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Sammanfattning  
Konsthantverk är ett begrepp som förändras i förhållande till hur samhället förändras. Denna studie är därför 
inriktad på hur detta begrepp uppfattas i nutidens svenska samhälle eftersom den ligger så nära andra begrepp 
såsom ”design”, ”slöjd”, ”konst”, ”hantverk” och ”formgivning”. Syftet är att skapa en större förståelse för hur 
begreppet kan tolkas och ge en tydligare bild för de som intresserar sig för konsthantverk men också för de som 
verkar inom eller i de närliggande begreppen. Studien är uppbyggd på litteratur som berör konsthantverk där olika 
personer har tolkat och försökt sig på att identifiera begreppet. Till detta tillkommer också emailbaserade intervjuer 
med Zandra Ahl, Bengt Lärkner, Johanna Rosenqvist, Barbara Häggdahl och Jonas Rooth. Deras svar har en 
avgörande roll i huruvida konsthantverk tolkas idag, och eftersom deras åsikter är personliga ger det också en bredd 
kring begreppet. Men detta skapar också en diskussion som hela tiden förändras i takt med människan, och denna 
studie står som informativ bas till de framtida studierna kring begreppet ”konsthantverk”. 
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1. Bakgrund
Konsthantverk är en genre som har fascinerat mig under en längre tid. Jag har tidigare bland annat 

ifrågasatt den otydliga definitionen av begreppet ”konsthantverk”.

Enligt konsthistorikern Edward Lucie-Smith (1982) kan konsthantverkets historia delas in i 

tre olika faser. Under det första stadiet var allt hantverk och hela tillverkningsprocessen skedde för 

hand. Den andra fasen skedde i  Europa från renässansen och framåt då hantverket och konsten 

skildes  åt  som  två  olika  former.  Den  sista  fasen  var  under  den  industriella  revolutionen  då 

hantverksföremålet och industriprodukten fick olika innebörder. Konsthantverket kom då i fokus 

genom prerafealiterna, ett brödraskap grundat 1848 som hade syftet att genom konstverk påvisa 

verk  med  inspirationen från Rafaels tid men också medeltiden och ungrenässansen. Ett annat syfte 

var  att  bevara  hantverket  gentemot  den  industriella  revolutionen  och  göra  uppror  mot  den 

akademiska  konsten.  Hantverket  och  konsten  fördes  samman  och  Arts  &  Crafts-rörelsen 

utvecklades,  med  bland  annat  William  Morris  i  spetsen  under  1860  till  1890-tal  (Stavenow-

Hidemark, 1991). 

I  Sverige  tog  konsthantverket  ett  större  språng  jämfört  med  flera  andra  länder  såsom 

England,  Tyskland,  Frankrike,  Spanien  och  Italien.  Särskilt  när  det  gällde  textilkonst,  eftersom 

Sverige hade en levande hemslöjdstradition som runt sekelskiftet  blev en folkrörelse.  En av de 

viktigaste  pionjärerna inom detta område var Lilli  Zickerman som samlade in uppemot 24 000 

fotografier på allmogetextilier med beskrivningar av färger och framställning. Dessa bilder skulle 

fungera som ett uppslag eller kunskapskälla i undervisning, men de fick även en stor betydelse för 

svensk hemslöjdshistoria (Wickman, 1997). 

Trots  att  konsthantverket  har  haft  en  intressant  historia,  har  den  moderna  versionen  av 

konsthantverk blivit mer och mer otydlig.  Detta på grund av att det  inte finns gränser gällande 

materialval  och  tekniker  men  också  gällande  vem som är  tillverkaren.  I  dagens  samhälle  vill 

konstnären gärna blanda in flera olika material och tekniker i konsthantverket, vilket tidigare var 

tabu. Begreppet håller på att förändras, men går det ändå att ge förslag till definition? Det finns en 

rad olika tolkningar av begreppet ”konsthantverk”, där vissa element är densamma, medan andra är 

helt olika. Mitt intresse ligger i att se om det finns gemensamma nämnare som gör att en produkt är 

ett konsthantverk eller om begreppet har blivit så brett och otydligt att det är svårt att använda 

begreppet med en precis innebörd. 
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2. Problemformulering
I  takt  med  att  människan  utvecklas  och  förändras  i  samhället,  förändras  och  utvecklas 

konsthantverket, dess betydelse är inte densamma som för kanske hundra år sedan eller till och med 

för  tjugo  år  sedan.  Frågan  ”Vad  är  konsthantverk?”  har  återkommande  väckts  i  debatter  och 

undersökningar under flera olika årtionden, och kan jämföras med frågan ”Vad är konst?”. Trots 

detta finns det ett behov att kontinuerligt ifrågasätta begreppet. Inte alltid finns det ett definitivt 

svar,  men  det  finns  en  möjlighet  att  komma  ett  steg  närmare  att  kunna  förstå  och  förklara 

”konsthantverk”.

”Konsthantverk” ligger emellan många andra begrepp såsom ”hantverk”, ”slöjd”, ”konst”, 

”formgivning” och ”design”, och det kan vara svårt att urskilja vad som är skillnaden mellan dem 

och begreppet ”konsthantverk”. Olika institutioner och individer har olika åsikter rörande vad som 

är ett konsthantverk, och det kan diskuteras kring vem som har makten att kunna säkerställa vad 

som  är  konsthantverk.   Tillverkaren själv  har  valet  att  ”kategorisera”  sitt  verk,  och  välja  att 

framhäva den i de medier som anses vara bäst för produkten. Frågan kvarstår dock om produkten är 

ett konsthantverk bara för att han/hon har placerat den i dess  medier, eller är det så att det är de 

olika konstinstitutioner eller fakulteter som bestämmer och placerar verket i dess sammanhang.

Nyttan av att förtydliga begreppet skulle vara att skapa en mer generell förståelse. Denna 

förståelse kanske är omodern om fem år, men ligger då som bas för de kommande diskussionerna.

3. Syfte
Syftet med denna studie är att genom emailbaserade intervjuer med ett urval akademiska forskare 

samt litteraturstudier skapa en större förståelse för begreppet ”konsthantverk” i det nutida svenska 

samhället. 

4. Förslag till definition
I  tidigare  forskning  har  jag  skapat  en  definition  på  begreppet  ”konsthantverk”  med  en 

litteraturstudie  (Siivonen,  2010).  Den  litteratur  som  jag  har  använt  finns  också  med  i  6.3.  

Konsthantverk,  bland annat:  Hantverk. Produktion med tradition  av Statens industriverk (1981),  

Konsthantverkets  historia. Konsthantverkets  roll  i  samhället  av  Edward  Lucie-Smith.  (1982), 

Konsthantverk och design av Tapio Periäinen (1983), VIS-boken1 av Institutionen för slöjd (1991), 

Konsthantverk och konsthantverkare av Mite Ziemelis (1983), och  Mötesplats för form och design.  

Delbetänkande från Form- och designutredningen  av Statens offentliga utredningar (1999).  Min 

1 Förkortningen VIS står för: Verksamhets- och kompetensutveckling inom ämnet slöjd.
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uppfattning om hur ett konsthantverk skulle kunna definieras är som följande:

Ett  konsthantverk  är  en  artefakt  avsett  som  ett  prydnads-  och/eller  

bruksföremål, med ett personligt och/eller estetiskt uttryck som både visar  

en  konstnärlig  och  en  hantverksmässig  skicklighet,  i  vilket  den  i  sin  

originalitet inte är avsedd för massproduktion.  

För att  kunna ge en fullgod definition är  det  viktigt  att  gå igenom de olika  orden som 

använts. För det första är det viktigt att konsthantverket är en  artefakt (med andra ord skapad av 

människan),  oavsett  om  den  är  till  som  prydnads- och/eller  bruksföremål.  På  grund  av  att 

konsthantverk både innehåller konst och hantverk kan det få olika funktioner beroende på vilken 

inriktning man vill ha. När det kommer till att  artefakten ska ha ett  personligt och/eller  estetiskt  

uttryck, menas att producenten har satt sin prägel på verket. Estetiken eller uttrycket har en viktig 

betydelse, för att det ska kunna skilja sig från vanligt hantverk eller produkter som produceras i 

liten  skala.  Dessutom  skall  konsthantverket  visa  att  den  har  gjorts  med  en  konstnärlig och 

hantverksmässig skicklighet, i vilket jag menar att producenten har lyckats framhäva sin förmåga 

inom det konstnärliga och det hantverksmässiga. Oavsett om man är i början av sitt yrke eller om 

man är mer erfaren. För att konsthantverket ska skilja sig från till exempel industriellt producerade 

föremål eller hantverk handlar det om att skapa unika föremål, och skall därför i sin originalitet inte 

massproduceras. 

5. Metod
Jag har i denna uppsats både ett förslag till definition och en metod som är av stor vikt för att kunna 

modernisera och utveckla begreppet ”konsthantverk”. I denna paragraf kommer jag att redogöra 

min metod för intervjustudien samt val av litteratur. 

