsthantverk. 

Även om inte ordet som sådant förekommer har jag i fem fall klassificerat 

utställningens innehåll som konsthantverk. Detta har jag gjort utifrån var utställningen 

hölls, vem som skrev artikeln och vilket eller vilka material verken var gjorda av, i 

dessa fall silver, textil, keramik och glas. 

1.3.3 Konstkritiken i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

DN är Sveriges största morgontidning med en upplaga av 344 200 exemplar per dag 

(Tidningsstatistik AB, 2008a) och en riksspridd sådan (DN.se, 2008a). Tidningen har 

haft olika struktur genom åren. Konstrecensioner publiceras i kulturbilagan under 

huvudrubriken konst på lördagar; 2007 recenserades konst även mitt i veckan i 

kulturbilagan under avdelningen idé & kritik med underrubriken konst; 1997-1998 

publicerades konstrecensioner utspritt under hela veckan under rubriken kultur i kultur- 

och nöjesdelen. Recensionerna behandlar aktuella utställningar i framförallt Stockholm 
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men även på andra orter i Sverige och i övriga Europa. De flesta recensioner, i 

synnerhet av större utställningar, illustreras med en bild från utställningen. 

Sveriges näst största riksspridda morgontidning SvD, 196 600 exemplar per dag 

(Tidningsstatistik AB, 2008b), publicerar också konstkritik på lördagar. 

Konstrecensionerna återfinns under avdelningen konst i SvD:s kulturbilaga. 1997-1998 

var rubriken istället kultur och konstrecensionerna var sida vid sida med andra 

kulturrelaterade recensioner och artiklar. Även i SvD rör recensionerna aktuella 

utställningar i Stockholm i första hand och i undantagsfall även på andra platser i 

Sverige eller utomlands. Bildmaterial illustrerar vanligtvis utställningen. 

Konstrecensionernas rubriker skiljer sig åt mellan DN och SvD 2007-2008. I DN 

är varje artikels rubricering konst oavsett genre eller teknik medan det i SvD framgår av 

rubriken vilken genre utställningen tillhör eller vilket material som är aktuellt, 

exempelvis måleri eller textil. 1997-1998 var rubriceringen mer likartad i SvD och DN; 

rubriken var konst eller utställning oavsett teknik, material eller genre. Det förekommer 

dock undantag. En text som jag betraktar som konstkritik står att finna under rubriken 

form, som är en underrubrik till nöje i kultur- och nöjesdelen, i DN 1998. Den beskriver 

och värderar en utställning av textila föremål på en konsthall, vilket jag bedömer vara 

konstkritisk journalistik. 

Konstkritikerna är relativt få i DN i jämförelse med SvD. Kritikerna i DN 

presenteras på DN:s hemsida; i början av 2008 är de Milou Allerholm, Dan Jönsson, 

Håkan Nilsson, Ingela Lind, Jessica Kempe och Peder Alton. De flesta av dem 

recenserar konst, vissa även böcker eller idéer; Alton däremot är design- och 

arkitekturrecensent. (DN.se, 2008b) SvD har ett ”ganska stort antal” frilansande 

konstkritiker 2008, enligt den redaktionssekreterare (Schön, 2008; bilaga) som jag tog 

kontakt med, då informationen inte fanns tillgänglig på SvD:s hemsida. De som oftast 

skriver är Carl-Johan Malmberg, Anna Brodow och Joanna Persman. Andra 

konstkritiker i SvD är Sophie Allgårdh, Rikard Ekholm, Thomas Olsson, Fred 

Andersson, Eva Ström och Calle Arvidson. SvD har en konstkritiker med konsthantverk 

som sin profil, Arvidson, medan DN saknar en sådan specialist. Ofta har dagspressens 

konstkritiker en akademisk, humanistisk utbildning, inte sällan i konstvetenskap 

(Kessler, 1996). 
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1.4 Disposition 

Inledningen innehåller arbetets teoretiska anknytning till aktuell forskning med 

förklaring av centrala begrepp. Det andra kapitlet består av dokumentstudien och dess 

resultat. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring arbetets olika delar. 

I avsnittet ”Tidigare forskning och begreppsförklaringar” redovisas den 

litteraturgenomgång som gjorts inom studiens ram. Jag ger en bild av forskningsläget 

inom områdena konsthantverk och konstkritik. Begreppet kvalitet förklaras. 

Studien redovisas i kapitel 2 och har en tematisk disposition. Materialet är 

grupperat kring olika centrala områden. I analysen finns återgivningar av, och mina 

egna tolkningar av och kommentarer till, de utsagor som finns i det material jag har 

studerat. Detta sätt att strukturera studien får stöd i Forskningsmetodikens grunder:  

Vid kvalitativt inriktade undersökningar vävs resultatbeskrivning och tolkning 

ofta samman. Detta kan vi göra genom att först presentera resultatet av 

tolkningen och sedan illustrera detta med hjälp av citat (Patel & Davidson, 

2003, s. 133). 

Kapitlet avslutas med sammanfattning och slutsatser. I efterföljande kapitel diskuterar 

jag uppsatsen i sin helhet, val av metod samt reflekterar över resultatet. Diskussionen 

leder även in på konsthantverk som begrepp och förslag på vidare forskning. 

1.5 Tidigare forskning och begreppsförklaringar 

1.5.1 Konsthantverk 

Konsthantverk och konsthantverkare var som begrepp ”vida och vaga” vid 1980-

talets början (Ziemelis, 1983, s. 15); mycket tyder på att det än idag är diffusa begrepp. 

”Jag vet knappt vad konsthantverk är längre […]”, menar Jennifer Forsberg, numera 

konstnär och keramiker och mottagare av Henry Mayne-stipendiet 2007 (Vessby, 

2007b). 

Däremot finns ett flertal begreppsförklaringar som i många fall liknar varandra. 

Gemensamt för dessa är att de på något sätt relaterar konsthantverket till angränsande 

yrkesutövningar eller ämnesområden som slöjd, konstslöjd, brukskonst, bildkonst, 

formgivning, gestaltning eller design. Allmänt kan man säga att orden och dess 

innebörd förändras över tid; begreppen är därför inte statiska (SOU, 1999, s. 31). 
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Konstkritikern och författaren Ulf Linde (2007) lyfter i sin artikel ”Konsthantverk 

– istället för en definition”, skriven 1968, fram tre synpunkter som han menar brukar 

föras fram vid begreppsbestämning av konsthantverket. Dessa är bruksfaktorn, 

verktygets enkelhet och föremålets unicitet. Vidare diskuterar Linde problematiken 

kring dessa tre aspekter. Vad innebär bruksfaktor? Hur enkelt ska ett verktyg vara? Och 

när är ett föremål unikt? Svaren på sådana frågor går inte att söka, menar Linde, de 

måste ges. Det är ”museimännens prejudicerande praxis [som är] den högsta instansen”, 

där det avgörs om ett föremål är konsthantverk eller ej, något Linde menar brukar ge sig 

”från fall till fall”. Han menar därför att det vore meningslöst att försöka eliminera 

vagheterna genom definitioner. 

Detta förhållningssätt har mycket gemensamt med det som råder inom den övriga 

konstvärlden. Konstvärldens tillkomst på 1700-talet innebar att konstbeteendet blev ett 

slags upplevelsetradition. Det går inte att endast genom definitioner för att förstå vad 

som är konst; för detta måste man delta i konstlivet, menar estetikprofessorn Göran 

Sörbom (1993, s. 50-54). 

Ann-Katrin Witt (2004, s. 24) använder begreppet konsthantverkare i sin 

avhandling och menar då: 

[…] en aktör som bedriver en konstnärligt självständig och på hantverksteknik 

byggd produktion. En professionell konsthantverkare ägnar sig yrkesmässigt 

åt konstnärligt arbete, har en kontinuitet i yrkesutövningen och når upp till 

vissa kvalitetskrav. 

Vidare beskriver hon sin syn på produkten: 

Konsthantverk är resultatet av en arbetsprocess där en produkt framställs 

manuellt och i direktkontakt med materialet. I föremålet förenas 

hantverksskicklighet, funktion och konstnärlig uttrycksvilja. (ibid.) 

I Britt-Marie Hedmans konstvetenskapliga D-uppsats Samtida konsthantverk. 

Ontologi – meningsbildning – tolkning (2003, s. 3) innebär konsthantverk en 

”konstform som har bildkonstens fullständiga frihet och designens pragmatiska nytta 

som sina extrema positioner”. Vidare påstår Hedman att konsthantverkaren fritt kan 

välja vilken position på den här skalan han eller hon ska arbeta utifrån. 

