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Sammanfattning  
Syftet med studien är att genom en jämförande studie skapa förståelse för hur verksamma smyckekonstnärer i Sverige tänker 

kring bärbarhet och hur deras smycken påverkar kroppen.  

Jag har genom kvalitativa intervjuer med fem smyckekonstnärer lyft fram deras åsikter och tankar kring bärbarhet och jämfört 

detta med aktuell litteratur.  

De frågeställningar som behandlas är följande: 

 Hur resonerar verksamma smyckekonstnärer kring bärbarhet i förhållande till kroppen, i deras arbete? 

 På vilket sätt är bärbarheten viktig i uttrycket? 

 Hur vill konstnärerna påverka kroppen med sina verk?  

 Vem skapar de för? 

Resultatet visade att bärbarheten inom smyckekonsten inte är svart eller vit utan i relation till smyckets koncept och syfte. Både 

bärbarheten och kroppen är centrala element för de verksamma smyckekonstnärer som medverkar i studien men den kommer 

in i olika skeden i deras processer. Detta återfinns även i litteraturstudien vilket understryker att detta är en generell företeelse. 

Det finns även en uppdelning mellan kunder med mer traditionella förväntningar och kunder med mer konstinriktade 

förväntningar vilket gör att många smyckekonstnärer skapar både unika föremål till utställningar och mer gångbara smycken til l 

butiksförsäljning för att nå ut till en bredare kundkrets.  

Även begreppet bärbarhet visar sig ha flera inriktningar; bärbart som kommersiellt gångbart och bärbart som funktion. 

Respondenterna i studien är enade om att de inte kommersialiserar sin konst men att säljbarheten är viktig för att 

verksamheterna ska gå runt. Bärbarheten är djupt rotad i smycketraditionen i Sverige vilket kan ha med säljbarheten att göra. 

Det finns en enad åsikt om att svensk smyckekonst är på väg upp och att många svenska smyckekonstnärer tänjer på gränserna 

vad gäller både form- och materialval. Ju fler som vågar bära smyckekonst desto mer accepterat kommer det att bli, också 

därför är bärbarheten central för smyckekonstens utveckling.  
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Inledning 

Under mitt eget arbete med smyckekonst på kandidatprogrammet Slöjd, hantverk och 

formgivning på Linköpings universitet så har jag kommit i kontakt med ämnet bärbarhet. 

Det nämns sällan i sammanhanget men är ständigt närvarande vilket väckt mitt intresse för 

frågan. Ofta går det att se skillnader mellan smyckekonst och traditionella smycken då 

smyckekonsten arbetar mot ett mer utmanade syfte. Detta kan ge sig uttryck i bl.a. format, 

material eller uttryck vilket ibland kräver mer av bäraren. Därför kan smyckekonst på olika 

sätt vara mer svårburet än traditionella smycken och därför diskuteras bärbarheten främst 

inom smyckekonsten.  

Studien är relevant för studenter inom skapande arbete i synnerhet, smyckeformgivning och 

smyckeskonst där diskussionen är ständigt aktuell.  

Mot denna bakgrund vill jag belysa hur verksamma smyckekonstnärer i Sverige tänker och 

resonerar kring bärbarhet och kroppen i deras skapande arbete.  

Syfte och frågeställning 

Mitt syfte är att genom en jämförande studie skapa förståelse för hur verksamma 

smyckekonstnärer i Sverige tänker kring bärbarhet och hur deras smycken påverkar 

kroppen.  

- Hur resonerar verksamma smyckekonstnärer kring bärbarhet i förhållande till 

kroppen, i deras arbete? 

- På vilket sätt är bärbarheten viktig i uttrycket? 

- Hur vill konstnärerna påverka kroppen med sina verk?  

- Vem skapar de för? 

 

Metod/ Uppläggning och genomförande 

Utifrån mitt syfte ska jag undersöka verksamma smyckekonstnärers formuleringar och 

resonemang kring bärbarhet i förhållande till kroppen. Därför är kvalitativa intervjuer via ett 

frågeformulär per e-post, samt en litteraturstudie, de metoder som bäst gynnar mitt syfte 

(Denscombe, 2009).  

Platina 

Jag har valt att kontakta formgivare ur smyckekollektivet Platina i Stockholm för att det 

enligt Svenska Dagbladet är ”…ett av de främsta gallerierna och butikerna som specialiserat 
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sig på konstsmycken i Sverige” (Svenska dagbladet, 2006). Även Dagens Nyheter nämner 

Platina som ett galleri som ”fortsätter att vidga gränserna för vad som är smyckekonst.” 

(Arvidson, 2010) 

Platina beskriver sig själva på följande sett: "…sedan Platina startade 1999 har vi missionerat 

för smycken som vi tycker berör, och kittlar - bärbara verk som förmedlar idéer om vad 

smycken är. På Platina hittar du inga vanliga massproducerade smycken. Istället finner du 

smycken som fascinerar, berättar sanningar, skvallrar, sjunger och gråter. Bedårande 

smycken, smycken som skrattar högt och länge. Vi har valt ut dem för deras egen personliga 

kvalitet. Förutom i våra egna lokaler anordnar vi även utställningar och seminarier på andra 

orter i Sverige och utomlands, vi reser mycket, undervisar och verkar för utbyten.” (Platina, 

2012a) 

Platina är ett erkänt metallkollektiv med sin bas i Stockholm. De har ett gemensamt galleri 

samt medverkar enskilt och som grupp i olika sammanhang och utställningar. De 34 

nuvarande medlemmarna har en magisterexamen ifrån erkända skolor såsom Konstfack i 

Stockholm, eller Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) i Göteborg (Platina, 2012b). 

Det urval jag gjorde bland respondenterna baserades på deras portfolier som finns att se på 

platina.se där jag valde ut de personer som hade smycken som genom t.ex. storlek/format, 

material eller uttryck var utmanande för bäraren. Mitt urval består av följande personer:  

Pia Aleborg, Anna Atterling, Sofia Björkman, Sara Borgegård, Hanna Hedman, Catarina 

Hällzon, Agnes Larsson, Åsa Lockner, Märta Mattsson, Sanna Svedestedt, Lisa Walker och 

Annika Åkerfelt.   