Denna uppsats är baserad på intervjufrågor och dess svar, där jag har valt fem personer att 

intervjua. Individerna är Zandra Ahl, Bengt Lärkner, Johanna Rosenqvist, Barbara Häggdahl och 

Jonas Rooth. Det finns flera anledningar till valet av dessa individer. För att denna uppsats ska få en 

bra grund att stå på, måste de personer som jag väljer ha intresse för konsthantverk. Detta menas 

också att de arbetar inom området eller något närliggande, och kan uttrycka sina åsikter eftersom de 

”vet vad de talar om”. Deras olika inriktningar är en fördel, eftersom målet inte är att de ska svara 

likadant utan ge olika synpunkter på samma företeelser. Sökandet har koncentrerats på olika skolor i 

Sverige, såsom Konstfack i Stockholm, Linnéuniversitetet, Linköpings universitet och Högskolan 
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för Design och Konsthantverk i Göteborg. Det är viktigt att kunna få tag på personer som kunde 

uttala sig skriftligt och de flesta har skrivit eller medverkat i flera olika artiklar eller böcker. Deras 

bakgrund visar också på att de har en lång utbildning, och skulle kunna klassas som akademiker, 

medan  vissa  också  är  praktiska  utövare  av  olika  områden  inom  konst  och  hantverk,  samt 

konsthantverk. En annan betydelsefull faktor är att de är alla lärare på dessa skolor. 

Jag har valt att göra emailbaserade intervjuer, där varje individ först får en fråga som skall 

besvaras. Frågan lyder: ”Vad är ett konsthantverk för dig?” sedan tillkommer för vissa individer 

följdfrågan: ”Hur utmärker eller skiljer sig konsthantverk från andra konstformer?” Orsaken till att 

en del har fått en följdfråga är på grund av att de har gett en mindre informativ svar, och behöver 

utveckla  sitt  svar.  Valet  av  dessa  två  frågor  är  dels  baserad  på  Reflexiva  intervjuer av  Heléne 

Thomsson (2010). Det är viktigt att låta den intervjuade lysa med sin egna åsikt; dessutom ville jag 

inte ställa för många frågor eftersom risken skulle bli för stor att det blev ledande frågor och mina 

åsikter skulle framträda för mycket. Dessa frågor är relevanta för studien, men däremot finns det en 

risk att det inte går att generalisera svaren eftersom det är personliga åsikter. Målet har varit att göra 

en kvalitativ förståelsegrundande undersökning. Med detta menas att jag vill förstå och undersöka 

begreppet  ”konsthantverk”  med  intervjuer  som jag  tolkar/analyserar  och  utvecklar  (Thomsson, 

2010).  

 För att kunna skapa mitt förslag till definition har jag använt mig av äldre litteratur. Trots 

detta  är  det  viktigt  att  hitta  modernare  litteratur  som kan  bidra  med  mer  för  dagens  begrepp 

”konsthantverk”. Sökandet har fokuserats på böcker, internet, tidsskrifter och artiklar. Urvalet har 

baserat sig på att det finns få texter som behandlar detta ämne och verkligen ger en informativ 

grund och att på det sättet då snabbt kunna välja ut vilka som var relevanta för denna uppsats. 

För att göra en snabb sammanfattning, kommer litteratur som ger en bättre förståelse för 

dagens”konsthantverk” tillsammans med de emailbaserade intervjuerna att tolkas och analyseras. 

Dessa lärdomar kommer att slutligen jämföras mot förslaget till definition. 
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6. Forskningsöversikt 
I  forskningsöversikten kommer olika sorters  av litteratur att  behandlas,  vilka handlar om konst, 

hantverk, konsthantverk, konsthantverk i jämförelse med Art & Craft-begrepp och design. Detta för 

att kunna skapa en större förståelse för begreppet men också för svaren i resultatet. 

6.1. Konst och hantverk
Till att börja med kommer jag att ta upp betydelsen av de två begreppen ”konst” och ”hantverk”. 

Konst är ett välkänt ord och symboliserar allt från ett konstverk, en artefakt eller ett arrangemang 

(till exempel teaterkonst). Det viktigaste är dock att konst uppvisas inför en konstvärld eller social 

institution  (Emt  & Hemeren,  1990)  för  att  kunna  kallas  konst.  Gottfrid  Kallstenius  förklarar  i 

Konsten dess väsen och betydelse en psykologisk studie (1931) också hur viktigt det är att konsten 

existerar, då mänskligheten har ett sådant stort behov av den. Kallstenius hävdar också att konst är 

kunnighet oavsett om den är medfödd eller inlärd. Konst är inte att skapa kopior utan att skapa med 

sin egna konstnärliga fantasi. Dock kan det finnas likheter eller att inspirationen är hämtad från 

andra konstverk (Emt & Hemeren, 1990). Enligt Arthur Danto i  The End of Art (1998) kan ordet 

”konst” inte definieras och fungera som regel för alla konstverk, då det finns en sådan stor variation. 

Konst  har  också  en  egenhet  att  inkludera  och  symbolisera  skönhet  och  känslor,  men  om  det 

verkligen är det essentiella i konst kan ifrågasättas (Gombrich, 1999). 

Hantverk  är  verk  gjorda  för  hand  i  en  liten  skala,  där  de  tekniska  hjälpmedel  såsom 

maskiner,  inte  står  i  fokus  som i  industrin.  Men  utöver  detta  skall  också  utövaren  ha  en  god 

yrkesskicklighet inom det området som han/hon arbetar (Institutionen för slöjd, 1991). Hantverk var 

innan industrin tog fart i slutet på 1800-talet (Institutionen för slöjd, 1991) ett sätt att höja sin egen 

levnadsstandard, och bönderna eller de som bodde i mindre byar/landet utnyttjade de råmaterial 

som fanns i och runt hemmet (Statens industriverk, 1981). Vilket betyder att tillverkaren kunde hela 

tillverkningsprocessen med ett öga för god funktion och hållbarhet (Ziemelis, 1983). 

6.2. Design

I mycket av den litteratur som finns med under 6.3. Konsthantverk, beskrivs konsthantverket som 

något mellan konst, hantverk och design, och eftersom det redan finns en kort förklaring till konst 

och hantverk, måste det även finnas en förklaring till design för att det ska bli förståeligt. 

Design skulle kunna påstås vara ett av resultaten av Arts & Crafts- rörelsens strävan efter 

god kvalité. Den personliga kontakten med materialet utöver kännedomen med dess möjligheter är 

ett  av  det  centrala  inom design.  Design  handlar  om att  forma föremål  som kan köpas  av  alla 
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konsumenter, vilket var svårt med de produkter skapade i Arts & Crafts-rörelsens anda som enbart 

kunde köpas av de mer privilegierade. Design är inte heller ett lika gammalt koncept som konst 

eller hantverk, och har använts mer efter  den industriella revolutionen. Idag är design ett  flitigt 

använt ord, och dess uttryck har genom teknologin utvecklats bland annat med hjälp av datorer som 

har  förenklat  designprocessen.  Dess  begrepp  täcker  många  områden  inom till  exempel  kläder, 

möbler och vardagsting. Men det som oftast skulle kunna vara kärnan i begreppet är att det syftar på 

produkter eller saker som är massproducerade det vill säga industrin (Vihma, 2007). 

6.3. Konsthantverk
När det kommer till litteraturen som används för att tolka begreppet ”konsthantverk” har jag dels 

tittat på den litteratur som har använts till mitt förslag till definition. Men också annan litteratur som 

jag tidigare inte har läst eller studerat, och som nu ger en utfyllnad inom konsthantverk. Dessa är 

RE:FORM Svenskt samtida konsthantverk under debatt (2005) som är en sammanställning av flera 

olika  individer  med  olika  bakgrunder.  Där  de  försöker  urskilja  och  begrunda  begreppet 

”konsthantverk” gentemot design och hantverk men också konsten. Craft in dialogue. Six views on 

a practice in change (2005), är också en antologi som delvis behandlar ämnet konsthantverk. Denna 

bok berör konsthantverk i Sverige, men är skriven på engelska. Detta skapar en viss problematik när 

det gäller översättningen, ifall de refererar till konsthantverk eller hantverk, då det finns fler ord på 

engelska som syftar till konsthantverk än vad det finns i det svenska språket. Trots detta finns det 

mycket i dessa olika texter som är utav relevans i denna uppsats. Även annan litteratur och artiklar 

av till exempel Kerstin Wickman och Svensk Forms Opinionsnämnds ordbok (2001) har texter som 

behandlar problematiken kring begreppet ”konsthantverk”. 

6.3.1.  De otydliga gränserna 
Periäinen menar  i  Konsthantverk och Design  (1983) att  gränserna mellan ett  konstverk och ett 

konsthantverk kan vara en aningen otydliga,  och att  det  borde finnas klarare gränser.  Wickman 

menar  också  på  att  de  olika  begreppen  ”konst”,  ”konsthantverk”,  ”slöjd”,  ”formgivning”  och 

”design” alla är koncept som håller på att flyta samman. Eftersom konsthantverket har befunnit sig i 

en slags gråzon enligt Ulf Beckman och Hanna Ljungström (2005), har det varit svårt för både 

konsthantverket och åskådaren att sätta in verket i ett fack. Men att denna gråzon nu håller på att 

förändras eftersom det finns fler som ställer frågor, och fler debatter finns kring definitionen. Något 

liknande menar Love Jönsson i kapitlet Varför är det så tyst? (2005), men där anser han också att 

media presenterar  konsthantverket amatörmässigt, vilket leder till att konsthantverk inte alltid tas 

på allvar. Det handlar om att kunna ge ett självständig analys- och värderingsverktyg vilket många 
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skribenter  saknar.  I  kapitlet  Privilegierade  objekt  i  samtidskulturen berättar  Lousie  Mazanti  att 

begreppet ”befinner sig i kläm mellan konstbegreppet och designbegreppet” (Mazanti, 2005 sid 61), 

och detta på grund av att konsthantverk är ”privilegierade estetiska objekt” (Mazanti, 2005, sid 61). 