Brozén (2002, s. 21f) menar att det utmärkande hos konsthantverkare är att de 

självständigt står för hela produktionsprocessen, från idé via materialanskaffning till 

färdig produkt. Hon relaterar konsthantverkaren till slöjdaren och hantverkaren, vilka 
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inte arbetar med formgivningen och på så sätt skiljer sig åt från konsthantverkaren. I 

jämförelse med formgivaren eller designern är det arbetets organisation som lyfts fram 

som en avgörande skillnad yrkena emellan. Med detta menar Brozén att 

konsthantverkaren arbetar ensam och själv svarar för hela processen medan 

formgivaren och designern är en länk i en mer komplicerad produktionskedja. Vidare 

räknar hon upp en rad gemensamma nämnare mellan konsthantverkare och 

bildkonstnärer, som ett experimenterande arbetssätt med inslag av skissande och 

ambitionen att ha ett eget, konstnärligt och nyskapande uttryck. 

Byte av yrkesroll är möjligt för konsthantverkare, anser Brozén (2002), och då 

vanligtvis till bildkonstnär. Detta resonemang är i linje med det som fördes i en rapport 

från statens kulturråd (Ziemelis, 1983), där författaren menar att yrkesutövarna inom 

områdena konsthantverk, slöjd, hantverk, bildkonst, formgivning och design kan byta 

yrkesinriktning och bli verksamma inom varandras områden. 

Gränsöverskridande mellan konst och konsthantverk är inget nytt. Det har 

däremot blivit en vanlig kommentar att gränsöverskridandet utmärker just vår samtid 

men det är en myt, menar Sophie Allgårdh (2007), chefredaktör för tidskriften Paletten, 

i sitt förord till temanumret ”Hantverk”. Hon hänvisar till Bauhausskolans pedagogik 

som ett exempel på diskussionens kontinuitet. Konsthantverkskritikern Love Jönsson 

(Ljungström & Beckman, 2005) är av samma åsikt och erinrar sig var stora 

konsthantverksutställningar visades i Sverige på femtio-, sextio-, sjuttio- och åttiotalen; 

några exempel är Moderna Museet samt Lunds, Göteborgs och Malmö konsthallar. 

Den öppenhet inför och intresse för konsthantverket som tonar fram i dessa 

institutioners forna utställningsprogram nyanserar den naiva uppfattningen att 

just vår tids konstliv skulle vara särskilt gränsöverskridande och frigjort. I 

vissa avseenden framstår de institutionella gränserna mellan olika konstnärliga 

uttrycksformer i Sverige rentav som skarpare idag än för ett par decennier 

sedan. (Jönsson i Ljungström & Beckman, 2005, s. 18) 

Jönsson (ibid., s. 19) menar därför att ”konsthantverket prövat sina gränser mot andra 

områden under lång tid”. 

Konstnärerna Nina Bondeson och Marie Holmgren (2007, s. 34), båda med 

tjänster på Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs universitet, har 

författat Tiden som är för handen. Om praktisk konsttillverkning, en redovisning av en 

forskningsinitieringsstudie och ett inlägg i debatten om konstnärlig forskning. De 

belyser det faktum att det finns konsthantverkare som arbetar konceptuellt och som har 
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mycket gemensamt med samtidskonstens filosofiska system. Konsten och 

konsthantverket har båda grenat ut sig i två huvudspår, menar de, det ena med rötter i 

flertusenåriga tekniker och material och det andra med textmässig förankring och starka 

band till akademiska discipliner som filosofi, sociologi och konstteori. Gränserna 

mellan dessa båda huvudspår är dock rörliga och ibland oklara, enligt Bondeson och 

Holmgren. 

1996 års upplaga av Nationalencyklopedins Ordbok (band 3, s. 183) definierar 

konsthantverk på följande vis: ”hantverksmässig framställning av konstnärliga bruks- 

eller prydnadsföremål”. Denna definition utesluter det konceptuella konsthantverket, ett 

begrepp som innebär ett immateriellt värde hos ett verk och som används av flera 

sakkunniga, bland andra den numera i ämnet disputerade Louise Mazanti (Zetterlund, 

2006, s. 41), och står för konstnärliga föremål som tar sin utgångspunkt i kritiska 

reflektioner. Mazanti (ibid.) menar att det konceptuella konsthantverket är en typ av 

konsthantverk som ”inte längre låter sig ramas in av materialkategorier”, där berättandet 

är det primära, inte material eller estetik. 

Mazanti disputerade i december 2006 med en avhandling om nutida konceptuellt 

konsthantverk. Hon positionerar konsthantverket mellan konsten och det hon kallar 

verkligheten och anser att det som skiljer konsthantverket från konsten är att det är en 

konstnärlig praxis knuten till vardagen. Vidare menar Mazanti att konsthantverket 

bedöms innanför det hon kallar ”maker-perspektivet”, som hon menar är ett uttryck för 

att konsthantverket primärt betraktas utifrån sin tillblivelseprocess, istället för att bli 

bedömt utifrån den objekttyp som är resultatet av processen eller den roll objektet 

spelar i förhållande till besläktade praxisformer som bildkonst och design eller som 

katalysator för mänskliga, sociala och kulturella erfarenheter. 

Synen på konsthantverkets konstnärliga roll skiljer sig åt. ”Konsthantverket är 

inte […] längre något som måste kunna ärvas i generationer”, hävdar Emma Olsson 

(Ljungström & Beckman, 2005, s. 80). Brozén (2002, s. 32) däremot, menar att 

konsthantverk är tillverkat i gedigna och hållbara material. Brozén driver också tesen att 

konsthantverk är vackert att se på och ”begripligt till sin natur” i jämförelse med 

modern konst medan Hedman (2003) anser att det samtida konsthantverket liksom 

samtida konst har en konceptuell betydelse och inte alltid måste ha tilltalande estetiska 

värden. 

I 1977 års upplaga av Bra Böckers lexikon (band 13, s. 243) påpekas att 

”[g]ränsen mellan bildkonst och konsthantverk är svår att dra”. Vidare menas att 
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skiljelinjen i fråga om textilier ibland har gått mellan könen, att textilkonst av män har 

ansetts ha ett högre värde än kvinnors textila verk. Utifrån det synsättet kan verkets 

upphovsperson anses ha betydelse för klassificering och värdering av konsthantverk. 

En annan aspekt som påverkar kategorisering av konsthantverket är 

sammanhanget och platsen där det visas. Ett exempel är Vårsalongen på Liljevalchs 

konsthall, en årligen återkommande konstutställning sedan 1921. Om 2008 års 

Vårsalong skriver DN att ”konstens gränser tänjs mot konsthantverk” (Nilsson, 2008) 

och menar att vissa objekt påminner om konsthantverk; i den kontexten klassificeras 

dock allt som konst utan åtskillnad. 

Konsthantverk är ett splittrat begrepp som rymmer både konceptuella verk, bruks- 

och utsmyckningsföremål. De material som vanligtvis förknippas med konsthantverk är 

glas, keramik, textil och metall (Nationalencyklopedins ordbok, 1996) och tekniker som 

är sammankopplade med dessa. I den fortsatta framställningen behandlar jag 

konsthantverket med utgångspunkt i dessa material och tekniker. Vidare menar jag att 

en konsthantverkare står för formgivning och eventuellt idéinnehåll samt utför 

hantverket själv. Konsthantverkaren går från tanke till färdig produkt, dock kan denna 

process se mycket olika ut. Olika utövare kan ha vitt skilda ambitioner vad gäller 

gestaltning och idéinnehåll. Gemensamt för allt konsthantverk är en, medveten eller 

omedveten, koppling till konsthantverkets historia och en grund i hantverksutövandet. 

I denna uppsats behandlas samtida konsthantverk som en konstform, möjlig att 

beskriva, diskutera och kritisera på samma villkor som andra konstnärliga genrer 

exempelvis måleri, fotografi, skulptur, installation eller performance. Det är ofta det 

konceptuella, idébaserade konsthantverket som recenseras av dagstidningarnas 

konstkritiker och följaktligen är det huvudsakligen denna typ av konsthantverk som är 

framträdande i det här arbetet. 

Jag återger Hedmans definition av samtida, därför att den överensstämmer med 

begreppets innebörd i denna uppsats. Enligt Hedman (2003, s. 3) innebär samtida en 

genrebeteckning snarare än en tidsbestämning. ”Med prefixet ’samtida’ avses den 

innebörd som begreppet har i en bildkonstkontext”, menar hon. Vidare beskriver hon 

vad detta innebär: ”Konsthantverk som har inslag av en konceptuell betydelsebildning 

[…] men där förankringen inte lämnat konsthantverkssfären för bildkonsten.” Denna 

framställning, med tolkning av konstkritik under en viss tidsperiod, leder till att det sker 

en viss tidsbestämning av undersökt material. Detta för att kritik i dagspress behandlar 
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aktuella utställningar. Följaktligen blir betydelsen av samtida i nedanstående 

framställan en bestämning av både genre och tid. 