Platinas medlemmar är fler kvinnor än män till antalet vilket bidragit till att mitt urval endast 

består av kvinnor. Eftersom de jag skickar enkäter till har en magisterexamen ifrån 

Konstfack eller HDK (Platina, 2012b) så utgår jag ifrån antagandet att de har viss vana av att 

resonera kring bärbarhet i arbetet med sina verk. 

För att hitta en rimlig avgränsning samt för att närmare kunna sätta mig in i hur de 

resonerar kring bärbarhet och kroppen i dess arbeten så har jag valt att fokusera på 

verksamma smyckekonstnärer som är medlemmar i smyckegalleriet Platina. Av samma 

anledningar valde jag att kontakta respondenterna via e-post istället för att intervjua dem 

http://www.platina.se/infosida.html
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personligen i deras ateljéer. En personlig intervju skulle ge väldigt mycket mer i form av 

gester och mimik bl.a. men det skulle också kräva bredare föreberedelser, samt tid för resor 

och transkribering (Trost, 2010). Utifrån uppsatsens förutsättningar har jag till viss del 

använt mig av bekvämlighetsurval då jag kontaktat medlemmar ur ett smyckekollektiv i 

Stockholm som finns tillgängliga som samlad grupp via internet. Jag anser däremot inte att 

detta påverkat mitt resultat.  

Jag tog kontakt med Sofia Björkman, grundare och ägare till Platina, och berättade i vilket 

syfte jag ringde, att jag önskade komma i kontakt med verksamma smyckekonstnärer för 

arbetet med uppsatsen. Därefter författades ett mail där jag tog kontakt med 

respondenterna, presenterade mig själv samt syftet med uppsatsen. Jag var extra tydlig med 

att informera dem om att de inte skulle vara anonyma i uppsatsen och förklarade att svaren 

behövde vara tillbaka senast sju dagar efter att jag skickat mailet så att det finns tid för mig 

att analysera svaren. Jag valde att bifoga frågorna i mailet för att göra det lättare för 

respondenterna att ta ställning till ifall de vill medverka då de fick se vad det handlar om för 

frågor och i vilken omfattning.  

Jag skickade frågeformuläret till 12 stycken verksamma smyckekonstnärer varav fem av dem 

valde att delta i undersökningen. Jag anser inte att resultatet påverkats av det bortfall som 

blev då jag skickade till ett högre antal än vad som behövdes till studien för att öka 

sannolikheten att få tillräckligt med svar för att kunna göra en jämförbar studie. Jag ansåg 

att minst fem svar krävdes för en genomförbar studie.  

Frågeformuläret som skickades ut är högt strukturerat då samma frågor skickades i identisk 

ordning till alla personer medan frågorna har en låg grad av strukturering då det är öppna 

frågor utan fasta svarsalternativ (Trost, 2010). Det som är positivt med den valda metoden 

att det möjliggör studien både tidsmässigt och ekonomiskt (Trost, 2010) samt att 

respondenterna får möjligheten att sitta i lugn och ro och svara på frågorna. Det som kan 

anses negativt är att det kräver tid vid analys av data samt att det framtvingar en större 

insats av respondenten. (Denscombe, 2009)  

Utifrån mitt syfte så kommer jag även göra en litteraturstudie då jag jämför 

respondenternas svar med aktuella artiklar ifrån tidskrifter för att få en fullständigare bild av 

undersökningsområdet.  
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Etik 

Det skulle strida mot syftet med uppsatsen ifall respondenterna var anonyma eftersom jag 

är ute efter att jämföra deras personliga åsikter utifrån dess yrkesverksamma roll. Däremot 

har jag från första kontakt varit noga med att informera respondenterna om att de inte 

kommer vara anonyma i studien ifall de väljer att delta. Svar på frågorna tolkas som 

informerat samtycke av ovanstående. Utifrån syftet så har jag valt ett frågeformulär med 

öppna frågor för att respondenterna ska få möjligheten att med egna ord beskriva och delge 

sina åsikter. För att göra frågeformuläret så lätthanterligt som möjligt samt utifrån ett etiskt 

sätt skydda respondenternas intressen har jag i enlighet med Forskningshandboken 

(Denscombe, 2009) formulerat ett tydligt och ärligt mail där jag informerar om syfte med 

uppsatsen samt frågeformuläret. Det innehåller information om mig som arrangör där jag 

betonar att deltagande är frivilligt. Jag har även formulerat korta och tydliga frågor för att 

minimera respondentens ansträngning.  

Litteraturstudie som metod 

För att få en överblick kring ämnet samt se vad som skrivits tidigare valde jag att se över 

följande tidskrifter: Svensk form, Hemslöjden, Svenskt konsthantverk och Crafts. Jag 

avgränsade till numren mellan 2002-2011 års upplaga för att få en aktuell överblick över den 

senaste tioårsperioden. Urvalet av tidskrifter baserades på tillgängligheten av tidningen och 

tidigare nummer. Jag valde fyra framstående tidningar inom området varav tre svenska och 

en brittisk för att få en inhemsk bild av ämnet samt en mer internationell bild.  

Presentation av litteraturstudien 

Jag fick tillgång till samtliga nummer av Svensk form och tidningen Crafts mellan 2002-2011. 

Samt de sex nummer av Hemslöjden som publicerades under året 2011 men jag valde 

senare bort tidningen eftersom den inte hade den inriktning på smycken som jag hoppats. 

Jag tittade även på samtliga nummer av Svenskt konsthantverk förutom två exemplar som 

saknades i biblioteksarkivet.  

Svenskt Konsthantverk 1-4-2004, 1-3.2005, 1-4.2006, 1-4.2007, 1-3.2008, 1-4.2009, 1-

4.2010, 1-4.2011. (Fyra nummer per år).  