Mazanti menar vidare också att om man skall kunna skapa en definition på konsthantverk måste tre 

definitioner göras; av verket men också på de samtida konst- och designbegreppet. Henrik Most 

nämner i kapitlet  On craft as a boundary wrecking ball (2005) att konsthantverket har, trots sin 

stigmatiserade historia, fått ett uppvaknande och har hamnat i ett läge mellan design och konst. 

Även  Kristina  Niedderer  i  Exploring  the  expressive  potential  of  function (2005)  skriver  att 

begreppet ligger mellan konst och design, och att flera försök har gjorts för att kunna definiera 

ordet,  men  på  grund  av  dess  komplexitet  inte  lyckats  komma  fram  till  en  tydlig  universell 

definition.

6.3.2. Konstnärlig/teknisk skicklighet och estetik
Enligt  Hantverk, produktion med tradition (Statens industriverk, 1981) bör man se slutprodukten 

som ett konsthantverk om det har utövats med en konstnärlig eller teknisk skicklighet.  VIS-boken 

(Institutionen för slöjd, 1991) menar även på att konsthantverk skall ha ett personligt uttryck med 

en estetisk funktion. Men som också  Mötesplats för form och design. Delbetänkande från Form-  

och designutredningen  av Statens offentliga utredningar (1999) tar  upp vikten av estetiken som 

menas  på  att  verket  skapar  en  sinnesförnimmelse.  I  vilket  den  konstnärliga  ambitionen  skall 

framträda i gestaltningen. Ziemelis (1983) i  Konsthantverk och konsthantverkare hävdar också att 

den konstnärliga uttrycksviljan skall synas genom verket. Vilket kan diskuteras eftersom det kan 

vara  lite  svårt  för  en  betraktare  att  se  ”vilja”  i  ett  konsthantverk.  Ziemelis  nämner  också  att 

hantverksskicklighet, som är en synonym för den tekniska skicklighet behövs. Wickman har skrivit 

en  artikel  om konstslöjdsbegreppet  (http://www.arkitekturmuseet.se/  utstallningar/konstslojd/om-

konstslojdsbegreppet/), där hon även inkluderar ordet ”konsthantverk”. Enligt Wickman menar hon 

på  att  sedan  1950-talet  har  konsthantverket  varit  ett  sätt  att  uttrycka  sig  estetiskt  och  förlösa 

illusionen om vackert. Den konstnärliga aspekten har fått det allt svårare att hävda sig i den värld 

som vi lever i nu, och det är viktigt att ta tillvara på den konstnärliga avsikten för att fortsätta skapa 

föremål med handen. Det handlar om framställningens primära handling: det estetiska uttrycket 

(Mazanti, 2005).  I Matchmaking: industri + konsthantverk (Eskilsson, 2005) ligger betoningen på 

det unika föremålet som inte bara har estetik och funktion men också andra viktiga ingredienser 

som kommunikation och etik. Att verket skall kunna tala för sig och att det finns en förstående etik 

såsom dess konstnärlig aspekt.  The silent heroes av Pernilla Åbrink (2005) diskuterar även hur 

konsthantverkarna utövar ett indirekt språk genom sina verk där humor, ironi, parodi och metaforer 
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är några av deras uttryckssätt. Det allt mer växande intresset för politik formar verken eftersom 

utövaren vill förmedla de sociala problemen genom ett estetiskt uttryck. Åbrink menar i sin text att 

”contemporary craft”  (Åbrink,  2005, sid.  77) är  baserat  på koncept  och idéer  samt ett  estetiskt 

ifrågasättande. 

Svensk Forms Opinionsnämnd (2001) har skrivit en ordbok som definierar olika begrepp, i 

vilket begreppet ”konsthantverk” finns med. Deras definition av konsthantverk är: 

Konsthantverk:  samlingsbegrepp  för  nyttoföremål  (nyttoting),  som  tillverkas 

genom hantverk och utformas och dekoreras på ett konstnärligt sätt. Konsthantverk 

skiljs från de s.k. sköna eller fria konsterna. (Halén & Monö, 2001 sid 22)

Detta begrepp ger en bild om vad ett konsthantverk är, men det ger ingen detaljerad definition. 

6.3.3. Tekniker och material
Enligt  Wickman  i  Svensk  Konsthantverksguide (1997)  kan  ordet  syfta  på  olika  genrer  såsom 

”materialbunden  konst  eller  förädlat  hantverk,  på  metallkonstnärer,  keramiker,  möbelsnickare, 

textil- eller glaskonstnärer.” (Wickman, 1997, sid 8) Wickman påpekar att blandningen av material 

och  tekniker,  och  sedan  experimenterandet,  är  det  som  utgör  dagens  moderna  konsthantverk. 

Jönsson (2005) skriver också att  den utveckling som har skett med konsthantverket har ej  varit 

något nytt, utan det har alltid testat sina gränser, och kan på så sätt inte ha samma innebörd som för 

en eller två generationer sedan. Att inte heller betona materialet och de formalistiska betydelserna 

(skulpturala, traditionellt estetiska) i konsthantverket gör också att det finns möjlighet att se på den 

reflekterande betydelsegrunden (Mazanti, 2005). I The handling of materials åberopar Malin Vessby 

(2005)  att  många  väljer  att  inte  fastna  eller  stanna  vid  ett  material  eftersom  det  hindrar 

expressionism som många av utövarna  vill  uttrycka  genom sina  verk.  Wickman skriver  även i 

kapitlet Hundrafemtio år av konsthantverk  (2005) att:

Målet  för  det  nutida  konsthantverket  är  liksom  för  konsten  och  designen, 

kommunikation.  Budskapen  är  ofta  sammansatta  och  mångtydiga.  Sociala  och 

kulturella sammanhang blottläggs och ger näring åt nya fantasier och upplevelser. 

Gränser bryts. Material blandas och återbrukas. Skenbart oförenliga uttryck prövas, 

samplas och förs samman. (Wickman, 2005, sid 127)
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Wickman  framhäver  mycket  av  det  som tidigare  har  nämnts,  att  kommunikation  är  en  viktig 

ingrediens likaväl som att gränserna bryts och att materialen kanske inte längre är det essentiella 

längre. Det är uttrycket tillverkaren är ute efter. Precis som konst håller materialvalen på att förlora 

sin traditionella mening och målet är det verkliga livet och vardagen (Most, 2005). Orsaken till 

experimenterandet och variationen i de olika materialen är troligtvis, enligt Most, på grund utav 

behovet att känna dess struktur som inte kan återfinnas i det artificiella, likväl kan inte en kyss 

ersättas  av  ett  textmeddelande.  Det  som  försvårar  för  utövarna  är  de  oskrivna  lagarna  och 

traditionerna bakom materialen och teknikerna, som ”måste” respekteras. I slutändan handlar det 

om en slags nyfikenhet om vad som kan skapas (Vessby, 2005). Beroende på vad för tekniker eller 

material som nyttjas är det viktigt att kunna tyda och se skillnaden (Smith, 1982).  Konsthantverket 

har formats med hjälp av ett materialkunnande och funktionsanalys med en konstnärlig gestaltning 

(Beckman & Ljungström, 2005). 

6.3.4. Funktion
I den litteratur som jag har använt mig av till förslaget till en definition, finns det en betoning på att 

produkten skall ha en god funktion (Ziemelis, 1983) eller också praktisk funktion (Institutionen för 

slöjd, 1991), med detta menas att produkten skall kunna vara användbar. Jönsson (2005) nämner 

även att om nu konsthantverket lämnar sin bruksfunktion eller det föremålsmässiga finns det inget 

radikalt i det som förr i tiden. Inte heller är produktens funktion något viktigt utan mer ett fenomen 

som diskuteras (Jönsson, 2005). Med andra ord kan verket begrundas på dess bruksfunktioner där 

den fungerar både som konst och i vardagsliv; det är alltså autonomt och heteronomt (Mazanti, 

2005). Det finns dock en fördel med att skapa funktionella ting, och det är att det kan nyttjas av 

konsumenten, och ligger därför ett steg före än den ickefunktionella objektet. Postmodernism har 

skapat effekten att välja bort funktionen, vilket är tydligt i  de verk som kallas för ”applied art” 

(Niedderer, 2005, sid. 51). 

6.3.5. Originalitet och massproduktion
Beckman och Ljungström (2005) förklarar att konsthantverkaren arbetar med att skapa det unika 

föremålet - likväl som konstnären - om så i liten serieframställning. Det som skiljer konsthantverket 

från industriellt  framställda föremål är att dess originalitet ej  skall ha syftet att massproduceras. 