1.5.2 Konstkritik 

Konstkritik är ett begrepp som funnits i Sverige sedan 1797 (Nationalencyklopedins 

Ordbok, 1996) och är en del av det nya livsmönster som fick sin nuvarande form under 

1700- och 1800-talen (Sörbom, 1993, s. 74f). Då utvecklades konstvärlden med den 

estetiska upplevelsen i centrum. Att ta del av konst fick ett egenvärde. Konstkritiken har 

med andra ord utvecklats under lika lång tid som konstbegreppet funnits. Det utgör idag 

ett forskningsområde med huvudsakligen två olika riktningar: konstkritikens teori, 

metodik och historia, samt konstkritik som en väg att studera konstnärligt utbud och 

innehåll. I det senare fallet speglas konsten i den kritiska texten, som blir en källa till 

information. 

Jag har valt att presentera konstkritikens teorier, för att ge en förståelse för 

konstkritik som yrkesutövning. Vidare ger jag en sammanfattning av den svenska 

konstvetenskapliga forskning som bygger på konstkritik i bland annat dagspress. 

Därefter ges en bild av det kritiska samtalet kring det samtida konsthantverket. 

Venturi (1964, s. 19) var tidig med att identifiera skillnaden mellan konstkritik 

och konsthistoria i sitt litterära verk History of art criticism: 

The history of art should present works of art – all the works of art – without 

judging them, without commenting upon them, with the richest possible 

documentation of the facts. Art criticism should judge works of art in 

conformity with the aesthetic feeling of the critic. 

Enligt Ventrui, ska konstkritikern göra en bedömning av konsten utifrån sin estetiska 

upplevelse. Han menar vidare att konstkritiken som yrkesutövning ständigt har 

utvecklats som en följd av att det kommit nya konststilar. Boken är den första 

övergripande studien i konstkritikens historia.  

Konstvetaren Beate Sydhoff (1971, s. 3) beskriver konstkritikens utveckling till 

en självständig disciplin som en följd av uppdelningen av olika vetenskapliga grenar 

som konsthistoria, konstkritik och estetik, under slutet av artonhundratalet. 

Konstvetenskapen vilade på historisk grund medan konstkritiken fick i uppgift att ta sig 

an det samtida materialet. Hon menar att konstkritikern numera är en ”kommentator till 
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samtida konsthändelser som utställningar” som också ”tar del i konstlivet som 

opinionsbildare, idégivare och utställningsarrangör” (ibid.). 

Kritikern Olle Bergquist (1992) diskuterar konstkritikens komplexitet i 

”Konstkritik – för vem?”. Artikeln är en betraktelse av och diskussion kring en 

konferens för nordiska konst- och litteraturkritiker i Helsingfors. 

Kritik är att säga vad något är. Placera i en genre till exempel. [---] Man måste 

sätta i relation, möta verken på deras eget plan men också spegla dem i 

idealets spegel. [---] Vi ska förmedla, men vad förmedlar vi? Moral, filosofi, 

konstens idé? (Bergquist, 1992, s. 38f) 

Bergquist resonerar här kring begreppets innebörd, kritikerns uppgift och kritikens 

syfte. Han menar att det är vanligt att kritiker ”låter sitt eget rika själsliv rinna ut på 

papperet och skapar egen konst”, vilket alltså inte är meningen med konstkritiken 

(ibid.). Han citerar sociologen Lars Marius Ulfrstad, som fastslår: ”Kritik är ej konst”. 

Bergquist frågar sig vem man som konstkritiker skriver för, en bildad publik eller en 

smal publik man vill vidga? Han påpekar därefter att det är eftersträvansvärt att genom 

god konstkritik skapa en ny konstintresserad publik. 

Vidare ger Bergquist (ibid.) litteraturvetaren Arild Linnebergs syn på skillnaden 

mellan konstkritik i dagstidningar, även kallad dagskritik, och konstkritik i tidskrifter, 

nämligen att kritiken i de förra är journalistisk medan den i de senare är mer akademisk. 

Dagskritiken når ut till fler medan konsttidskrifterna har mer utrymme för detaljer och 

olika perspektiv. 

Konstkritikern Mårten Castenfors deltog under 1990-talet i en debatt gällande 

konstkritikernas syn på sin egen yrkesutövning. Castenfors (1995) menade att en 

konstkritiker framförallt bör ha kunskap och erfarenhet, vara ärlig, modig och opartisk, 

ta ansvar för sitt arbete och kunna behålla sin nyfikenhet. En annan konstkritiker, Carl-

Johan Malmberg (1995), hävdade att bra kritiska texter är essäistisk litteratur; alltför 

stela och regelrätta texter gjorde inte konsten rätta, menade han. 

Castenfors (1994) uttrycker sig även i en debattartikel i Konstvärlden, där han ger 

sin syn på bra och dålig konst. Resonemanget rör sig kring förhållanden som verkens 

tekniska utförande, personliga uttryck och dialog med sin samtid likväl som med det 

förflutna. Castenfors hävdar att det är viktigt att diskutera vad som är bra eller dålig 

konst medan Sörbom (1993, s. 50) poängterar att något inte blir god konst genom något 
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i företeelsen själv oavsett omständigheterna runtomkring, utan att bra konst är ”en roll 

vi tilldelar ting och företeelser i vissa givna sammanhang”. 

Sörbom har i skriften Estetik, konst och kritik – några artiklar och föredrag 

sammanställt en rad texter han har författat i olika sammanhang. Artiklarna har en 

”gemensam grundhållning till estetiken som vetenskaplig verksamhet samt till konsten 

och den estetiska kritiken som viktiga delar av kulturlivet” (Sörbom, 1993, s. 3). Kritik 

menar han är ”’bedömandets konst’, ett i massmedier utvecklat sätt att beskriva, tolka 

och värdera konstverk” (ibid., s 74). Att uppträda som kritiker av exempelvis konst är, 

till skillnad från den vardagliga betydelsen av att kritisera, som är att påtala fel och 

brister hos något, en speciell verksamhet med bestämda institutionella former som i 

grunden inte har med felsökande att göra. 

Kritik uppträder i våra dagar främst i dagspress och periodisk press. Dags- och 

tidskriftskritiken är bunden till aktuella kulturhändelser, det vill säga till tillfällen när en 

utövare överlämnar verket till offentligheten, och denna typ av kritik kallas dagskritik 

(ibid.). Detta är vad som i Sverige generellt menas med konstkritik, till skillnad från 

engelskans ”art criticism”, som är mer vidgat begrepp och ”handlar om att anlägga en 

kritisk synvinkel på konst mer generellt” vilket formuleras i texter som även innefattar 

essäer, böcker och utställningskataloger (Berg, 2007, s. 6). 

I samlingsverket Om konstkritik, för vilket professorn Jan-Gunnar Sjölin (2003) 

är redaktör, finns ett urval av skrifter där den konstkritiska texten och dess språk, 

innehåll och strategier behandlas. Medan Sörbom (1993, s. 74) definierar konstkritikens 

uppgift som ”att informera om, beskriva och tolka de publicerade verken samt ta 

ställning till dem” ger Sjölin (2003, s. 17f) oss de verktyg som behövs för att översätta 

ett konstverk till kritik: beskrivning, analysering, kontextualisering och värdering. 

Uppsatsens material är svenskt och därför utgår jag från Sörboms definition av 

konstkritik. 

Sjölin (2003) ger även en sammanfattning av betydande konstkritisk forskning. 

Studier av konstkritik i Sverige har i första hand behandlat den konst som varit föremål 

för kritiken. Den första som i ett omfattande arbete inriktade sin forskning på svensk 

konstkritik där kritiken var en källa till information var Gösta Lilja, som 1955 

disputerade med sin doktorsavhandling Det moderna måleriet i svensk kritik 1905-

1914. En kronologisk fortsättning på denna studie är Bengt Lärkners avhandling Det 

internationella avantgardet och Sverige 1914-1925 från 1984. Ett mer avgränsat arbete 

utgör uppsatsen Lanseringen av Torsten Renqvist, 1971, av konstvetaren Hans 
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Johansson, liksom Tulla Grünbergers avhandling Svenskt måleri under andra 

världskriget speglat genom dagspressens konstrecensioner av utställningsverksamheten 

i Stockholm 1939-45 från 1984. (Sjölin, 2003, s. 12f) 

Den konstvetenskapliga C-uppsatsen Om Munch, uttryck och intryck (Nilsson, 

2005) undersöker hur synen på konstnären Edvard Munch har förändrats i svensk press 

genom att närmare studera kritiken från tre olika utställningar mellan 1947 och 2005. I 

en liknande uppsats studerar Anna Kessler (1996) 1990-talets konst genom Dagens 

Nyheters och Svenska Dagbladets konstkritik, med fokus på konstens formella 

egenskaper, innehåll och uttryck. Kessler (1996, s. 29) ger även en bild av 

konstkritikernas arbete och menar att konstrecensioner, i synnerhet i stora rikstäckande 

dagstidningar, är ”opinionsbildande och attitydformande”. 