Svensk Form: 2002-2011, (sex nummer per år) 

Hemslöjden: 1-6.2011, (sex nummer per år) 
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Crafts: 2002-2011, (sex nummer per år) 

Den Svenska smyckekonstens historia 

Historiskt sett så har inte smyckekonsten haft särskilt gynnsamma förutsättningar i Sverige 

då folkhemmet och funktionalismen varit rådande ideal vilket gjort smycken och 

smyckekonsten har ansetts vara onödiga lyxvaror. Detta har hämmat ett experimentellt 

förhållningssätt och det har inte heller funnits utrymme för konstnärlig frihet eller personlig 

prägel. Detta eftersom smyckena ofta köpts av män för kvinnor för att visa på mannens 

rikedomar eller sociala prestige. Enligt Anne-Marie Ericson är avsaknaden av bra utbildning 

för guldsmeder samt bristen på konstvetenskaplig litteratur inom ämnet rester av den 

undangömda plats som smyckekonsten fått i Sverige. (Ericsson, 1990) 

 

Under 30- och 40-talet ansågs guldsmeder vara mer försäljare och reparatörer än 

konstnärer. Medan 50-talet och efterkrigstiden blev en tid av stor utveckling för 

smyckekonsten i Sverige. Både 60- och 80-talet har kallats smyckekonstens årtionden då nya 

formspråk tog sig uttryck. Efter krigsslutet 1945 blev det viktigare att framhäva 

personligheten och kroppen istället för prestigen och priset. Sigurd Persson och Torun 

Bülow-Hübe är de två som betytt mest för smyckekonsten i Sverige. De var båda ledande 

under 50- och 60-talet och utvecklade just smyckekonsten i förhållande till kroppen. De 

jobbade båda med enkla former och gjorde smycken som tog en större form. Det 

skulpturala återkom ständigt i dess arbeten och smyckena tog större plats på kroppen, på 

oväntade och tidigare oanvända platser. Smycket hade då fått status som konstverk, enligt 

Ericson. Det moderna genombrottet på 50-talet gjorde även att tidigare material som inte 

använts inom området lyftes fram och beprövades. (Ericsson, 1990) 

Även priserna på ädelmetaller har påverkat smyckekonsten då många konstnärer vänt sig till 

alternativa material då priserna gått upp, vilket drivit igenom nya kreativa lösningar och 

uttryck. (Ericsson, 1990) 

I boken Svensk smyckekonst sammanfattar Anne-Marie Ericson smyckekonstens utveckling 

under 1980-talet och menar att det var svårt att experimentera i den traditionella 

guldsmedsbutiken då materialet var dyrt och kunden drevs av traditionella förväntningar. 

Men att det gick att se en utveckling då nya material prövades och smyckekonsten blev mer 
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lik den fria konsten. Regler som begränsat smyckekonsten beprövades och det gick att se 

mer ”tidstypiska uttrycksformer”. (Ericsson, 1990, s.8) Många konstnärer tyckte bättre om 

kroppsskulpturer eller bärbara objekt än det mer konservativa sättet att bära smycken. 

(Ericsson, 1990) 

I boken framgår det genom både text och bilder att konstsmyckena varit bärbara och att det 

var viktigt att de var bekväma att bära. Däremot så har det funnits en debatt kring hur 

mycket plats ett får smycke ta? Smyckekonstnären Sonja Hahn-Ekberg t.ex. fick i mitten av 

60-talet kritik för att hennes smycken inte gav tillräckligt med plats åt bäraren i och med 

smyckenas kulörstarka färgkombinationer. Bärbarheten var även upp till diskussion i och 

med handskdebatten som var aktuell på 60-talet. Debatten startades då formatet på 

ringarna var för stora att få plats under handsken och kvinnorna uppmanades därför att 

bära dem i handväskan. (Ericsson, 1990)  

Resonemang kring bärbarhet 

Artikeln ”The wearablility issue” av Bruce Metcalf ifrån 1996,belyser den fortfarande 

ständigt aktuella frågan inom smyckekonst, nämligen bärbarheten. Metcalf tar upp en 

recession ifrån Society of Jewellery Historians i USA från 1996 där Ettagale Baluer går till 

skarp kritik mot smyckekonstnärer som gör icke-bärbara verk. Hon påstår att smycken inte 

är smycken ifall de inte är bärbara, utan att de då istället är skulpturer. Bruce ställer då 

motfrågan, är bärbarheten det som gör ett smycke till ett smycke? Han betonar att väldigt 

många icke-västerländska kulturer har ett rikt antal exempel på personliga utsmyckningar 

som utifrån ett västerländskt perspektiv skulle ses som icke-bärbara men att vi därför inte 

kan stå och säga att de personliga utsmyckningarna inte är smycken. (Metcalf, 1996) 

Japan t.ex. är ett icke-västerländskt land vars historia består av kroppsutsmyckningar och 

Hitomi Kitamura, Intendent på National Museum of Modern Art i Tokyo menar att smycken i 

västvärlden har en tendens att smälta ihop med kroppen medan smyckeskonsten i Japan 

sammanspelar med det spirituella. (Fraser, 2007:204) 

Metcalf menar är att vi i väst inte har rätten att låta våra normer bestämma vad som är 

smycken och inte. Han säger att även då varje kultur har rätten att skriva sina egna regler 

och bestämmelser så representerar Blauer en ”kulturell fördom” då hon endast för fram 

åsikterna för den vita, konservativa medelklassen. Han kritiserar även synen på att smycken 
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endast skall vara statushöjande prydnadsföremål som bäraren inte behöver vara medveten 

om, att de skall göra bäraren mer attraktiv och inte stå för någon samhällskritik eller 

konfrontation. Metcalf anklagar dessa regler för att vara borgerliga och icke-representerade 

av det bredare folket. Han delar med sig av observationer ifrån Philadelphia där många 

afroamerikanska kvinnor smyckar sig enligt en ickevästerländsk tradition och att 

smyckekonsten utvecklas med samtiden, samhället och även den samtida konsten. Han 

belyser konstens primära värden, att tänja på gränserna och fungera som ett utlopp för 

samtal. Han tar upp frågor som: ”Kan smycken reduceras endast till tillbehör på kroppen och 

inget annat? Hur stora kan smycken bli innan det upphör att vara smycken?” (Metcalf, 1996) 