Likheten  är  dock  att  dessa  båda  har  en  säljmöjlighet  både  på  den  nationella  likväl  den 

internationella  marknaden  (Statens  industriverk,  1981).  Det  finns  två  aspekter  som  måste 

respekteras när  det  gäller  konsthantverk menas  i  Difference and resemblance av Jivan Astfalck 

(2005).  Dessa aspekter  är  den serieproducerade hantverket  gentemot det konceptuella föremålet 
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som finns i endast ett original tillverkad i en ateljé. Dessa båda kan kallas för konsthantverk, men 

eftersom den sistnämnda är mer utav en utveckling mot ett fritt koncept, har den inte samma uttryck 

som den andra. Till exempel att dess funktion försvinner och blir mer en skulptur, och på så vis kan 

det påverka ifall konsumenten vill köpa objektet eller inte. Samtidigt som utövaren vill påvisa sina 

idéer och sin artistiska förmåga.  Astfalck menar också att  det  blir  ännu mer spännande om det 

kombineras med teknologi i dessa ateljétillverkade produkter och på så vis skapa moderna objekt. 

Verken kan bland annat  tolkas genom dess semiotik,  där människan diskuterar  eller  åtminstone 

försöker diskutera de tecken de ser genom verket oavsett om det är serieproducerat, ett originellt 

föremål eller till och med ett konceptuellt objekt (Astfalck, 2005). Konsthantverket skiljer sig också 

från industrin genom sitt berättande och gestaltande medan industrins primära syfte är kostnader 

och priset. Kvalité nämns också som en viktig faktor som konsthantverk och industrin har mycket 

gemensamt men att de har helt olika principer. Trots detta måste gränsen dras innan det kan kallas 

konstindustri  när  det  handlar  om  att  framställa  produkter  som  kräver  tillverkningskapacitet 

(Eskilsson,  2005).  Eftersom  vi  människor  har  insett  att  vi  lever  i  en  väldigt  stressad  miljö, 

eftersträvar allt fler det mer enklare livet, och dit tillhör hantverket med sin mer komplicerade natur 

än industrin. Kanske handlar det också om modernisering inom tekniken, där vi har blivit kraftigt 

exploaterad av mobiler, internet, datorer och andra tekniska mekanismer som hela tiden utvecklas. 

För att inte förlora oss själva i den fortskridande utvecklingen återgår vi till konsten och hantverket 

(Most, 2005). 

6.3.6.  Utövarens kunskap och val
Lucie-Smith  betonar  vikten  av  utövarens  kunskap  för  att  kunna  skapa  ett  konsthantverk  i 

Konsthantverkets historia (1982) . Det är också viktigt att se när ett konsthantverk är det eller inte. 

Social process, kommunikation och konsumtion är enligt Jönsson i Life among things (2005) något 

som  många  av  konsthantverkarna  tar  för  givet.  I  dagens  samhälle  finns  det  ett  behov  av  att 

människan hittar sin identitet i vardagen och dess självförståelse gentemot andra, i vilket många 

hantverkare utnyttjar och skapar för denna individ. Vidare menar Jönsson att:

Today's crafts are marked by their oscillation between a claim to aesthetic autonomy on the 

one  hand,  and  an  increasingly  more  complex  linkage  to  a  contemporary  cultural  and 

commercial system on the other.  (Jönsson, 2005, sid. 84)

Dessa två meningar är svåra att översätta till svenska, eftersom de har en sådan komplexitet. Men 
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det som kan sägas om citatet är att konsthantverket är mellan den estetiska autonomin och den mer 

komplexa kopplingen till  modern kultur och kommersiella system. Varje individ som vill  verka 

inom ett specifikt område måste ta ett eget ställningsstagande till varför man har valt det specifika 

området. Det kan bero allt ifrån de kollegor man samarbetar med, materialval och tekniker som har 

ett  personligt  eller  politiskt  synpunkt,  men också  om man väljer  att  se  saker  i  framtiden  eller 

samtiden (http://www.arkitekturmuseet.se/utstallningar/konstslojd/om-konstslojdsbegreppet/).

6.4. Konsthantverk i jämförelse med Art & Craft-begrepp
Det är också intressant att se på den engelska versionen av konsthantverk eftersom det finns vissa 

likheter eller tankar som kan nyttjas för att kunna förtydliga det svenska ordet. Enligt Anna-Marja 

Ihatsu (1998) finns det olika versioner av crafts, beroende på vilken inriktning föremålet har. Art-

craft handlar om att skapa unika föremål i  avantgardistisk stil,  med intresse för materialet men 

enbart i syftet att kunna utveckla sin egna expressionism. Traditionella tekniker kan nyttjas, men då 

inte alltid med större skicklighet. Det viktigaste i föremålet är dess oväntade uttryck i flera olika 

former, färger och strukturer. Traditional craft skulle vi kunna jämföra med den svenska versionen 

traditionellt hantverk eller hemslöjd, och dess principer är näst intill densamma. Samma sak gäller 

ordinary craft eller bara craft som också är som en synonym till hantverk, och principerna här är 

också liknande. Men det mer intressanta kommer med  quasi-traditional craft,  modern craft och 

craft-design.  Quasi-traditional craft är  en blandning mellan  Art-craft och  traditional craft,  som 

enligt Ihatsu (1998) har en mer diplomatisk aspekt, baserad på tradition men med nya lösningar. 

Den andra versionen är modern craft i vilket det enda traditionella som finns kvar i objektet är dess 

funktion,  men som sedan är förvriden eller  ändrad på det viset  att  den förlorar sin förmåga att 

uppfylla sin funktion. Största idén är att man enbart ska kunna skönja dess ursprungliga form eller 

funktion  och  att  den  numera  är  en  skulptur  eller  prydnadsföremål.  Craft-design är  också  en 

blandning av  art och  traditional craft, men det finns några specifika skillnader. Trots att den tar 

mycket från det avantgardistiska och det traditionella så har den enligt Ihatsu (1998) något slags 

element av funktion. Att genom ett mer personligt uttryck gå ifrån de industriella produkterna, där 

det liknar art-craft på det viset att det oftast blir enbart en produkt eller produkter som produceras i 

en liten skala. 
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7. Resultat

I denna del av uppsatsen kommer jag att visa de svar som getts under emailintervjuerna. Jag gör 

också en kort presentation av Zandra Ahl, Bengt Lärkner, Johanna Rosenqvist, Barbara Häggdahl 

och Jonas Rooth. 

7.1. Zandra Ahl

Zandra Ahl är konsthantverkare samt professor i keramik på Konstfack, Stockholm. Hon har ett 

starkt intresse för frågor om smak, genus, klass och etnicitet gentemot konsthantverket och materiell 

kultur. Ahl har bland annat gett ut böckerna Fult och snyggt (1998), samt Svensk Smak – myten om 

den moderna formen (2001), och är verksam med utställningar, seminarier och workshops 

(http://www.konstfack.se/sv/Om-Konstfack/Institutioner/Institutionen-for-Design-Konsthantverk-

och-Textil-konst/Keramik--Glas/Ceramics-and-Glass/Staff/). 

7.2. Intervjusvar 
Vad är ett konsthantverk för dig? 

För mig finns det inte ett konsthantverk, utan flera. För mig är konsthantverk som 

vilken  annan  kulturform  som  helst,  det  finns  olika  sorters  traditioner  och 

förhållningsätt till praktiken och teorin om och i konsthantverk. Lika lite som att 

det finns en konst, en musik eller en dans finns det ett konsthantverk.

Hur utmärker eller skiljer sig konsthantverk från andra konstformer?

Eftersom jag anser att det inte finns ett konsthantverk utan flera kan jag inte heller 

ge ett generellt svar på hur konsthantverk skiljer sig från andra konstformer. Det 

beror helt enkelt på vilken typ av praktik det är man behandlar. I min egen praktik 

som konsthantverkare ser jag en potential i att kunna ställa kritiska samhällsfrågor 

genom att konsthantverk både är och kan problematisera materiell kultur. Men det 

kan inte sägas vara en generell beskrivning av hur konsthantverk skiljer sig från 

andra konstformer. 

Ahl påpekar att det inte finns ”ett” konsthantverk, utan ”flera”. Detta kan tolkas som att den första 

frågan  ifrågasätter  valet  kring  min  formulering  av  fråga,  eftersom den  var  för  inriktad  på  det 

enskilda  objektet.  Detta  spinner  Ahl  vidare  på  också  i  den  andra  frågan.  Hon  jämför  dock 

konsthantverket  mot  andra  kulturformer,  där  skillnaden  kan  ligga  i  dess  traditioner  och 
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förhållningssätt till praktiken och teorin. Detta är en aningen otydligt, eftersom det är oklart med 

vad dessa traditioner är, detsamma gäller praktiken och teorin. Jag skulle tolka det som att praktik 

syftar  på de olika inriktningar  som till  exempel  glas,  textil,  keramik,  trä,  metall  och så vidare. 

Medan teorin menas kanske med att det finns olika teorier kring konsthantverk, men vilka dessa är 

kan inte jag klarlägga. Ahl avslutar med att återigen påpeka att det  inte finns ett  konsthantverk 

precis som det inte finns en konst, en musik eller en dans. Detta kan tolkas som att det finns olika 

variationer inom området konsthantverk. 