Jönsson (Ljungström & Beckman, 2005, s. 17) pekar på hur utvecklingen har gått 

mot en tydligare specialisering hos konstkritikern. Modernismens kritiker kunde med 

lätthet röra sig mellan olika konstnärliga uttryck som måleri, skulptur, arkitektur, 

konstindustri och konsthantverk. Dagens kritiker är istället specialiserade inom sina 

respektive områden. Samtidigt är det relativt få kritiker som idag har konsthantverk som 

sin specialisering, vilket Jönsson menar är en av anledningarna till att kritiken av 

samtida konsthantverk inte är tillräckligt framträdande och brister i kvalitet. Jönsson 

(ibid.) menar att utvecklingen har lett till att ”konsthantverket förlorat sin position på 

kultursidorna” och att ”kritiken av konsthantverk i Sverige idag är bristfällig”. 

”Utrymmet för seriös analys av konsthantverk i dagspress är litet”, menar 

Allgårdh (2007). Jönsson (Ljungström & Beckman, 2005, s. 16) är av samma åsikt men 

anser dock att det att det finns ett växande intresse för konsthantverk inom 

konstkritiken. Som orsak anges unga konstnärers intresse för hantverkstekniker och 

bruksföremål, vilket i förlängningen innebär svårigheten att utesluta vissa typer av 

objekt, material och tekniker ur konstkritiken. För skribenterna ligger utmaningen i att 

”sätta området i relation till andra konstnärliga fält och att utveckla självständiga 

analys- och värderingsverktyg” (ibid., s. 17). 

Hedman (2003, s. 67) hävdar att kunskapen om utvecklingen av konsthantverket 

som konstform är för låg i samhället och inte minst bland konstkritiker. Problemet 

kvarstår fyra år senare, enligt Svenska Konstkritikersamfundet (AICA Sweden, 2008). 

De skriver i 2007 års seminarieprogram på sin hemsida att ”det finns en önskan och ett 

behov av fördjupning och analys” och syftar på speglingen av formområdet, i synnerhet 

inom konsthantverk och design. Med anledning av detta hölls ett seminarium med titeln 
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”Form. Hantverk. Texter” i november 2007; medverkande var professionella inom 

området som kulturvetare, designkritiker och forskare. 

”På objekt- och projektnivå har konsthantverket utvecklas länge – nu gäller det att 

också det omkringliggande samtalet tar fart” (Jönsson i Ljungström & Beckman, 2005, 

s. 21). Viktiga aktörer i detta samtal är konsthantverkarna själva och konstkritikerna.  

1.5.3 Kvalitet 

Begreppet kvalitet används i skilda sammanhang men indikerar ”grad av goda 

egenskaper” eller till och med ”hög grad av goda egenskaper” (Nationalencyklopedins 

ordbok, 1996, andra bandet, s. 234), så även inom formgivning och konsthantverk. 

Citatet nedan är ett exempel på detta, taget ur debattskriften Acceptera, som utkom på 

initiativ av Gunnar Asplund och Gregor Paulsson ett år efter Stockholmsutställningen 

1930; de hade för avsikt att svara på den kritik som riktats mot utställningen och 

funktionalismen. 

Vi tjusas av den lyx, som uttrycker sig i teknisk fulländning, ädla material och 

överlägsen gestaltning. Lyxen är för oss den högsta graden av kvalitet. 

(Asplund, 1980 [1931], s. 123) 

Arkitekten och docenten Magnus Rönn (2007, s. 13) menar att vi kan tänka oss 

kvalitet som ett ”dynamiskt nyckelbegrepp inom konst […] som förändras genom att 

nya förebilder etableras och blir föremål för kritisk reflektion”. I essäsamlingen En 

fråga om kvalitet, där Rönn är redaktör och medförfattare, beskriver en grupp 

konstnärer och arkitekter sina filosofiska och teoretiska synpunkter på kvalitet i konst, 

arkitektur och andra kulturella uttryck. 

Kvalitetsbegreppet inom konsten har sina rötter i antikens Grekland. Grekiska 

filosofer, i synnerhet Demokritos (460-371 f.Kr.), har inspirerat den estetiska 

dimensionen på kvalitetsbegreppet. Han lade grunden för en syn på kvalitet som dels 

objektiva egenskaper, dels subjektiva upplevelser i form av sinnesintryck; det är en syn 

på kvalitet som sedan dess förföljt begreppet. (Rönn, 2007, 10f) Kvalitet i konst och 

kultur är förenat med ett värderande förhållningssätt. Att bedöma vad som är bra eller 

dåligt i en prestation eller hos ett föremål är möjligt genom en subjektiv förmåga till 

värdering förfinad genom utbildning och övning (ibid., s. 10-14). Det finns några givna 

grundkriterier att utgå från; de har att göra med hur bärande idéer kommer till uttryck i 

gestaltningen. Kriterierna används för att identifiera, tolka, uppleva, förstå och bedöma 
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tecken på kvalitet i konst med villkoret att det finns prestationer eller verk som gjorts 

för att vara värdefulla, intresseväckande eller tilltalande i något avseende.  

I propagandaskriften Vackrare vardagsvara som gavs ut av Svenska 

slöjdföreningen ges följande beskrivning av kvalitet i formgivning: 

För kvalitet är icke blott goda material och tillverkningsmetoder nödvändiga. 

Man fordrar också att varan får en god form, genom vilken de övriga goda 

egenskaperna komma till utryck. (Paulsson, 1919, s. 19f) 

Kvalitet blir här resultatet av en rad steg i tillverkningsprocessen: val av material, 

formgivning samt tekniskt utförande. Produkten innehar kvalitet om vissa krav är 

uppfyllda. Dock sägs inget om hur eller av vem kvalitetsbedömningen ska göras. 

Rönn (2007, s. 14) anser att kvalitetsbedömning är en uppgift för professionella 

praktiker som innebär att ”synliggöra, jämföra och värdera”. Kravet på objektivitet i 

sammanhanget avser att omdömet ska styras av saklighet och opartiskhet. Detta är en 

vetenskaplig norm som uppfylls i varierande grad när kvalitet utpekas i konstnärliga 

prestationer, verk eller projekt. Ett annat sätt att se på kvalitet är att begreppet ger 

uttryck för subjektets möte med ett föremål. Simo Säätelä (ibid., s. 199-225) menar att 

ju mer vi vet om ett föremål desto rikare blir mötet med det. Detta är en förklaring till 

att professionella omdömen om kvalitet anses mer trovärdiga. 

Linde diskuterar i en artikel från 1968 hur konsthantverkets kvalitet ska bedömas, 

där han betonar den konstnärliga originalitetens betydelse: 

Det som kallas ”kvalitet” i vid mening får reell innebörd först i ett intentionalt 

fält […] I de allra flesta fall förbiser kritiken detta; det är anledningen till att 

det mesta som skrivs om konsthantverk blir aningslöst och irrelevant. (Linde, 

2007, s. 9) 

Detta förhållningssätt innebär att konsthantverkets formala egenskaper, 

hantverksutförandet, blir sekundära. Avgörande för föremålets kvalitet är istället 

konsthantverkarens intention bakom föremålets tillblivelse. 

Utifrån ovan givna resonemang drar jag slutsatsen att begreppet kvalitet används 

på likartade sätt, genomgående som positiva egenskaper, och att skillnaden mellan olika 

utsagor snarare ligger i skilda preferenser gällande vilka aspekter som är relevanta i 

diskussionen kring kvalitet. I konstkritiken sker ofta en bedömning av kvalitet utifrån 

olika ståndpunkter, vilket får följden att kritiken alltid har subjektiva inslag. 
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2. Konsthantverket speglat i konstkritiken 

2.1 Inledning 

I SvD:s och DN:s konstkritiska artiklar skapas en bild av nutida konst; aktuella problem 

diskuteras och trender sammanfattas. Dessa texter utgör underlaget för studien av 

kritiken av samtida konsthantverk. 

Sammanlagt nio konstrecensioner har behandlats, varav fyra i DN och fem i SvD. 

Tre av artiklarna är från 1997-1998 medan dubbelt så många är från 2007-2008. De 

flesta recensioner rör utställningar i Stockholmsområdet; en artikel behandlar en 

exposition i övriga landet och några recenserar konsthantverk utställt utomlands. 

Vanligast förekommande material är textil och glas. Hälften av de berörda 

utställningarna är separatutställningar. Två tidningsnummer av DN saknas i arkivet, 

tisdagen den 6 januari 1998 och söndagen 6 januari 2008. I övrigt fanns alla, för studien 

aktuella, nummer att tillgå. 

2.2 Analys 

Överlag hålls en positiv ton i kritiken av det samtida konsthantverket med uttryck som 

”nutida praktpjäser” (Arvidson, 2007) och ”estetiska fullträffar” (Arvidson, 2008b). 

Andra tillmötesgående kommentarer är att ”[d]et är roligt när förnämligt svenskt 

konsthantverk får seriös exponering” (Werkelid, 2007) och ”spännande utställning med 

mycket kraft och känsla” (Arvidson, 2008a). 