Bärbarhet i litteraturen 

Ett inlägg i debatten gjordes av Sebastian Buescher, en smyckekonstnär från England som 

utvecklade sin första kollektion av smycken med fokus på kreativiteten istället för 

bärbarheten då hans smycken inte var tänkta att bäras (Catto, 2006:200, s.32). Även 

belgiska Liesbet Bussches menar att hon ”inte gör smycken för kroppen” utan att hennes 

verk handlar om smycken. (Vessby, 2011) 

Svenska Anna Atterling betonar att hennes verk ska vara lätta att bära och säljbara men att 

den konstnärliga kvalitén också är viktig. Hon letade under en period efter ”själva smycket 

utan relation till kroppen” (Öhrlén, 2009:4 s.36) medan hon nu vill tillverka smycken som 

människor vill ha på sig då hon inte tycker att det inte finns en mening med att göra 

smycken som är svåra att förstå och relatera till. (Öhrlén, 2009:4) 

Många smyckekonstnärer arbetar i alternativa material och flera av dem framhäver just 

viktlösheten som en fördel i deras arbeten (Lloyd-Jones, 2008:213, Hoggard, 2002:179). 

Anthony Roussel är ett exempel då han arbetar i plywood och anser att det ger få 

begränsningar vad gällande bärbarheten(Lloyd-Jones, 2008:213). Även Emma Philips arbetar 

i silvertråd vilket enligt henne är perfekt för att bygga lättviktiga former. Bäraren och 

smycket har en exklusiv intimitet, enligt Philips vilket hon tar hänsyn till i sina verk. Hon 

arbetar med ytor och smycken som sitter en bit ifrån kroppen och hon menar att det är 

hennes mest tillgängliga verk. De har blivit populära och hon tror att det är för att folk 

tycker om just bärbar konst. (Hoggard, 2002:179)  
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Den brittiska smyckekonstnären Naomi Filmer arbetar med kroppen som främsta 

inspirationskälla men hon menar att man inte är konstnär ifall man tänker för mycket på 

konsumenten eller publiken för att man då är en kommersiell formgivare 

istället(Richardson, 2007:204). Filmer arbetar med kroppen i förhållande till objektet då hon 

gör smycken som smälter, kramar, nyper och utmanar på så sätt gränserna inom bärbar 

konst. Hon tänjer även på de traditionella förväntningar som finns på smycken och hon vill 

genom sina smycken lyfta fram upplevelsen av att bära smycket i stället för dess materiella 

värde.  Hon menar även att smycken inte alltid behöver en bärare ifall det inte är avsett som 

dekoration utan konstsmycken som en tredimensionell idé. Hon är främst intresserad av att 

skapa objekt som är roliga, tankeväckande och som gör oss medvetna om oss själva. ”För 

mig är smycken en förlängning av vår identitet, ett uttryck – en definition " menar hon. 

(Adams, 2010) 

Adam Paxon är ytterligare en smyckekonstnär ifrån Storbritannien som är tydlig med att 

hans verk ska bäras även fast han inte tänker aktivt på bäraren i sitt arbete. Han är 

medveten om det band som finns mellan just bäraren och skaparen av smycket samtidigt 

som han vill skapa smycken som kan stå för sig själva; som inte blir inaktiva utan kroppen. 

Paxon vill inte att det ska vara för tydligt att verket går att bära. Han förtydligar att 

bärbarheten inte kommer i andra hand men att han även är intresserad av objekt så de inte 

sitter på kroppen. (Chrichton Miller, 2007:208) 

Paxon fotograferar ofta både verket för sig och även på kroppen medan smyckekonstnären 

Susan Cross sällan fotograferar sina verk på kroppen. Hon ser sig själv som juvelerare och vill 

att hennes verk ska vara tillgängliga utifrån det samtidigt som hon tänker på sina verk som 

både objekt och smycken. Hon förtydligar även att hon ser kroppen som sitt primära 

material och att hon vill, likt Paxon, utmana betraktaren genom att inte visa hur hennes verk 

ska bäras. (Crichton Miller, 2007:208) 

En annan smyckekonstnär, Scott Wilsons definition, som delas av Londons Royal College of 

Art, är att ett smycke kan vara allt som på något sätt förhåller sig till kroppen men att det 

går att göra det väldigt brett. (Adams, 2010) 

Christine Bola grundare 1981 The Dazzle, ett galleri som ställer ut nutida konstsmycken (The 

Dazzle Exibitions, 2012) och av en mer bestämd åsikt. Hon förklarar att hon aldrig skulle 
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köpa ett verk som inte var bärbart då hon inte är intresserad av ett smycke som blir 

liggandes i en låda. Smycken kommer till liv när man bär dem och att det därför inte finns 

någon anledning att köpa något icke-bärbart menar hon. (Julius, 2007:209) 

Även smyckekonstnären Florian Ladstätter menar istället att smycken kan spela olika roller 

då de kan vara näst intill omärkbara för bäraren, irritera eller förhöja en situation (Adams, 

2010). Han berättar i boken Fashion Jewellery att han är intresserad av att göra smycken där 

någon annan, bäraren färdigställer dem genom att bära dem. Han lämnar på så sätt en del 

av processen till bären vilket han menar är ovanligt bland smyckekonstnärer. (Adams, 2010) 

Sofia Björkman, grundare till smyckekollektivet Platina i Stockholm anser att konstsmycken 

ska vara bärbara. Precis som Emma Philips anser hon att det är just intimiteten mellan 

smycke och kropp som är det speciella med smycken. Att det ska vara just bärbar konst 

(Svenska Dagbladet, 2006). Även smyckekonstnären och Platinamedlemmen Pia Aleborg har 

kroppen som bas vilket hon liknar till en målares duk. Aleborg tillverkar broscher i 

påfallande format som hon stoppar med hästtagel för att minimera vikten och göra dem 

lättare att bära. Hon vill att hennes ”skulpturala smycken ska skapa förnimmelser i min 

kropp. De får gärna ta plats fysiskt och känslomässigt”. (Borg, 2010:2) Aleborg medger att 

vissa av hennes smycken kan vara svårburna men menar att de är i likhet med att bära en 

handväska, vilket väldigt många gör. Hon menar även att hennes smycken inte 

nödvändigtvis behöver bäras utan att man kan ha dem på sig i tanken.  (Vessby, 2006) 

Ytterligare en Platinamedlem som poängterar kroppens betydelse är Rut-Malin Barklund, 

som menar att man kan höja upp något genom att pryda sig med det (Vessby, 2010).  