Den andra frågan menar Ahl på att det inte går att ge ett generellt svar till hur konsthantverk 

skiljer sig från andra konstformer, detta på grund av att det inte finns enbart ett konstbegreppet utan 

flera. Dock diskuterar Ahl att det beror på vilken praktik man är inom, och att i hennes praktik som 

jag uppfattar vara keramik (se 7.1. Zandra Ahl) finns det ”en potential i att kunna ställa kritiska 

samhällsfrågor”. Ordet potential är tydligt, men att ställa kritiska samhällsfrågor ger en inblick till 

att det handlar mer om politiska och sociala aspekter som formar konsthantverket. I vilket den ”är 

och kan problematisera materiell kultur”, möjligtvis innebär detta att verket är en fysisk artefakt 

skapad av människan med dess kultur i bakhuvudet. Eller att den påvisar hur ett verk kan formas 

genom en kultur av material. Avslutningsvis tar Ahl återigen upp att detta kan inte anses vara en 

generell beskrivning, kanske för att hon utgår från sig själv och vill inte att hennes egna tankar skall 

generaliseras. 

7.3. Bengt Lärkner 

Bengt Lärkner är filosofie doktor och docent i konstvetenskap på Linköpings Universitet. Han har 

blivit prisbelönt för sina pedagogiska insatser och har skrivit flera böcker och artiklar om bland 

annat offentlig konst, bildanalys, renässanskulturen, samt olika konsthistoriska översikter. En av de 

böcker Lärkner har utgivit är Konst i kontext från 2007 (http://liu.se/ikk/konst/bengt-larkner?l=sv). 

7.4. Intervjusvar 
Vad är ett konsthantverk för dig? 

Mitt svar är att all konst är hantverk, men att allt hantverk inte nödvändigtvis är 

konst.  De  gamla  grekerna  var  de  som först  gjorde  skillnad  mellan  konst  och 

hantverk. En massproducerad  föremålstyp, t.ex. en kruka av en viss form såg man 

som rent  hantverk,  men om en sådan massproducerad kruka dekorerades på ett 

unikt sätt övergick den till att vara konst, menade man.

Det är bara under de senaste tvåhundra åren som t.ex. materialet som ett föremål är 
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tillverkat av har ansetts ha betydelse för om något ska betraktas som konst eller 

konsthantverk. Men det är ju på väg att förändras totalt. Idag arbetar ju konstnärer i 

alla sorters material och medier. Gränserna håller på att suddas ut! Det är enligt 

min mening helt andra kriterier än valet av material eller teknik som avgör om vi 

ska kalla något konst eller inte.

Hur utmärker eller skiljer sig konsthantverk från andra konstformer?

Konsthantverk skiljer  sig väl  egentligen bara från det  som benämns som konst 

genom att materialvalet och materialbehandlingen har lika stor eller större vikt än 

det innehåll eller ”budskap” som förmedlas. ”Konst” kan i princip vara ett tomt 

rum,  men  någonting  som vi  kallar  konsthantverk  är  alltid  en  artefakt  d.v.s.  ett 

fysiskt föremål.

Inledningsvis börjar Lärkner med att ”all konst är hantverk”. Detta har en dubbel betydelse eller till 

och med en metafor där jag tolkar det som att konst är ett hantverk med andra ord ett verk utfört  av 

handen. Däremot är det mer tydligt att allt hantverk inte nödvändigtvis är konst, eftersom hantverk 

kan vara alltifrån serietillverkning eller i  dagens samhälle olika yrken som inte har den samma 

innebörd i jämförelse mot exempelvis slöjd. Däremot hävdar Lärkner att en massproducerad kruka 

som är dekorerad är konst, men är det sant? Att ta ett föremål som är typiskt inom massproduktion 

och sedan dekorera den smakfullt kan vara konst enligt de gamla grekerna. Detta är något som jag 

inte riktigt instämmer med. Konsthantverk handlar oftast om att skapa föremål som är unika eller 

med en liten variation i en mindre skala av serietillverkning. Men att ta en massproducerad kruka 

och  dekorera  den  måste  inte  innebära  att  det  är  konst.  Fortsättningsvis  klargör  Lärkner  att 

materialvalet har påverkat under de senaste tvåhundra åren om objektet är konst eller konsthantverk 

vilket är förståeligt då det har funnits en stark tradition kring materialen. Men att dessa principer nu 

håller på att försvinna och gränserna håller på att suddas ut, eftersom många konstnärer arbetar i 

varierande material och medier. Material och tekniker är inte de kriterier som utgör vad som är 

konst eller inte. 

I motsats till det Lärkner säger i slutet av sitt svar på den första frågan, så menar han i svaret 

på den andra frågan att material och teknik trots allt har en betydelse. Detta kan uppfattas väldigt 

paradoxalt  eftersom vikten  nu  ligger  mer  på  material  och  teknik  än  budskapet  produkten  vill 

förmedla. Dessutom väljer Lärkner att skriva ordet konst i citattecken vilket han tidigare inte har 

gjort.  Detta  kanske för  att  konsten kan vara  vad som helst,  men att  konsthantverk alltid  är  en 

artefakt, alltså ett fysiskt föremål.
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7.5. Johanna Rosenqvist

Johanna Rosenqvist är filosofie doktor och universitetslektor i konst- och bildvetenskap samt design 

på Linnéuniversitetet. Hon håller i bland annat kulturledarprogrammet, men har också skrivit och 

medverkat i flera olika artiklar och böcker. Som exempelvis Att tillämpa sitt hantverk inom den fria  

konstens  ramar.  Formhantverk:  fortsättningsboken,  praktik  och reflektion (2008)  och från 2009 

Folkkonstnärer versus Hemslöjdskonstnärer. Rondellhundar och schablonspindlar: folkkonst i tiden  

(http://lnu.se/personal/johanna.rosenqvist). Dessutom har Rosenqvist skrivit en doktorsavhandling 

med titeln Könsskillnadens estetik? (2007), som är en av de största arbeten hon har gjort. 

7.6. Intervjusvar 
Vad är ett konsthantverk för dig? 

Ett  konsthantverk  är  för  mig  vad  konsthantverksinstitutioner  presenterar  som 

konsthantverk.  En  konsthantverksinstitution  kan  vara  en  tidskrift  (som Svenskt 

konsthantverk),  en  utställning  (på  exempelvis  Galleri  Inger  Molin  eller  en 

Konsthantverkssalong  på  valfritt  museum)  eller  en  utbildningsinstitution  (som 

HDK2).

Och om jag ska säga något om det de presenterar så är det oftast en artefakt eller 

kanske  process  som  är  hantverksnära  i  sin  produktion  och  som  kan  ha  en 

bruksfunktion men inte nödvändigtvis måste ha det.

Hur utmärker eller skiljer sig konsthantverk från andra konstformer?

Mitt  svar  är  nämligen  väldigt  kort:  Konsthantverk  skiljer  sig  från  andra 

konstformer eftersom dess institutioner delvis skiljer sig från andra konstformers 

institutioner.

I Rosenqvists svar vill hon förmedla att det är de konsthantverksinstitutioner som bestämmer vad 

som  är  ett  konsthantverk  eller  inte.  Dessa  institutioner  kan  bland  annat  vara  en  tidskrift,  en 

utställning eller en utbildningsinstitution i vilket  Rosenqvist  ger olika exempel på de respektive 

institutionerna.  Men  detta  skulle  kunna  tolkas  som  att  det  är  dessa  institutioner  som  också 

bestämmer vad som är konsthantverk eller inte. Detta kan dock diskuteras om institutionerna har 

verkligen  den  befogenhet  att  göra  denna  bedömning.  Jag  tänker  på  att  utövaren  har  också  en 

möjlighet att kunna placera sitt verk i den kategori som anses passa sitt  objekt. Fortsättningsvis 

indikerar Rosenqvist  att  det  som dessa institutioner  representerar  oftast  är  en artefakt,  vilket  är 

2 Förkortningen HDK står för: Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg.
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sanningsenligt, men att det också kan vara en ”process som är hantverksnära i sin produktion”. Som 

jag  tolkar  det  är  det  ett  sätt  att  se  processen  som i  sin  tur  följer  hantverket  i  produktionen. 

Avslutningsvis så är produkten ett bruksföremål eller också inte, eftersom dessa två aspekter måste 

beaktas. 

Också i det andra svaret refererar Rosenqvist till att det är konsthantverksinstitutionerna som 

skiljer sig mot de andra konstformers institutioner. Dock använder Rosenqvist orden ”delvis skiljer” 

i vilket det kan tolkas som att det finns fler orsaker till att det skiljer sig från andra konstformer. 

Eller att de olika konstformerna har närliggande principer.

7.7. Barbara Häggdahl

Barbara  Häggdahl  är  utbildningsansvarig  masterprogrammet  i  konsthantverk  på  Högskolan  för 

Design och Konsthantverk i Göteborg. Hon utbildade sig på Valands konsthögskola och jobbar nu 

också som konstnär med ett stort intresse för skulptur (http://www.hdk.gu.se/sv/personal/barbara-

haggdahl). Har under sin tid haft många utställningar, individuella och i grupp samt flera offentliga 

uppdrag. På hennes hemsida www.haggdahl.com/ finns denna informationen, men också intressanta 

bilder på verk Häggdahl har gjort. 