Att ge det utställda konsthantverket en historisk eller stilmässig kontext, inom 

konsthantverket eller i relation till kringliggande konstarter, förekommer ofta i 

dagspressens recensioner. Arvidson (2008b) beskriver Josefine Davidssons 

silverkannor som ”en lätt rebellisk formgivning som ändå har sina rötter i 1900-talets 

första hälft” och Stina Borowskis textila verk som ”vattringar3 värdiga Alexander 

Roslin” (Arvidson, 2008a). Här ställs samtida konsthantverk i relation till stil- och 

konsthistoria i ett försök att ge en bild av verkens gestaltning och kvalitet. Elisabeth 

Grundström (1998) pekar på kopplingen mellan utställningen ”Filt utan gränser” och 

historien:  

                                                
3 särsk .  f lammiga ,  sk imrande  s t r immor i  tyg ,  g las ,  f jäderskrud  e .d .  HIST. :  sedan  
1846 (Nationalencyk lopedins  Ordbok ,  199x) 
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Den uråldriga tekniken att med händer, fötter och varmt såpvatten filta ihop 

ull […] söker sig helt nya former i Norden [---] Ann-Hedi Nybrotts hattar 

för tankarna till genombrutna vikingahjälmar och skepp i storm. 

Vessby (2007a) kommenterar ”Den handfasta rörelsen” på Liljevlachs: ”Nedslagen i 

formhistorien är för lösryckta och snabba” och referenser till glaskonstens tradition ges 

på följande sätt: 

Svenskt glas domineras av stram, sval form och återhållna färger; Berit 

Johansson är uppkäftig mot den traditionen i sin tydliga inspiration från det 

färgintensiva italienska glaset. (Werkelid, 2007) 

I Dietmans nya konstglas finns en väl igenkännbar humor och espri som 

lyckas slå knock out på hela den svenska konstglastraditionen. Dietmans 

glasskulpturer kan uppfattas som en uppkäftig kommentar till både den 

klassiskt och funktionellt skolade glasdesignen och den friare glaskonsten […] 

(Castenfors, 1997) 

Ett annat vanligt inslag i recensionerna är fokus på objektens utförande och 

materiella egenskaper. Konkreta beskrivningar som ”broderier med svart och vit sytråd 

på mullbärspapper” (Arvidson, 2008a), värderande utsagor som ”grova lerklumpar” 

(Arvidson, 2008a) och detaljerade redogörelser som ”fat i så kallad Ravennateknik” 

(Werkelid, 2007) har det gemensamt att de ger information om teknik och material. 

Även utövarens skicklighet vad gäller hantverket och val av material skildras: 

En del fogar är illa gjorda […] En kanna har ett handtag av körsbärsträ som 

vid en närmare granskning visar sig inte alls matcha kannans elegans. 

(Arvidson, 2008b) 

”De äldre föremålen når en bländande nivå av hantverksskicklighet som nutida föremål 

sällan når upp till”, menar Arvidson (2007) men fortsätter: ”Ett undantag från det är 

japanen Takashi Hinodas perfekt utförda keramik […]”. Här värderas konsthantverket 

utifrån den estetiska upplevelsen av hög teknisk kvalitet. 

”[E]legant och rytmiskt böjda” (Arvidson, 2008b), så kan objektens form och 

karaktär framställas, något som är en viktig ingrediens i konstrecensioner av 

konsthantverksutställningar. Produkter beskrivs som ”långt starkare än vad de kan 

förefalla” (Arvidson, 2008a), med ”imponerande komplexitet” men med ett ”puerilt 

uttryck” (Arvidson, 2008a) och som ”kraftfulla [och] stiliga” (Werkelid, 2007). 
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De känslor som konsthantverket väcker hos betraktaren och den upplevelse 

konsthantverket erbjuder är ytterligare faktorer som flitigt tas i beaktande av 

konstrecensenter. Arvidson (2008b) ger en bild av en konsthantverksutställning som 

”genomsyrad av musikalitet och glädje” och recensenten menar vid ett annat tillfälle att 

det är ”mycket behagligt” att vara i utställningen (Arvidson, 2008a). En liknande 

kommentar är att det utställda konsthantverket ”får galleriets personal att fnissa” 

(Arvidson, 2008a). 

Närvaro eller frånvaro av skönhet är en aspekt som tas hänsyn till. ”De kannor 

som är vackrast har oskyddade silverhandtag”, menar Arvidson (2008b), då han 

betraktar en grupp silverkannor vid en utställning på Nutida Svenskt Silver. Vessby 

(2007a) beskriver Margareta Halleks 1960-talsapplikation som ”otroligt vacker”. Andra 

gånger saknar konstrecensionerna denna synvinkel. 

Det konceptuella ges ibland utrymme: ”olika sätt att belysa vår tids 

massproduktion […] funderingar kring vad som är unik form […] sätt att ställa frågor 

om vad som ger smycken dess värde” (Vessby, 2007a) samt ”som vänder och vrider på 

vanans begrepp och som får oss att se världen på nytt” (Castenfors, 1997). 

Bruksaspekten har en stark plats i kritiken av konsthantverk, till skillnad från 

annan konstkritik. ”Bärbara är danska Charlotte Buchs uppklippta, röda blusar […]”, 

menar Grundström (1998). Det förekommer att kritikern förhåller sig till 

brukarvänligheten men samtidigt tar avstånd från just den aspekten: ”[Det är] bara 

problematiskt om kannorna verkligen ska användas – och det krävs inte för att motivera 

dem” (Arvidson, 2008b). Det händer att objekten benämns med ord som refererar till 

bruksfunktionen trots föremålens avståndstagande från just dessa: ”[N]är det gäller ett 

antal nygjorda vaser […] är det snarast fråga om falliska fantasier” (Arvidson, 2008a). I 

ett annat fall benämns några konsthantverksföremål som skulpturer samtidigt som de 

likställs med vaser och fat (Werkelid, 2007). 

I några recensioner ges en bild av personen bakom verken. Konsthantverkarens 

geografiska och yrkesmässiga ursprung samt nuvarande hemmahörande beskrivs 

genom formuleringar som ”i passet svensk och därtill uppvuxen i det småländska 

glasriket” (Castenfors, 1997) eller ”Berit Johansson, som efter en tid på Orrefors för 

mer än tjugo år sedan började arbeta som glaskonstnär på egen hand” (Werkelid, 2007). 

Det händer att konstkritikern i en recension diskuterar begrepp: 
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I titeln lanseras det nyihopsnickrade ordet formhantverk. Det tillägnas en 

egen experimentell formgenre, som på olika sätt relaterar till design, 

hantverk och konst. [---] Ytterligare ett förvirrande ord att lägga till 

begreppslistan alltså. (Vessby, 2007a) 

Utställningen i fråga är en samling av nytt och gammalt, konsthantverk och design, och 

kritiken ifrågasätter införandet av ytterligare ett begrepp. 

I en recension av ”Den handfasta rörelsen” på Liljevalchs diskuterar Arvidson 

(2007) hur den bristande utställningsmiljön inte ger konsthantverksföremålen rättvisa. 

Han hävdar att lokalerna i sig är fina men att ”det saknas resurser att göra riktigt 

genomarbetade utställningar”. Lösningen till problemet är pengar, till museer och 

konsthallar; ”det förtjänar vårt gemensamma kulturarv”, slår Arvidson (2007) fast. 

2.3 Sammanfattning och slutsats 

Studien ger en bild av konsthantverkskritiken i ledande svensk morgonpress under den 

valda tioårsperioden. Neutralt beskrivande varvas med värdeladdade utsagor, objekten 

med kontexten. Det hålls en positiv ton i recensionerna av konsthantverk. Kritiken 

inriktar sig på objektens material och hantverksmässiga utförande, brukarvänlighet, 

eventuella idémässiga innehåll, form och karaktär samt den historiska och stilmässiga 

kontext föremålen befinner sig i. Konstkritikerna ger läsaren en bild av de känslor som 

konsthantverket väcker hos betraktaren liksom av utövarens personliga och 

yrkesmässiga bakgrund. Kritiken behandlar verkens förhållande till skönhet, dess 

innehavande av, misslyckande gällande eller avståndstagande från det sköna. 

Begreppsdiskussion förekommer. Dessutom behandlar kritiken utställningslokalen och 

utställningens gestaltning och pekar på sammanhangets betydelse för upplevelsen av en 

konsthantverksutställning. 