Det går att hitta allt fler som gör kroppssmycken även i västvärlden. Svenska Cornelia Webb 

bl.a. gör smycken likt kläder som får ta en större del på kroppen jämfört med många andra 

smycken (Webb, 2012).  Även Rachel Mann och Mackenzie Burdick, driver kollektionen 

Litter vars kunder bl.a. består av Lady Gaga. De menar att vår generation är mottaglig för 

dessa ”nya” kroppssmycken. Något som funnits sedan urminnes tider i andra kulturer men 

som kom i skymundan då västvärlden riktade in sig mer på ädla stenar och diamanter och då 

smyckena blev centrerade på ett fåtal platser på kroppen.  (Josefsson, 2011) 
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Den radikala smyckekonsten är nödvändig för historien för att driva oss framåt menar 

Metcalf, och att det är upp till varje konstnär att förhålla sig till bärbarheten då de skall ha 

det fria valet att välja ifall uttrycket och samtalet är viktigare än komforten. Han betonar att 

det finns skilda åsikter kring smyckekonst, en mer medelklass, traditionsenlig syn på 

smycken och en mer konstvärldslig syn. (Metcalf, 1996) 

Går det att se en renässans för smyckeskonsten? Enligt boken Fashion Jewellery (Adams, 

2010) kan man det och vad det beror på är både ekonomiska faktorer samt att allt fler 

självständiga konstnärer tänjer på de traditionella gränserna. Smycken och smyckeskonsten 

har även fått större plats i modebranschen och syns oftare i modeuppslag och liknande 

sammanhang enligt smyckekonstnären Philip Crangi. (Adams, 2010) 

Flera smyckekonstnärer rör sig mot mode och tillverkar kollektioner som håller jämna steg 

med de stora modehusen (Adams, 2010). Svenska Maria Nilsdotter, arbetar t.ex. med höst- 

och vårkollektioner och hennes smycken ses ofta i modeuppslag (Nilsdotter, 2012). Hon 

hade även en visning på Story Hotel i Stockholm under Mercedes-Benz fashion week 2012 

(Mercedes-Benz Fashion week, 2012).  

Svensk smyckekonst får även mer uppmärksamhet internationellt. På det internationella 

smyckeevenemanget Schmück i München, våren 2010 t.ex. kunde Sofia Björkman, märka av 

ett höjt internationellt intresse och konstmuseet i München bl.a. köpte smycken som Platina 

visade upp på mässan. (Vessby, 2010) 

 

Det är genom hög framåtanda och vågade materialexperiment som den svenska 

smyckekonsten börjat utmärka sig i världen enligt Malin Vessby. Hon citerar även Ruudt 

Peters, tidigare metallprofessor på konstfack som innan han lämnade in sin tjänst 

sommaren 2009 skrev: 

”Idag är Sverige en ledande kraft på smyckekonstscenen. Det verkar som om vår roll 

som underdogs har förbytts till avantgarde och svensk smyckekonst kommer att erövra världen” 

(Vessby, 2010) 

 

Enligt Vessby menar Peters att utvecklingen för smyckekonst har ändrats i Sverige. Ifrån en 

mer hantverksinriktad, traditionell smyckekonst med givna ramar till modigare smycken i 
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större format och av icke-traditionella material. På konstfacks vårutställning 2009 t.ex. gick 

det att se material som vax, torkad potatis och sammet. (Vessby, 2010) 

Smyckekonstnären och Platinamedlemmen Rut-Malin Barklund menar enligt Vessby att:  

”Vi som är nyutexaminerade arbetar på ett annat sätt än generationen före. Och när 

så många svenskar på en gång söker sig ut med ett nytt uttryck upplevs det som en samlad kraft” 

(Vessby, 2010) 

 

Sverige spås en lysande framtid inom och ligger i framkant för smyckekonsten enligt flera 

(Vessby, 2010). I en recension från Gustavbergs konsthall ifrån Maj 2011 rapporterar Vessby 

för Dagens Nyheter om utställningen som innefattar tre svenska och sju internationella 

smyckekonstnärer. Vessby menar att det är lätt att se förhållandet till kroppen i tyska 

konstfacksprofessorn Karen Pontoppidans verk men beskriver på ett bra sätt den 

återkommande svårigheten inom smyckekonsten dvs. motsättningen mellan ramen för 

smycken och den konstnärliga ambitionen. Hon menar att: ”När utförandet gör att 

betraktaren inte fattar vad det tillför att kalla ett arbete för ett smycke, känns slutresultaten 

ofta krystade.” (Vessby, 2011) 

Det finns en enad åsikt i både Sverige och Europa om att den rådande svenska 

smyckekonsten bryter mark menar Vessby.  En respekterad spansk sajt som behandlar 

internationell smyckekonst menar även att Sverige ligger i täten för mest nyskapande och 

medryckande verk. (Vessby, 2010) 

 

Sammanfattningsvis går det att se att åsikterna kring bärbarhet skiljer sig mellan kulturer, 

konsumenter och konstutövande. Gemensamt för många smyckekonstnärer är just 

smyckets intima förhållande till kroppen.  

Resultat 

Resultatet redovisas genom en presentation av litteraturen. Sedan följer en presentation av 

respondenterna (där de två inledande frågorna i frågeformuläret ingår). Svaren på de 

resterande frågorna redovisas därefter som löpande text. 