7.8. Intervjusvar 
Vad är ett konsthantverk för dig? 

Att svara på frågan Vad är konsthantverk? är lika lätt som att svara på frågan Vad är 

konst? Alltså inte lätt att sammanfatta på några rader i all hast.

Svaret måste bli vagt eller begränsat till en viss utsiktspunkt.

Konsthantverk är en del av det skapande människor ägnar sig åt i alla samhällen 

och i alla tider. Begreppet befinner sig (och har väl alltid befunnit sig) i förändring. 

I  vårt  samhälle  har  konsthantverket  under  de  senaste  decennierna förändrats  så 

tillvida att den konstnärliga identiteten har betonats, som ett sätt att förhålla sig till 

traditionerna  och  samhället.  Det  innebär  att  gränserna  mellan 

konsthantverksområdet och bildkonst, design, inte uppfattas som givna: en större 

frihet för utövaren att själv välja sin position/sina positioner i sin verksamhet och 

hur man förhåller sig till idéer, material, traditioner, ny teknik, samhälle. 

Konsthantverkarens fält är alltså brett, även för den som väljer att specialisera sig 

inom ett material eller en teknik.

Traditioner och helt nya tekniker kan befrukta varandra, tyngdpunkten kan ligga på 
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det konceptuella eller närma sig den fria konstens uttryck, men kan även handla om 

bruksföremål i form av unikum eller design.

I konsthantverksutbildningen på HDK väljer vi att  fokusera på den konstnärliga 

praktiken  på  alla  nivåer  från  kandidat  till  forskarutbildning.  Den  konstnärliga 

praktiken, där ögat, hjärnan och handen samverkar i dialog med materialet, skapar 

kunskap på flera plan.  Genom att  reflektera över den och diskutera den i  olika 

sammanhang blir den utgångspunkt för kunskaps- och teoribildning.

Häggdahl påpekar att det inte är möjligt att ge ett bra svar när det handlar om att ge ett relativt kort 

svar. Att begreppet alltid har befunnit sig i förändring är sant då människan också alltid har befunnit 

sig  i  förändring och på  så  vis  påverkat  konsthantverket.  Den konstnärliga identiteten  betonas  i 

förhållande  till  samhället  och  traditioner  vilket  gör  att  det  kan  tolkas  som att  utövaren  har  en 

konstnärlig ambition som kan ställas mot samhället och traditioner. Vad för traditioner nämns inte, 

men troligtvis  handlar  det  om de bakomliggande traditioner  inom området  konsthantverk.  Som 

konsekvens blir det att bildkonst, design och konsthantverksområdet glider samman och det finns 

inga klara gränser emellan dessa.  Därför har tillverkaren en möjlighet att  själv påverka hur sin 

produkt skall placeras i samhället. Men också att traditioner och nya tekniker kan ge en tillfällighet 

att utöka sitt område och att semiotiken ligger i det konceptuella eller ett steg mot den fria konsten. 

Produkten kan också handla om dess motsatta, i vilket den har funktion men är unikt skapad eller 

designad. Det intressanta är att Häggdahl nämner deras arbetssätt på HDK där ögat, handen och 

hjärnan  arbetar  i  samverkan  med  materialet,  och  att  detta  resulterar  i  kunskap  genom  den 

konstnärliga praktiken. 

7.9. Jonas Rooth

Jonas Rooth är glaskonstnär och jobbar på Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg 

som universitetslektor  i  konsthantverk  och utbildningsansvarig  för  konsthantverk  på  grundnivå. 

Hans verk och jobb består i att skapa med form och färg men också att pressa sig själv i hur långt 

han  kan  sträcka  sitt  uttryck.  Rooth  jobbar  mest  i  sin  egna  ateljé  i  Kivik,  och  har jobbat  med 

offentliga/privata  utsmyckningar  som  finns  representerad  på  bland  annat  Nationalmuseet  och 

Röhsska  museet  (http://www.hdk.gu.se/sv/personal/jonas-rooth).  På  sin  hemsida  www.rooth.se 

finns det också bilder, cv och information om honom. 
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7.10. Intervjusvar
Vad är ett konsthantverk för dig? 

Om man kokar ned begreppet konsthantverk så långt det går kommer man fram till 

en gammal devis eller kanske man kan säga klyscha "Tanken och handen". Till 

detta  kan  man  lägga  en  hel  del.  Att  konsthantverk ofta  definieras  utifrån  vissa 

material som ses som konsthantverksmaterial. Här har vi en del av de problem som 

uppstår  omkring  begreppet.  Om man utgår  ifrån en form som vi  kan säga har 

skulpturala kvaliteter och gör den i sten eller brons så uppfattas den lätt som konst 

men  om  den  görs  i  lera  eller  glas  så  uppfattas  den  ofta  som  konsthantverk. 

Konsthantverk har ofta sets som en bärare av gamla tekniker och metoder. Detta 

förekommer  men  även  motsatsen,  ett  experimenterande  med  både  teknik  och 

material.  En  viktig  frågeställning  man  bör  ta  upp  när  man  för  en  diskussion 

omkring konsthantverk är det man kan kalla konsthantverkets två inriktningar, det 

som jag definierar som "brukskonsthantverk" och "unikt konsthantverk". Det första 

är konsthantverk som brukas och som ofta görs i korta serier, här finns bland annat 

dricksglas,  koppar,  muggar,  kläder,  vissa  former  av  smycken med  mera.  Unikt 

konsthantverk är unika objekt som utgår från en tydlig konstnärlig frågeställning. 

Dessa verk är  nästan uteslutande unika och presenteras via utställningar i  olika 

former och kan ofta även vara rena installationer som inte är säljbara. Det finns inte 

någon tydlig gräns mellan dessa utan de kan flyta in i varandra. Men på samma sätt 

finns ingen tydlig gräns ut mot andra närliggande områden som konst, slöjd och 

design.  När  man studerar  ett  område  som konsthantverk,  och det  gäller  många 

områden, kan man välja att definiera det utifrån det man ser. Men man kan även 

välja att utgå ifrån de som verkar inom området eller se var det förekommer. Om 

man  väljer  att  studera  ett  objekt  kan  man  ställa  sig  frågan,-  ser  det  ut  som 

konsthantverk? men man kan också välja att ställa frågor som -vad har den som 

gjort objektet haft för intention? , -vad presenteras det i för kontext? med mera. Vi 

kommer aldrig kunna finna tydliga gränser för att  ringa in de olika fälten inom 

kulturområdet, och det är inte önskvärt. Däremot kan vi ställa en del frågor och 

påstående som kan ringa in ett objekt att det tillhör, kan tillhöra, kan gränsa till 

konsthantverk.

För att kunna förstå konsthantverk så måste ordet enligt Rooth brytas ned och att vi då kommer till 

klyschan ”Tanken och handen”. Jag tolkar uttrycket som ett sätt att skapa med handen med hjälp av 

24 (34)



hjärnan3. Rooth ger också tydliga exempel på hur materialvalet kan ha för påverkan om det skall 

klassificeras som konsthantverk eller som exempelvis konst. Att konsthantverk tidigare varit bundet 

till  tekniker  och  material,  är  införstått,  men  att  det  är  experimenterandet  som  också  skapar 

konsthantverk  kanske inte  är  lika  klart  för  alla.  Här  inriktar  Rooth konsthantverket  i  två  olika 

former som ”brukskonsthantverk” och ”unikt konsthantverk”. Dessa två val av ord skapar en större 

insikt till den bredd som finns inom området. Men det visar också på två aspekter som gör det 

möjligt  att  kategorisera  de olika produkterna inom konsthantverk.  Den serietillverkade och den 

unika produkten. Det kan dock debatteras i huruvida dessa två inriktningar är nästintill gränslösa 

som Rooth nämner, eftersom det oftast finns denna skillnad i produkterna beroende på vad utövaren 

vill med verket eller hur den används i samhället. Men också att Rooth menar på att det inte heller 

finns  någon gräns  mellan konsthantverk,  konst,  slöjd och design. Rooth har en frågeställning i 

aspekten  till  hur  konsthantverk  skall  sättas  i  för  kontext,  detta  ligger  en  sanning  i  eftersom 

konsthantverk har olika betydelser i olika sammanhang och därför oerhört komplex. Vilket betyder 

att den som ifrågasätter konceptet måste se det från olika infallsvinklar eller bestämma en specifik. 

Han  poängterar  också  att  det  inte  finns  en  möjlighet  att  förtydliga  gränserna  mellan  de  olika 

begreppen  och  att  det  inte  heller  är  önskvärt,  att  det  är  frågorna  och  påståenden  som är  det 

essentiella.  Här finns det två sidor att  diskutera,  den ena som Rooth påpekar  angående att  inte 

förtydliga gränserna och den andra som jag anser delvis motsäger honom. Det kanske finns ett 

behov att förtydliga gränserna eftersom det kan vara viktigt med att ge perspektiv över begreppen, 

precis som Svensk Forms Ordbok (Halén & Monö, 2001) har gjort. Däremot kan dessa då emellanåt 

enbart räknas som teorier eller riktlinjer och kan motsvara det som Rooth menar som påståenden. 