Det estetiska värdet ges stor vikt i den undersökta konstkritiken medan den 

praktiska funktionen sällan lyfts fram som väsentligt eller ens önskvärt, dock berörs den 

som en faktor att förhålla sig till som kritiker av konsthantverket. Det symboliska eller 

konceptuella värdet ges förhållandevis litet utrymme. Konstkritiken under perioden 

1997-2008 indikerar en utveckling inom konsthantverket, som innebär en högre grad av 

konceptuellt konsthantverk med ett abstrakt innehåll. Däremot ges denna aspekt 

fortfarande en förhållandevis liten plats i kritiken av det samtida konsthantverket. 
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3. Avslutande diskussion 

3.1 Studiens metod och resultat 

Enligt Patel & Davidson (2003, s. 102) innebär validitet i kvantitativa studier att rätt 

företeelse studeras, vilket förstås även gäller kvalitativa studier. Metod och material bör 

tjäna sitt syfte. Utifrån uppsatsens syfte att ge en bild av hur konsthantverket beskrivs i 

ledande svenska morgontidningars konstkritik under en tioårsperiod, har valet gjorts att 

begränsa sig till SvD och DN och ett antal utvalda utsnitt. De valda tidningarna är de två 

största morgontidningarna i Sverige och utsnitten faller inom vald tidsram. Är den 

kvalitativa metoden att föredra? 

Ett alternativ till den kvalitativa studien är den kvantitativa. I fallet med den här 

uppsatsen hade ett kvantitativt förhållningssätt inneburit att mängden text, i form av 

antal artiklar och artiklarnas längd, fått spela en större roll. Kvantiteten, den plats som 

ges åt konsthantverket på morgonpressens konstsidor, är inte oviktig och en analys av 

detta skulle ge en kompletterande bild av det samtida svenska konsthantverkets 

ställning i samhället. En enbart kvantitativ metod hade dock med stor sannolikhet gett 

ett alltför tunt stoff att analysera och ett dåligt fungerande verktyg att arbeta med, med 

tanke på arbetets syfte. Jag har valt att begränsa mig till att analysera materialet ur ett 

kvalitativt perspektiv. 

Studien hade möjligen fått ett annat resultat om jag studerat något annat material 

som landsortstidningar, kvällstidningar, facktidskrifter, webbsidor, bloggar, radio- eller 

tv-program, svårt dock att säga vilket. En svårighet med tolkningen av morgonpressens 

konstkritik har varit att klassificera varje konstrecension som aktuell eller inte aktuell 

för denna studie. Konsthantverksbegreppets otydliga innebörd är en av orsakerna, 

tidningarnas olika sätt att sätta rubriker en annan. 

Resultatet visar ett ökat utbud av kritik av konsthantverk i svensk riksspridd 

morgonpress under perioden 1997-2008. Från undersökt period 1997-1998 finns tre 

recensioner som rör konsthantverk medan det under motsvarande tid 2007-2008 finns 

dubbelt så många. Detta kan bero på flera olika saker. Nya arenor för konsthantverket, 

ökad bevakning från medierna och en mer aktiv offentlig diskussion är troliga orsaker. 

En förändring av konsthantverket som begrepp och dess yrkesutövning kan också ha 

betydelse för hur ofta vi får läsa kritik av konsthantverket. En föränderlig konstscen 

med ny publik och nya uttryckssätt innebär andra förutsättningar för konstkritikernas 
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arbete. Fenomenet ger en fingervisning om en fortsatt utveckling av konsthantverket 

som konstnärlig genre i Sverige. När det gäller de olika tidningarna finns ingen 

nämnvärd skillnad dem emellan gällande antalet konsthantverksrecensioner under 

studerad period. Av detta drar jag slutsatsen att huruvida en kulturredaktion avsätter en 

specialist på konsthantverk eller ej, inte behöver ha en avgörande roll för bevakningen 

av samtida konsthantverk.  

Flera exempel inom debatt och forskning om konstkritiken speglar ett behov av 

en starkare teoribildning och större kunskap om konsthantverket hos konstkritiker, 

något som jag upplever som positivt. Jag ser en tendens till att den kritiska texten får 

allt större betydelse för konsthantverket och det är min förhoppning att kritiken 

fortsätter att utvecklas i takt med konsthantverket; det samtida konsthantverket bör 

kräva en konstkritik på samma villkor som andra konstarter. Jag önskar se fler och mer 

kvalificerade konsthantverksrecensioner och en fortsatt debatt på tidningarnas 

kultursidor, i utställningsverksamhet och inom utbildningar i konsthantverk.  

Kessler (1996, s. 29) ger sin bild av konstkritikernas arbete och poängterar att 

konstkritiska texter är ”opinionsbildande och attitydformande”. Det innebär att dessa 

artiklar påverkar läsarnas syn på den konst som recenseras. Ju mer som skrivs, desto 

större blir medvetenheten om den samtida konsten hos läsarkretsen. DN och SvD, som 

har en gemensam upplaga på drygt 500 000 exemplar, kan i hög grad påverka 

konstintresserade att ta del av aktuella konstutställningar. Ett deltagande i konstlivet är 

en förutsättning för det samtida konsthantverkets utveckling och detta kräver en publik. 

Det är därför av vikt att konstkritiken även innefattar samtida konsthantverk. 

Det finns fördelar och nackdelar med allmänna rubriker som konst respektive 

genrebestämmande rubriker som måleri i en konstrecension. Vid vetenskaplig 

undersökning kan det vara bekvämt om någon annan klassificerat konstens art och den 

konstintresserade läsaren kan om hon eller han ges en fingervisning om typ av konst 

lättare orientera sig bland recensioner. Det underlättar också då läsaren har särskilda 

konstpreferenser. Å andra sidan består många utställningar av flera olika genrer och ett 

verk kan i sig vara svårplacerat i en genre; en mer generell rubricering är ur den 

synvinkeln att föredra. Det är min ståndpunkt att en vid syn på konst, med 

konsthantverk inbegripet, gynnar mångfald och motverkar hierarkier inom konsten. 

Men trots detta bör vi förhålla oss kritiskt till hur begreppen inom konst, konsthantverk 

och design används. Med en alltför försiktig attityd riskerar vi att undvika en många 

gånger fruktbar begreppsdiskussion. 
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Vid en analys av utvalda konstrecensioner framgår att språket har stora 

möjligheter att måla upp en bild för läsaren. Med sakliga beskrivningar guidar kritikern 

läsaren genom det aktuella konstutbudet och dess innehåll. Denna bild är dock ofta 

färgad av subjektiva och känslomässiga upplevelser hos kritikern, vilket kan tänkas leda 

till missförstånd mellan sändare och mottagare. Kritikern utövar också makt över 

situationen genom sitt tolkningsföreträde. Detta kan påverka båda utövare och 

betraktare genom att ge direktiv om smak. 

3.2 Konsthantverksbegreppet 

En klar och entydig definition av konsthantverk och konsthantverkare är svår att 

formulera. Olika yrkesgrupper har sitt eget stipulerade begrepp. Anförda 

begreppsförklaringar illustrerar dynamiken inom området. 

Är det relevant att definiera begreppet konsthantverk? För att göra en jämförelse: 

försök till att definiera konst resulterar i ofullständiga begreppsförklaringar. På samma 

sätt kan inte konsthantverket rymmas inom en snäv definition. Vi bör däremot diskutera 

begreppet. Viktigt att komma ihåg i sammanhanget är att både konst och konsthantverk 

är en del av sin samtid. Begreppen är därför inte statiska. Bestämningen av vad som är 

konst respektive konsthantverk är dessutom beroende av den institutionella kontexten. 

Konsthantverk är, enligt min mening, ett splittrat begrepp, med en lång och 

komplex historia. En del av konsthantverket består av formgivning och hantverk utfört 

av en och samma person. I en annan riktning inom konsthantverket, som jag benämner 

som konceptuellt, är idéinnehållet av största vikt, dock inte nödvändigtvis på bekostnad 

av estetiska värden och ambitioner. Detta breda fält av olika ambitioner vad gäller både 

gestaltning, konstnärligt innehåll och teknisk kvalitet skapar en förvirring men är också 

en rikedom. Konsthantverk, som det ser ut idag, är ett vitt begrepp med mycket 

innehåll. 

Dock kan svårigheter uppstå då konsthantverket ska klassificeras och relateras till 

närliggande begrepp. Jag finner det konceptuella konsthantverket hemmahörande inom 

konsten, som en del av och en egen genre inom konsten. Konst kan 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. Konsthantverk utfört av 

en konsthantverkare med ambitionen att formge ett visuellt tilltalande bruksföremål, ett 

konstnärligt värde av estetisk och praktisk art, samt hantverksmässigt och självständigt 
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tillverka detta är ett slags konsthantverk med formen i fokus men utan att äga ett språk 

för reflektion eller kritisk diskussion. 

Jag gör inte någon värdering av de olika sätten att utföra eller närma sig 

konsthantverket. Det viktiga i begreppsdiskussionen av konsthantverk är den språkliga 

aspekten. Den till synes eviga diskussionen gällande status och hierarkier behöver 

nyanseras och hitta ett annat fokus. Jag gör endast uppdelningen som ett språkligt 

verktyg, för att kunna sätta ord på olika verk och verksamheter, inte som något 

varandes mera värt än något annat. 