 

 

http://sob.btj.se/sb/BoolSearch?artno=2070808&session=10083007&service=10&servicename=ArtikelS%F6k&brick=Record&xmlquery=XML/art_serie%3Asmyckekonst%20and%20XML/art_serie/article/doc_info/object_code%3Aorsearch%28TN%20TS%20RC%29&userquery=smyckekonst&page=1&rows=20&startrow=1&count=13&cdskol=NO&skolart=NO&conditions=%20and%20XML/art_serie/article/doc_info/object_code%3Aorsearch%28TN%20TS%20RC%29&trunc=2050&search_in=artsok&event=RECORD_VIEW&origin=&filter=&filtertext=&hit=1&boolesk_choice=YES&action=record&prevbrick=Search&handler=Record&sort=asok_kron
http://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/embraced-jewellery-sites-pa-gustavbergs-konsthall)
http://sob.btj.se/sb/FrontServlet?jump=asok
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Presentation av respondenter 

Anna Atterling 

Anna Atterling är född 1968 och har tidigare studerat metall vid Leksands folkhögskola samt 

metallformgivning på Konstfack. Atterling arbetar mot utställningssammanhang både i 

Sverige och internationellt samt tillverkar egen designade smycken för försäljning i sin egen 

butik i Stockholm samt hos återförsäljare. Hon gör även corpus arbeten.  

 

Hanna Hedman  

Hanna Hedman är född 1980 och har bl.a. studerat vid Western State College, Colorado, 

USA, Art Departement. Hon har även en kandidat- och masterexamen från Konstfack i 

Stockholm samt utlandsstudier och praktik ifrån Nya Zeeland. Hedman arbetar främst med 

skönhetsbegrepp och samtida ornamentik.  

 

Catarina Hällzon 

Catarina Hällzon är född 1976 och har tidigare studerat vid Liljeholmens folkhögskola, 

Nyckelviksskolans metallinje och har en kandidat- samt en masterexamen från Konstfack. 

Hällzon inleder sitt arbete med olika materialundersökningar och tillverkar smycken då hon 

tillämpar gamla hantverkstraditioner på icke-traditionella material.  

 

Sanna Svedestedt 

Sanna Svedestedt är född 1981och har gått en förberedande konstnärlig utbildning med 

inriktning grafik på Domens Konstskola i Göteborg. Hon har en kandidatexamen i 

smyckekonst från Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg (HDK) och har 

praktiserat hos silversmeden Kerstin Öhlin Lejonklou i Östersund, hos smyckekonstnären 

Marc Monzó i Barcelona samt på smyckekonstgalleri och community Klimt02 i Barcelona.  

Svedestedt arbetar med smycken ”som konstform med fokus på unika objekt” och arbetar 

mot utställningar.  

 

Annika Åkerfelt 

Annika Åkerfelt är född 1971 och har bl.a. en hantverksteknisk grundutbildning ifrån Nääs, 

två år av guldsmide och formgivning på Lahtis Yrkeshögskola i Finland samt en kandidat- och 
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masterexamen från HDK i Göteborg. Åkerfelt arbetar med ”Allt från skissarbete till research, 

till formexperiment och tillverkning av delar allt från silver, porslin och textil”.  

Respondenternas svar kring ämnet bärbarhet 

Flera av respondenterna arbetar med både större upplagor och unika objekt. Anna Atterling 

har ”olika grader av säljbara smycken” då hon tillverkar större smycken som kanske är mer 

svårsålda och mindre smycken som är lättare att sälja. Annika Åkerfelt lika så, har både 

unika objekt till utställningar och mer gångbara smycken.  

Samtliga respondenter är enade om att säljbarheten är viktig för att kunna fortsätta arbeta. 

Ifall de inte säljer går deras verksamheter inte runt. Däremot är ingen av dem intresserade 

av att kommersialisera sig och anpassa sin konst för att sälja utan både Hedman och 

Svedestedt framhäver den konstnärliga utvecklingen som viktigast. Även om Sanna 

Svedestedt i framtiden hoppas kunna göra ”en serie där produktionstiden passar ihop med 

en prissättning som i sin tur passar fler kunder”. Catarina Hällzon talar även om en brist på 

trygghet inom smyckekonsten i Sverige då många drar sig för att investera i samtida 

smyckekonst som inte innefattar de ädla materialen som i sig har ett värde.  Det finns även 

ett visst fokus på unika objekt och ordet unik framkommer flera gånger i svaren hos 

respondenterna. Svedestedt jobbar mer mot konstprojekt och flera av dem jobbar med 

traditionella tekniker i icke-traditionella material. Hällzon arbetar med bl.a. gristarmar, 

älgtänder och grus, Svedestedt jobbar främst i trä och läder som material medan Åkerfelt 

jobbar med allt ifrån silver, porslin och textil. Centralt hos flera är ett utforskande och 

undersökning av material samt att hitta nya former och samtida uttryck. 

 

Ytterligare en del som anses central är just bärbarheten och smyckets förhållande till 

kroppen men bärbarheten kommer in i olika skeden i deras processer. Atterling t.ex. utgår 

ifrån kroppen genom att hon väljer en plats på kroppen som utgör grunden till smycket. 