3 Se även Tanken och Handen: Konstfack 150 år av Gunilla Widengren och Ulf Beckman (1994).
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8. Diskussion

I diskussionen kommer resultaten från de emailbaserade intervjuerna av Zandra Ahl, Bengt Lärkner 

Johanna Rosenqvist, Barbara Häggdahl och Jonas Rooth att jämföras med varandra för att se om det 

finns likheter eller olikheter emellan de olika individerna. Intervjusvaren skall också jämföras mot 

den litteratur som nämnts för att i en vidare diskussion utvecklas och ställas mot mitt förslag till 

definition.  Allt  detta  i  ett  försök  att  komma  ett  steg  närmre  att  kunna  förstå  begreppet 

”konsthantverk”.

8.2. Likheter och olikheter mellan intervjusvaren

Till  att  börja  med,  har  jag  valt  att  utgå  svaren  och  att  se  likheterna  för  att  sedan  diskutera 

olikheterna. En av den tydligaste likheterna i deras uppfattning om konsthantverk är gränserna som 

håller på att försvinna mellan konsthantverk och slöjd, bildkonst, konst och design. Vilket Lärkner, 

Häggdahl  och  Rooth  påvisar  medan  Ahl  har  en  liknande  åsikt  eftersom  det  finns inte  ”ett” 

konsthantverk lika lite som det finns andra konstformer. Däremot nämner Rosenqvist inte detta, 

men det kan dock påpekas att hon lutar sig mot det hållet eftersom institutionerna ”delvis” skiljer 

sig från andra konstformer.

En annan gemensam faktor är att konsthantverk är en artefakt eller fysiskt föremål, vilket 

nämns på olika sätt. Ahl menar på att det kan ”problematisera materiell kultur”, Lärkner använder 

orden  artefakt  och  fysiskt  föremål  i  sin  beskrivning  likväl  gör  Rosenqvist,  som också  nämner 

processen  som  ett  uppvisningsmaterial.  Detsamma  menar  Häggdahl  och  använder  orden 

bruksföremål istället, men också ett anspråk till det konceptuella och fria konstens uttryck i vilket 

kan tolkas som visas i ett fysiskt föremål. Rooth nämner inte orden fysiska föremål eller artefakt, 

men betonar brukskonsthantverk och unikt konsthantverk. Dessa båda mynnar ut i fysiska föremål, 

och i texten refererar han också till konsthantverk som ett objekt. 

Det intressanta är ifall konsthantverket har en bruksfunktion eller inte. Ahl nämner inte om 

det kan ha en funktion, men det beror också på hur den skall presenteras, alltså vilken praktik den 

tillhör. Medan Lärkner menar på att en massproducerad kruka som är dekorerad på ett unikt sätt kan 

ha samma funktion som en vanlig kruka, dock finns det ingen beskrivning på om det finns objekt 

som ej har en bruksfunktion. Rosenqvist beskriver också att artefakten kan ha en bruksfunktion men 

att  den  nödvändigtvis  inte  behöver  ha  det,  likaså  kan  svaret  från  Häggdahl  tydas  att  det  finns 

bruksföremål och sedan föremål som är konceptuella vilket nödvändigtvis inte behöver vara ett 

föremål som har en funktion. Brukskonsthantverk och unikt konsthantverk, som Rooth nämner, har 
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två olika inriktningar  vilket  är  den ena som kan användas  i  vardagen som exempel  dricksglas, 

koppar, muggar och kläder. Medan den andra är föremål som troligtvis inte kan användas eftersom 

de är mer utav installationer som visas på utställningar och därmed inte alltid säljbara. Med andra 

ord kan konsthantverk både ha en bruksfunktion och inte. 

När det kommer till de olika materialen och teknikerna, finns det olika åsikter kring dess 

relevans.  Enligt  Ahl  kan  konsthantverket  ”problematisera  materiell  kultur”  och  det  skapar  en 

möjlighet men också en begränsning kring den kultur det finns i materialet. Förr i tiden fanns det 

tydligare direktiv om vilka material och tekniker som kunde klassas inom konsthantverk, enligt 

Lärkner,  men  att  dessa  inte  längre  gäller  i  dagens  samhälle  på  grund  av  experimenterandet. 

Samtidigt menar han på att det finns en skillnad som gör att materialet och tekniken är viktigare än 

själva budskapet i jämförelse med konst. Detta är dock tvåtydigt och paradoxalt, vilket leder till att 

det är otydligt om materialet och teknikerna är viktiga eller ej. Rosenqvist nämner ”process som är 

hantverksnära i  sin produktion” och om detta kan vara material  eller  tekniker som klassas som 

konsthantverk kan ifrågasättas. Dessutom skriver hon process vilket inte alltid har att göra med en 

artefakt, mer utav en presentation till hur verket har tillkommit. Häggdahl har en annan åsikt, och 

att det är själva utövaren som själv väljer material och teknik, men att även om man specialiserar sig 

inom ett visst område betyder det inte att det möjligtvis är konsthantverk trots att det hamnar inom 

detta  ämne/område.  Därför  är  det  kanske  inte  alltid  att  man  ska  fastna  i  det  materiella  och 

teknikerna,  utan  låta  detta  befruktas  med  traditioner  för  att  mer  uttrycka  den  konstnärliga 

identiteten. I likhet med Lärkner, menar Rooth att konsthantverk har setts som en grund för vissa 

äldre  tekniker  och  metoder  och  att  det  nu  också  finns  experimenterande  med  materialen  och 

teknikerna.  Precis  som Häggdahl  nämner  Rooth det  konstnärliga,  som i  detta  fall  betonas  med 

frågeställning. 

I diskussionen ovan har jag lyft fram de aspekter som intervjupersonerna är relativt ense 

kring. Medan denna del syftar till saker som de poängterar och som skiljer sig från varandra. Till 

exempel, Ahl menar på att konsthantverk är ”som vilken annan kulturform” vilket inga av de andra 

nämner. Både Ahl och Häggdahl diskuterar att det inte går att generalisera konsthantverk på det de 

säger och att det dessutom är ett begrepp i förändring. Rooth menar att det aldrig kommer finnas 

tydliga gränser mellan alla de olika begreppen och att det inte heller är önskvärt att definiera dem. 

Häggdahl, Rooth och Ahl poängterar vikten av att få fram ett budskap eller att den konstnärliga 

gestaltningen framhävs,  medan Lärkner menar på att  budskapet inte är  lika viktig som i konst. 

Rosenqvist  är  dock  den  enda,  som tydligt  påvisar  att  det  är  konsthantverksinstitutionerna  som 

presenterar eller bestämmer vilka objekt som är konsthantverk. Trots detta är det svårt att tro att det 
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är enbart dessa institutioner som avgör vad som klassas som konsthantverk med tanke på att de 

andra nämner att det är själva utövaren som väljer. Unikt konsthantverk och brukskonsthantverk är 

två riktningar som Rooth framhåller, och ger tydliga exempel på vad som är vad. På så sätt finns det 

två  sidor  av  konsthantverk  som är  viktiga  att  nämna,  men  som på  något  sätt  är  underförstått 

eftersom traditionen har tidigare varit att det skall inneha en bruksfunktion. Den enda personen som 

skriver om kunskap och teoribildning är Häggdahl, vilket hon nämner i sin diskussion angående hur 

undervisningen ser ut på Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg. Att genom ögat, 

handen  och  hjärnan  arbeta  med  material  och  sedan  få  kunskap  av  detta  som  reflekteras  och 

diskuteras över. 

8.3. Intervjusvaren i jämförelse med litteratur

8.3.1. Gränserna mellan de olika begreppen

”Konst”, ”hantverk” och ”design” är begrepp som ligger nära till ”konsthantverket”. Det svåra är att 

se skillnaderna mellan dessa, men jag skulle kunna påstå att konsthantverk kommer från konsten 

och  hantverket,  medan  design  ursprungligen  kommer  från  konsthantverket.  Men  att  i  dagens 

samhälle håller alla dessa begrepp på att smälta samman, vilket Ahl, Lärkner, Rosenqvist, Häggdahl 

och Rooth också instämmer med. Konst handlar om att skapa unika föremål eller arrangemang (Emt 

& Hemeren, 1990) medan hantverket är mer koncentrerad på att framställa produkter i en liten skala 

(Institutionen för slöjd, 1991). Konsthantverket har dessa båda delar, precis som Rooth påpekar men 

att han kallar dem för brukskonsthantverk och unikt konsthantverk. Liknande menar också Lärkner, 

Häggdahl  och  Rosenqvist,  att  idag  har  konsthantverket  både  blivit  autonomt  och  heteronomt 

(Mazanti, 2005). Trots att det står i  Svensk Forms Opinionsnämnd ordbok (Halén & Monö, 2001) 

att konsthantverk skall vara nyttoföremål. Det intressanta dock, är att i engelskan finns det fler ord 

för de olika versionerna av konsthantverk som art & craft, quasi-traditional craft, modern craft och 

craft-design (Ihatsu,  1998).  Dock  kan  det  diskuteras  om det  verkligen  behövs  att  både  nutida 

design-  och  konstbegreppet  definieras  för  att  enligt  Mazanti  (2005)  kunna  skapa  en  modern 

definition på ”konsthantverk”. Likaså handlar det om att ordet innehåller en sådan komplexitet som 

gör att det är svårt att få fram en universell definition (Niedderer, 2005), och Rooth menar också på 

att det inte alltid är önskvärt att definiera begreppet, men att det ändå finns möjlighet att kunna 

ställa påståenden. Det finns fler debatter idag än tidigare som gör att frågor kring konsthantverk 

lyfts fram (Beckman &Ljungström, 2005). 