Ordet konst är en del av samlingsbegreppet konsthantverk och begreppet konst 

har olika betydelse i olika sammanhang, som jag ser det. Konst kan stå för teknisk 

skicklighet och god gestaltning – jämför med hur konsthantverket historiskt har 

uppkommit och utvecklats – men konst kan också stå för den konceptuella aspekten, ett 

idébaserat förhållningssätt. Denna vida mening av konst menar jag är anledningen till 

förvirringen kring konsthantverksbegreppet. 

Vad skiljer då konsten från konsthantverket? Detta är en vanlig fråga och kan inte 

besvaras på ett enkelt sätt. Som jag har försökt att resonera mig fram till så är 

konsthantverket inte skiljt från konsten. Det är inte nödvändigtvis antingen eller; 

konsthantverket kan vara en del av konsten. En mer befogad fråga, utifrån mitt 

resonemang, är vad som skiljer konceptuellt konsthantverk från bildkonst eller skulptur, 

eller vad som skiljer konsthantverk från formgivning eller industridesign. I första hand 

vill jag peka på fenomen och väcka uppmärksamhet kring några viktiga frågor. 

Konceptuellt konsthantverk är baserat på ett abstrakt innehåll och ett material. 

Konsthantverkaren behärskar ett, eller flera, material och hantverksmässiga tekniker. 

Det estetiska värdet är ofta sekundärt medan den praktiska funktionen är oväsentlig. 

Detta skapar nya frågor: när behärskar man ett material och en hantverksteknik? 

Detta är en subjektiv fråga som inte går att besvara generellt. Däremot finns olika 

typ av standard inom olika yrkeskårer, som manifesteras av bland annat gesällprov eller 

examensbevis. Också kritiker inom ett område sätter standarden för vad som är av god 

kvalitet och vad som är av mindre god kvalitet. Frågan kan endast besvaras i sin 

kontext, det vill säga i fall till fall med konkreta situationer. Och frågan besvaras 

säkerligen olika beroende på vem man frågar, även i ett och samma sammanhang. 

Exempelvis videokonst kräver teknisk kompetens och måleri ett annat handlag. 

Jag ser på samtidskonst som något som huvudsakligen bygger på idéinnehåll och där 

konstnären kan ta hjälp av andra personer med annan, ofta teknisk, kompetens, till 
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exempel en sömmerska, en fotograf, en dansare eller en glasblåsare. Men en 

konsthantverkare utför hantverket själv. De material som vanligtvis förknippas med 

konsthantverk är glas, keramik, textil och metall (Nationalencyklopedins ordbok, 1996) 

och tekniker som är sammankopplade med dessa. Det är också i huvudsak dessa 

material och tekniker jag syftar på när jag diskuterar konsthantverkets praktiska 

aspekter. 

Konsthantverkaren går från tanke till färdig produkt; dock kan denna process se 

mycket olika ut och ha vitt skilda ambitioner vad gäller gestaltning och idéinnehåll. På 

detta sätt är konsthantverkaren mer bunden men också mer fri. Bunden, för att hon eller 

han först måste lära sig ett hantverk och sedan hålla sig till det eller de hantverk de 

behärskar. De måste lägga tid på hantverksutövandet, utöver formgivning och eventuell 

konceptuell idéprocess. De får därmed mindre tid till tankeprocess och reflektion. 

Konsthantverkaren står för en hel tillblivelseprocess på ett självständigt sätt, vilket är 

tidskrävande, ansvarsfyllt och kanske också ensamt. Men konsthantverkaren har en 

frihet i att kunna utföra ett verk själv, utan inblandning av en annan person och utan 

komplikationer till följd av mellanmänsklig kommunikation. 

En konstnär som huvudsakligen står för idéinnehåll i ett verk men inte det 

praktiska utförandet, är fri på så sätt att hon eller han kan ägna mycket av sin arbetstid 

åt det reflexiva skapandet men bunden i och med beroendet av andra personers tekniska 

kompetens, som i sin tur leder till höga krav på samarbetsförmåga. Detta konstutövande 

leder till krav på kommunikation mellan två eller flera personer, varav den ena 

uttrycker önskningar och/eller krav medan den andra utifrån detta ska utföra ett tekniskt 

arbete. Detta kan få följder som påverkar slutproduktens resultat, på gott och ont, ska 

väl tilläggas. 

Med detta inte sagt att en konstnär inte utför hantverket själv, bara att möjligheten 

finns. Många konstutövningar, förutom det som vanligtvis rubriceras konsthantverk, 

kräver tekniskt kunnande. Måleri, fotografi, skulptur, videokonst, installation är genrer 

som i olika utsträckning är beroende av hantverkskunnande i vid bemärkelse. Vad är då 

skillnaden mellan konceptuellt konsthantverk och andra konstarter? En betydande 

skillnad är konstartens historik, dess förhållande till verkligheten och vardagen, en 

annan är förhållandet till materialet. Det jag vill peka på är skillnaden mellan olika 

konstnärliga uttryck. Gränsen för vad som är vad är inte självklar men oftast är någon 

konstart dominerande och får stå som grund till verkets klassificering. Detta kräver en 

ständig diskussion, vilket också är fallet inom konstvärlden. 
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Det som framförallt skiljer konsthantverk från formgivning eller industridesign är 

hantverksaspekten och den autonoma arbetsprocessen. En konsthantverkare som 

formger och producerar sina föremål enligt traditionella hantverkstekniker skiljer sig 

från formgivaren eller industridesignern genom att delta i hela tillblivelseprocessen 

samt att självständigt och genom hantverksproduktion skapa ting. 

3.3 Vidare forskning 

Under arbetets gång har nya frågor väckts. Jag kommer därför att här ge förslag på ett 

antal nya frågeställningar att studera vidare. Uppslagen är av både kvalitativ och 

kvantitativ art. 

Hur många konstkritiker har specialiserat sig på konsthantverk? Hur stor del av 

konstkritiken utgörs av konsthantverkskritik? Vilka forum finns för kritik av 

konsthantverket i Sverige, i en viss region i landet eller utomlands? 

Hur tas kritiken emot av konsthantverkare? Vilken påverkan kan konstkritiken ha 

på konsthantverkarna?  

Vad skiljer kritik av klassisk bildkonst från kritik av konsthantverk? Denna fråga 

kan röra både formella och innehållsmässiga aspekter. Vilka yrkesgrupper recenserar 

konst och vilken bakgrund har de? 

Vilken betydelse har utbildning för konsthantverkare? Vilka för 

konsthantverksutövande relevanta utbildningar finns och vilken typ av utbildning är 

vanligast? Vilken betydelse har utbildningens art och grad vid ansökan om att få ställa 

ut på galleriplats eller konsthall? 

Dessa frågor och problemområden bedömer jag ha vetenskaplig och för berörda 

yrkesgrupper kunskapsmässig relevans. Det är min förhoppning att den här studien kan 

ligga till grund för ytterligare forskning inom området. Vidare önskar jag att uppsatsen 

ska inspirera fler att diskutera samtida konsthantverk i Sverige, både begrepps- och 

innehållsmässigt, och att studien kan bidra till en djupare förståelse för 

konsthantverkets premisser inom konstkritiken. 



 
 

 
 

 
33 

4. Referenser 

4.1 Tryckta referenser 

Allgårdh, Sophie. 2007. Förord. I: Paletten 2007:1, #267, s. 3. 

Arvidson, Calle. 2007. Mangaverk sticker ut på Liljevalchs. I: Svenska Dagbladet 14 
juli 2007. 

Arvidson, Calle. 2008a. Behagligt som en sommardag. I: Svenska Dagbladet 19 januari 
2008. 

Arvidson, Calle. 2008b. Estetiska fullträffar laddade med rörelse. I: Svenska Dagbladet 

26 januari 2008. 

Asplund, Gunnar (medarbetare). Faksimilupplaga 1980 [1931]. Acceptera. Stockholm: 
Tiden. 

Berg, Erik. 2007. Interaktionens pris. Mot en ny konstkritik. (C-uppsats) Södertörns 
högskola, Institutionen för Kultur och Kommunikation.  

Bergquist, Olle. 1992. Konstkritik – för vem? I: Paletten 1992:2, #209, s. 38-39. 

Bra Böckers lexikon, 1977. Höganäs: Bra Böcker AB. 

Bondeson, Nina & Holmgren, Marie. 2007. Tiden som är för handen. Om praktisk 

konsttillverkning. Göteborgs universitet, Högskolan för Design och Konsthantverk. 

Brozén, Elin. 2002. Konsthantverket i förändring. Tendenser inom fältet för 

konsthantverk i Sverige. (D-uppsats) Linköpings universitet, Institutionen för Tematisk 
Utbildning och Forskning.  

Castenfors, Mårten. 1994. Om konst och kritik. I: Konstvärlden 1994:6, s. 42-43. 

Castenfors, Mårten. 1995. Med nyfikenhet tar det sin början. I: Svenska Dagbladet 11 
mars 1995. 