Åkerfelt liknar hennes sätt att förhålla sig till kroppen likt en målare förhåller sig till ett rum 

en plats. För Hällzon kommer bärbarheten in senare i processen då den vanligtvis börjar 

med ett utforskande av ett material eller en idé. Hällzon menar att ”något som behandlar 

fenomenet smycke behöver inte vara faktiskt bärbart om du frågar mig. En bild av ett 

smycke är ju oftast bärbart i tanken“. För Hällzon är bärbarheten lika viktig som delarna och 

sammansättningen i ett smycke. Hon tar även upp att bärbarhetens betydelse kan variera 
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beroende på koncept och tanken med smycket. Hon har i tidigare projekt valt att göra 

smycken som behandlar en icke-funktionell bärbarhet men att hon då varit väldigt tydlig 

med hennes val och tanken bakom valen och smyckena. Svedestedt anser att det mesta är 

bärbart vid rätt tillfälle. Smycken kan ställa krav på bäraren i form av att inte passa vid alla 

tillfällen, hon tar handsken som exempel då hon anser att smycken inte behöver få plats 

under handsken. Honframhåller stundens betydelse, då vi klär upp oss och klär ut oss för 

specifika tillfällen. Svedestedt berättar även att hon utgår ifrån sin egen kropp samt en 

provdocka för att ”se hur de känns och fungerar på kroppen”. Hon menar att smycken kan 

bli en förlängning av kroppen och därför måste de ”vara intressanta när de sitter på 

kroppen”. Även Hanna Hedman utgår ifrån kroppen då hon tillverkar sina smycken men hon 

poängterar att hennes definition av ett smycke inte är att det ska vara bärbart. Hon menar 

att ett smycke skall vara bärbart ifall det är tillverkat för att bäras men att ”bärbarheten och 

även kroppen har ju på sätt och vis en självklar plats när man berör smycken. Vilket ger 

bärbarheten en central del i arbetet med smycken oavsett och man jobbar med bärbarheten 

eller icke-bärbarheten.”  

 

I frågan ifall bärbarheten är viktig i uttrycket finns det utifrån respondenternas svar två sätt 

att tolka ordet bärbarhet. Bärbarheten kan enligt Atterling vara att något är modernt eller 

säljbart men även funktionellt bärbart. Hon menar att den funktionella bärbarheten är viktig 

för henne då hon vill att människor skall bära hennes smycken och att det där av uppstår ett 

emotionellt värde. Men att hon inte försöker göra sina smycken utefter vad som är på 

modet och därför efterfrågas. Annika Åkerfelts svar är ett kort nej. Det är otydligt ifall hon 

menar den funktionella bärbarheten eller bärbarheten som sälj- eller kommersiellt gångbart 

men utifrån hennes tidigare svar på fråga fyra då hon betonade att den funktionella 

bärbarheten var viktig i hennes arbete så går det att anta att hon utgår ifrån ”bärbarheten” 

som kommersiellt gångbart, vilket hon inte tar hänsyn till i sitt konstnärliga arbete. 

 

Svedestedt anser att det är ”ok ibland att låta smycken bli objekt som t.ex. skulpturer” och 

poängterar att det är viktigt att smycket fortfarande kan berätta sin historia. Hon vill gärna 

ha ett förhållande mellan smycket och kroppen i sitt arbete och menar att det ger en helt 

annan upplevelse då smyckena kommer i en situation och blir laddade på olika vis. Även 

Hällzon menar att det ” många gånger händer så mycket mer när smycket syns i sitt rätta 
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element, på kroppen.” och framhäver främst kroppens betydelse för smyckena även om hon 

också arbetat med både storleksförhållanden och kroppsintegration.  Både Hällzon och 

Hedman menar att det ser olika ut beroende på projekt, koncept och syfte. Hedman vill 

förmedla berättelser och ombilda konturen på kroppen men menar att det är svårt att ge 

ett svar på frågan om hur hon vill påverka kroppen med sina verk. Då syftet med smycket 

ibland kan vara att framhäva en viss kroppsdel eller att vara i vägen och irritera. Svedestedt 

menar att hennes smycken är stora men att de fortfarande har ett starkt förhållande till 

kroppen och drar även hon en parallell mellan kroppen och målarens duk.  

 

I frågan skiljer sig Atterling och Åkerfelt något då de fokuserar mer på den inre upplevelsen 

och känslan hos bäraren och de som kommer i kontakt med smycket. Svedestedt är ute 

efter att ”utsmycka och förstärka. Ibland även begränsa. Rikta uppmärksamhet och skapa 

ett fokus.”  

Hon framhäver också att ett smycke tillsammans med en överraskande plats på kroppen kan 

generera uppmärksamhet vilket bäraren kan höjas upp eller skrämmas av vilket påverkar 

det inre hon bäraren.  

 

Vad gäller kunden eller bäraren så har varken Åkerfelt eller Hedman har en speciell person 

eller kund i åtanke under deras arbeten. För Åkerfelt är det bärbarheten, idén och uttrycket 

som är initialt. Hedman har en mer generell bild av sin kund som är ”personer som 

intresserade av verklighetsflykt och som är intresserad av gränsöverskridande konst och 

ifrågasättande av skönhet och värde”. Svedestedt menar att hon ibland kan ha en specifik 

bärare i tankarna ifall det ingår i det koncept hon jobbar utifrån men både Svedestedt och 

Hällzon arbetar initialt för den egna skapandeprocessen och nyfikenheten till material och 

idéer. Hällzon har inga preferenser gällande bärare. Hon arbetar ofta mot 

utställningssammanhang och de tankar och historier hon vill förmedla med smyckena vidare 

berättas av köparen som hon kallar ”en ny berättare”. Upplevelsen av smycket lämnas då 

över till ett nytt sammanhang.  

Svedestedt å andra sidan menar att bäraren och smycket måste mötas. En rätt person till 

smycket, ”en självklar bärare”. Att det finns bärare till hennes smycken men att det kan ta 

tid för dem att mötas.  
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Respondenterna medverkar på olika utställningar och hos olika gallerier, vissa även 

internationellt. Alla finns givetvis representerade på Platina i Stockholm. Anna Atterling har 

även en butik i Stockholm samt finns representerad på Konsthantverkarna och nutida 

svenskt silver i Stockholm, samt Form och designcenter i Malmö. Hennes smycken tillhör 

även samlingarna på Nationalmuseum i Stockholm, Röhsska museet i Göteborg samt 

Kulturen i Lund.  

Hanna Hedman finns också på representerad på museer. Utöver utställningar och gallerier, 

så syns även Catarina Hällzons smycken i tidskrifter och modeuppslag. Hon finns också 

representerad hos Konsthantverkarna och konsthantverkscentrum. Sanna Svedestedt når ut 

via forum för smyckekonst och design på internet där bland, www.klimt02.net/ och 

www.nooveoeditions.com samt social medier så som twitter och facebook. Samtliga har 

även egna hemsidor.  