Design  har  till  skillnad  från  konst,  hantverk  och  konsthantverk  inriktat  sig  mer  på 
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modernitet, men också att för att kunna säljas till alla konsumenter (Vihma, 2007). För att kunna 

göra  en  skillnad  mellan  design  och  konsthantverk,  finns  det  en  viktig  faktor  och  det  är 

massproduktion. När det behövs en stor tillverkningskapacitet och syftet är mer inne på pris och 

kostnader försvinner syftet  med konsthantverket,  som har en mer estetisk och tilltalande aspekt 

(Eskilsson,  2005).  Det  kan  diskuteras  när  denna  gräns  skall  dras,  eftersom  det  finns  mycket 

konsthantverk som är serietillverkad, men detta sker dock mest i en studio, ateljé eller verkstad. 

Medan designade produkter hör mer hemma i stora industrier och en produktion som kan täcka en 

hel försäljning till ett land eller flera. Det beror också på vilket koncept tillverkaren eftersträvar, att 

skapa många liknande verk eller skapa helt unika föremål. Samtidigt som det finns individer som 

säljer sitt  konsthantverk till  en industri eller liknande som då massproducerar produkten. Oftast 

handlar det då om att produktens material eller framställning ändras, att det är själva formen och 

uttrycket som har sålts. 

8.3.2. Experimenterandet och estetik

Idag är inte materialet eller tekniken lika viktig som förr, vilket kan tydas av den litteratur som jag 

har använt mig utav. Trots detta finns dessa traditioner kvar och en underliggande respekt för detta, 

särskilt när konsthantverket har ansetts vara en bärare för äldre tekniker och material precis som 

Rooth och Häggdahl påstår. Det finns en enighet bakom intervjusvaren och litteraturen som menar 

på att dagens konsthantverkare väljer att inte begränsa sig inom ett visst område som material eller 

teknik,  det  finns  andra  aspekter  som  är  viktigare,  och  experimenterandet  är  en  effekt  av 

expressionism. Målet som Most (2005) nämner, är vardagen och det verkliga livet, vilket kan dras 

paralleller till Rosenqvist som menar på att visa en process som är hantverksnära. Processen står i 

fokus och ger därför en större förståelse för de som inte kan processen eller vill veta mer om den. 

Experimenterandet leder också till en annan viktig del av konsthantverket, och det är dess 

estetik. För att kunna skapa ett konsthantverk är det viktigt att utövaren har gjort en massa val innan 

för  att  kunna skapa  produkten,  och  för  att  kunna  göra  detta  måste  individen  ha  någon  typ  av 

kunskap bakom sig. Detta skulle vi kunna kalla för den konstnärliga och/eller tekniska skicklighet 

som ligger som grund för utövaren. Det är trots allt tillverkarens uttryck och prägel som införlivas i 

verket, vilket alla intervjupersoner troligtvis instämmer med. Dock hävdar Rosenqvist att det är de 

olika  institutionerna  som bestämmer  vad  som är  ett  konsthantverk  eller  inte,  medan  Wickman 

(http://www.arkitekturmuseet.se/utstallningar/konstslojd/om-konstslojdsbegreppet/) menar att det är 

utövaren som väljer vilket fack man vill placeras i. Precis som Ahl konstaterar är det en möjlighet 

att ställa samhällskritiska frågor, och att dagens konsthantverk har en mer politisk, etisk och social 
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inverkan som kommunicerar  med betraktaren  vilket  bland  annat  Jönsson (2005)  och  Eskilsson 

(2005) betonar. 

8.4. I jämförelse med förslaget till definition

För att kunna diskutera min egen definition, kommer här en repetition på den: 

Ett  konsthantverk  är  en  artefakt  avsett  som  ett  prydnads-  och/eller  

bruksföremål, med ett personligt och/eller estetiskt uttryck som både visar  

en konstnärlig och hantverksmässig skicklighet, i vilket den i sin originalitet  

inte skall massproduceras.  

Det finns för och nackdelar med denna definition, vilket bland annat är att den är ensidig, 

Rooth och det engelska språket menar att det finns olika varianter av konsthantverk. Vad som skulle 

behövas  i  det  svenska  språket  eller  också  i  denna  definition,  är  en  utveckling  på  ordet 

”konsthantverk”, alltså att det finns fler underliggande varianter på konsthantverk. Som exempelvis 

brukskonsthantverk och unikt konsthantverk, för att på så sätt lättare kunna kategorisera.

Estetiken är fortfarande viktig, men också det personliga uttrycket, eftersom det är genom 

dessa egenskaper  som formar objektet.  Dessutom handlar  det  om att  påvisa individen som har 

tillverkat produkten, och när det är inom detta ämne är det viktigt att kunna skilja sig från andra 

konsthantverkare genom sitt uttryck för att bli igenkänd när olika betraktare ser konsthantverket. 

Men för att kunna producera dessa objekt måste individen ha någon typ av hantverksskicklighet, på 

grund av att det  annars kan klassas som hobbyverksamhet, och det är precis motsatsen till  vad 

konsthantverket står för. 

När det kommer till massproduktion är syftet inte att den skall massproduceras eftersom den 

hamnar då i kategorin konstindustri. Det finns dock svårigheter med detta uttryck, då det är svårt att 

säga  när  gränser  går  till  massproduktion.  Brukskonsthantverk  som  Rooth  nämner,  har  en 

serietillverkning men den är inte lika stor som exempelvis de mängder muggar IKEA producerar. 

Det  skulle  kunna sägas  att  gränsen  dras  när  det  behövs  en  större  tillverkningskapacitet  för  att 

framställa objektet, något som en konsthantverkare inte klarar av i en verkstad. När det kommer till 

originalitet, finns det en nackdel med denna definition och det menas på att varje konsthantverk 

skall vara originell. Men det kanske kan vara svårt att urskilja när det kommer till serietillverkning, 

eftersom föremålen då ser väldigt lika ut. Dock kan det finnas något som gör att varje objekt blir 

olika, som inom keramik eftersom det är handen som styr rörelserna och de blir aldrig densamma 
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som föremålet innan. 

9. Slutsats

I denna uppsats har syftet varit att skapa en större förståelse för begreppet ”konsthantverk” och dess 

innebörd. Det finns så många faktorer att beakta, och att blunda för vissa faktorer och koncentrera 

sig på andra gör att det inte blir en fullgod syn på konsthantverket. Dessa faktorer kan bland annat 

vara estetik, tradition, material, teknik, personligt uttryck, serietillverkning versus massproduktion, 

originalitet,  funktion,  modernitet  och  så  vidare.  Att  bryta  upp  dessa  olika  faktorer  och  sedan 

sammanställa dem kan göra att konsthantverket får en mer komplex innebörd än i första anblicken. I 

mina ögon har konsthantverk vuxit, men jag har också insett att begreppet ständigt är i förändring 

och att det kommer uppstå fler debatter kring vad som är ett konsthantverk. Detta på grund av att 

människan alltid förändras och därför förändras även de objekt vi har, vilket gör att vi inte kan stå 

kvar på samma definition som gällde för tjugo år sedan. Min definition är ett försök till att kunna 

förstå och kategorisera konsthantverket, men i denna uppsats märks det tydligt att det finns brister, 

och att det inte håller som en definition. Däremot är det viktigt att göra ett försök för att sedan gå 

tillbaka till förslaget till definition och ändra för att alltid modernisera i takt med hur begreppet 

förändras. 

En annan stor lärdom utav denna studie har varit kring andra personers åsikter och hur dessa 

skall tolkas. Eftersom detta är mina tolkningar, finns det dock andra som tolkar samma svar på ett 

helt annat sätt. Dessutom kan individen som skrivit svaren ha menat helt annorlunda mot vad som 

har  tolkats,  vilket  gör att  det  inte heller  kan generaliseras.  Men det  har  inte  heller  varit  syftet, 

däremot har intervjusvaren gett en större förståelse till vad konsthantverk skulle kunna vara. Valet 

att  göra  en  emailbaserad  intervju,  har  sina  för  och  nackdelar,  men  den  positiva  respons  är  att 

intervjupersonen har kunnat ”tänka efter” innan de uttryckte sig i svaret. 

10. Fortsatta studier

Det finns flera olika inriktningar man kan göra efter denna studie, dels göra en ännu mer omfattande 

studie där fler intervjupersoner får medverka. Eller försöka detaljerat åtskilja de olika begreppen 

”design”, ”slöjd”, ”konst”, ”hantverk” och ”formgivning” för att kunna skapa en mer förstående bas 

som kan nyttjas av olika personer som till exempel vill ”kategorisera” sig inom ett område. Dock 

finns det nackdelar då dessa områden har alla olika åsikter kring, men det skapar också en möjlighet 

att se på negativa och positiva fördomar kring de olika begreppen. 
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