Castenfors, Mårten. 1997. Glas som ger invanda begrepp en känga. I: Svenska 

Dagbladet 12 juli 1997. 

Grundström, Elisabeth. 1998. Fantasifulla filthattar. I: Dagens Nyheter 18 januari 1998. 



 
 

 
 

 
34 

Hedman, Britt-Marie. 2003. Samtida konsthantverk. Ontologi – meningsbildning – 

tolkning. (D-uppsats) Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen. 

Kessler, Anna. 1996. Att bära levande vittnesbörd om nutiden. 1990-talets konst 

speglad i Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets konstkritik. (C-uppsats) 
Stockholms universitet, Konstvetenskapliga institutionen.  

Linde, Ulf. 2007. Konsthantverk – istället för en definition. I: Paletten 2007:1, #267,  
s. 8-10. Ursprungligen publicerad 1968. 

Ljungström, Hanna & Beckman, Ulf (red). 2005. Re:form. Stockholm: Arvinius Förlag. 

Lucie-Smith, Edward. 1982. Konsthantverkets historia. Konsthantverkarens roll i 

samhället (originaltitel: The story of craft, övers. Bo Rudin). Stockholm: Gidlund. 

Malmberg, Carl-Johan. 1995. Skriv, kritiker och orda inte. I: Svenska Dagbladet 8 april 
1995. 

Mazanti, Louise. 2006. Superobjekter. En teori for nutidigt, konceptuelt kunsthåndværk. 

(Avh.) Köpenhamn: Danmarks Designskole. 

Nationalencyklopedins Ordbok. 1995-96. Tre band. Höganäs: Bra Böcker AB. 

Nilsson, Håkan. 2008. En vemodig vårsalong. I: Dagens Nyheter 27 januari 2008. 

Nilsson, Jenny. 2005. Om Munch, uttryck och intryck. En studie av kritik i dagspress 

gällande Edvard Munchutställningarna 1947, 1977 och 2005. (C-uppsats) Stockholms 
universitet, Konstvetenskapliga institutionen.  

Patel, Runa & Davidson, Bo. 2003, tredje upplagan. Forskningsmetodikens grunder. Att 

planera, genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Paulsson, Gregor. 1919. Vackrare vardagsvara. Stockholm: Svenska slöjdföreningen. 

Pettersson, Torsten. 2002. Dolda principer. Kultur- och litteraturteoretiska studier. 

Lund: Studentlitteratur. 

Rönn, Magnus (red). 2007. En fråga om kvalitet. Stockholm: Santérus förlag. 



 
 

 
 

 
35 

Sjölin, Jan-Gunnar (red). 2003. Om konstkritik. Studier av konstkritik i svensk 

dagspress 1990-2000. Lund: Palmkron. 

SOU 1999:123. Mötesplats för form och design. Delbetänkande från Form- och 

designutredningen. Stockholm: Fakta info direkt. 

Sydhoff, Beate. 1971. Ur konstkritikens historia. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Sörbom, Göran. 1993. Estetik, konst och kritik – några artiklar och föredrag. Uppsala 
universitet, Institutionen för estetik. 

Venturi, Lionello. 1964, andra upplagan. History of art criticism (övers. från italienska 
av Charles Marriott). New York: Dutton. 

Vessby, Malin. 2007a. Begreppsförvirring på Liljevalchs. I: Dagens Nyheter 3 juli 
2007. 

Vessby, Malin. 2007b. När formen får bestämma. I: Dagens Nyheter 18 juli 2007. 

Werkelid, Carl Otto. 2007. Uppkäftighet i glas. I: Svenska Dagbladet 7 juli 2007. 

Witt, Ann-Katrin. 2004. Konsthantverkare, genus och omvänd ekonomi. Om hinder och 

möjligheter att agera på konsthantverkets arena. (Avh.) Lunds universitet, 
Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Zetterlund, Christina (red). 2006. Craft in Dialogue 2003-2006. Craft is handmade 

communication! Stockholm: Konstnärsnämnden. 

Ziemelis, Mite. 1983. Konsthantverk och konsthantverkare. En studie för Statens 

kulturråd. Rapport från Kulturrådet, 1983:4. Stockholm: Statens kulturråd. 



 
 

 
 

 
36 

4.2 Otryckta referenser 

AICA Sweden. 2008. Svenska Konstkritikersamfundet. 
<www.aicasweden.org/ny/index.php> Form. Hantverk. Texter. Besökt: 22 februari 
2008. 

DN.se. 2008a. DN i siffror. <www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=602&a=493183> 
Besökt: 26 februari 2008. 

DN.se. 2008b. DN:s konstkritiker. 
<www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2206&a=472134> Besökt: 26 februari 2008. 

Schön, Margaretha. 2008. E-post-konversation med redaktionssekreterare, 
kulturredaktionen, Svenska Dagbladet, 27 februari 2008. (Bilaga) 

Tidningsstatistik AB. 2008a. Upplagor och siffror: Dagens Nyheter.  
<www.ts.se/Public/CirculationNumbers/Index.aspx?mekod=000448> 
Besökt: 26 februari 2008. 

Tidningsstatistik AB. 2008b. Upplagor och siffror: Svenska Dagbladet.  
<www.ts.se/Public/CirculationNumbers/Index.aspx?mekod=001848> 
Besökt: 26 februari 2008. 



 
 

 
 

 
37 

Bilaga 
 
27 februari 2008 
E-post till kultur@svd.se 
 
Hej! 
 
Jag studerar för närvarande konstkritik i dagspress och undrar om det 
finns någon förteckning över konstkritiker knutna till SvD? Har ni ett 
antal regelbundet återkommande kritiker eller varierar det? Det vore 
också önskvärt att veta om de har någon specialisering och vilken 
denna i så fall är. Kanske finns denna info på er hemsida men jag sökt 
och kan inte hitta den. Tack på förhand! 
 
Mvh 
Elna Lassbo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
27 februari 2008 
E-post från Margaretha Schön 
 
Nej, den informationen finns inte på hemsidan. Vi har ett ganska stort antal 
konstkritiker som skriver för oss. Ingen av dem är fast anställd. Det 
varierar hur ofta de skriver. Bland dem som skriver oftast finns Carl-Johan 
Malmberg, Anna Brodow, Joanna Persman. Andra namn är Sophie Allgårdh, Calle 
Arvidson (konsthantverk), Rikard Ekholm, Thomas Olsson, Fred Andersson 
(Sydsverige/Danmark), Eva Ström (dito). En del skriver för oss från utlandet 
också. 
 
Margaretha Schön 
Redaktionssekreterare 
kulturredaktionen 
Svenska Dagbladet 
08-13 51 31, 070-635 93 78 
margaretha.schon@svd.se 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10 mars 2008 
E-post till Margaretha Schön 
 
Tack, jag undrar även hur länge ni publicerat konstrecensioner på lördagar och hur det eventuellt var 
innan dess? 
 
Mvh 
Elna Lassbo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10 mars 2008 
E-post från Margaretha Schön 
 
De har publicerats på lördagar så länge jag kan minnas (och jag har varit på tidningen sedan 1981...). 
Skälet är förstås att lördagen med alla sina vernissager är en stor konstdag. Det brukar ju dessutom finnas 
annonser om utställningar och vernissager på lördagarna. 
 
Margaretha Schön 
Redaktionssekreterare 
kulturredaktionen 
Svenska Dagbladet  
08-13 51 31, 070-635 93 78 
margaretha.schon@svd.se 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10 mars 2008 
E-post till Margaretha Schön 
 
Tack! För tio år sedan var rubrikerna för konstrecensionerna "Konst". Idag har de flesta en mer 
specificerad rubrik, ex. "Installation" eller "Måleri". När skedde denna förändring? Dessutom, visst var 
kulturdelen "inbakad" i tidningen för tio år sedan och inte en egen del, som nu? Skedde dessa 
förändringar samtidigt? Tack på förhand! 
 
Mvh 
Elna Lassbo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10 mars 2008 
E-post från Margaretha Schön 
 
Vi bytte KONST och BOK mot måleri, skulptur och sakprosa, lyrik mm för ungefär tre år sedan i 
samband med en allmän översyn av utformningen av kultursidorna.  
 
I augusti 1990 slogs avdelningarna kultur (mest litteratur och konst), scenen (musik, teater  etc) samt tv-
radio samman till en kulturredaktion och då blev kulturen en egen del i tidningen (som ju då var i 
“storformat”). Sedan dess har kulturen hela tiden legat i en egen del, ibland tillsammans med andra 
avdelningar som familj eller t o m sport. På hösten 2000 gick SvD över till tabloidstorlek, och kulturdelen 
innehöll då kultur, nöje, mat och under några år även Idagsidan och Vetenskap.  
 
Margaretha Schön 
Redaktionssekreterare 
kulturredaktionen 
Svenska Dagbladet  
08-13 51 31, 070-635 93 78 
margaretha.schon@svd.se 