Sammanfattningsvis kan man säga att bärbarheten inte är svart eller vit utan att flera 

smyckekonstnärer arbetar med bärbarheten beroende av koncept eller syfte. Samtliga 

respondenter anser att smyckets förhållande till kroppen är central och viktig men att det 

kan ta uttryck på olika sätt och bärbarheten och smyckets relation till kroppen infinner sig i 

olika skeden i dess olika skapande processer.  

Diskussion 

Utifrån mitt syfte att genom en jämförande studie skapa förståelse för hur verksamma 

smyckekonstnärer i Sverige tänker kring bärbarhet och hur deras smycken påverkar kroppen 

så har jag sökt svar på följande frågor: 

- Hur resonerar verksamma smyckekonstnärer kring bärbarhet i förhållande till 

kroppen, i deras arbete? 

- På vilket sätt är bärbarheten viktig i uttrycket? 

- Hur vill konstnärerna påverka kroppen med sina verk?  

- Vem skapar de för? 

Genom den metod jag valt fick jag svar på samtliga frågor. En del överraskande svar och 

reflektioner som jag fann väldigt intressanta. Genom den valda metoden samt utifrån 

överstående frågor har jag upptäckt tendenser och teman som jag kommer redovisa i 

följande text. 

http://www.klimt02.net/
http://www.nooveoeditions.com/
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Det finns väldigt begränsad litteratur kring området och det kan vara för att bärbarheten 

historiskt sätt varit mer självklar då formatet på smycken varit mindre och traditionen stark 

därför är det inte förvånande att det saknas en tydlig diskussion kring ämnet i boken Svensk 

smyckekonst, som behandlar smyckekonstens historia i Sverige. Men detta gör det svårare 

att diskutera ämnet utifrån en bredare bakgrund. Även inom dagstidningar och tidskrifter 

finns väldigt lite att hitta kring smyckekonst och utöver de artiklar som fanns i de tidskrifter 

jag granskat har jag kommit över recensioner från konstutställningar samt några artiklar om 

olika smyckekonstnärer. De som ofta behandlar ämnet i både dagspress och tidskrifter är 

bl.a. Malin Vessby som i minst 10 år skrivit artiklar och recensioner om konsthantverk och 

smyckekonst som publicerats i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Hemslöjden och Form 

bland annat. Vessby har förutom en journalistisk utbildning, även en tvåårig keramik 

utbildning på Capellagården, samt en keramik utbildning ifrån Konstfack. (Möster-Nilsson, 

2011) 

Även Peter Öhrlén som är ansvarig utgivare på tidskriften Svenskt Konsthantverk samt 

författare, är en återkommande skribent inom ämnet.  

 

Tidskrifterna som studerats behandlar många olika typer av konsthantverk vilket gör att 

smyckekonsten får relativt lite plats. I den utländska tidskriften Crafts förekommer det fler 

artiklar kring smyckekonst än vad det gör i de resterande svenska tidskrifterna men jag 

anser att det går att se en ökning av artiklar som behandlar ämnet även i de svenska 

tidskrifterna och smyckekonsten får större plats idag än för 10 år sedan. Detta är i linje med 

det ökade inhemska samt utländska intresset för smyckekonst som framkommer i 

litteraturstudien. Tidskrifterna har väldigt lika förhållningsätt till smyckekonst där 

smyckekonstnärerna får ta stor plats vid sidan av sina verk.  Ett experimenterande med form 

och material är i fokus samt samtal kring inspiration och idéverksamhet. Jag anser att 

bärbarheten är självklar i många av artiklarna i samtliga tidskrifter och ser där ingen skillnad 

mellan de svenska tidskrifterna och den brittiska tidskriften.  

 

En tendens är att det verkar finnas en uppdelning inom smyckekonsten även i Sverige. Flera 

av respondenterna anpassar sig efter denna uppdelning för att nå en bredare kundkrets 

genom att tillverka unika objekt till utställningar då målgruppen är mer konstintresserade 
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samt tillverka mer gångbara smycken till försäljning i butik till en bredare kundgrupp. Det 

finns en tydlig parallell till de klasskiljda åsikter som Metcalf tar upp om en mer medelklass, 

traditionsenlig syn och en mer konstvärldslig syn. Det vill säga, de som vill att smycken ska 

visa på inkomst och social status och de som vill att de ska berätta en historia föra ett 

samtal. Ytterligare en intressant aspekt som kom upp i studien var att både Florian 

Ladstätter (Adams, 2011) och Hanna Hedman menar att det är bäraren som färdigställer 

verket. Detta kan vara en syn som delas av fler smyckekonstnärer som arbetar med bärbara 

smycken då bäraren är en viktig del av verket. Bärbarheten blir då väldigt relevant och viktig 

för syftet; att bäraren fortsätter berätta historien. 

Även fast smyckekonsten på senare år gått ifrån statussmycken och ädla material till ett mer 

experimentellt och personligt förhållningsätt så verkar det finnas två grundläggande 

förväntningar på smyckekonsten vilka består i att utmana som konst men fortfarande vara 

bärbart vilket gör motsättningen mellan ramen för smycken och den konstnärliga 

ambitionen ständigt aktuell. Denna förflyttning verkar ske dels i form av ett byte ifrån ädla 

till oädla material och då flera av konstnärerna utgår ifrån gamla hantverkstraditioner, med 

inom området nya material gör detta att materialexperiment och ett undersökande efter 

samtida uttryck blir centrala delar i arbetet. Det går även att se att priset på ädelmetaller 

påverkat denna utveckling då stigande priser gjort att många konstnärer vänder sig till 

alternativa, billigare, kanske oprövade material. Detta gynnar ett experimentellt arbete och 

är positivt då det för konsten framåt eftersom konstnärerna har möjlighet att 

experimentera, förverkliga sina idéer och uttryck. Men ett senare problem blir dock att det 

kan vara svårare att sälja pga. att materialet inte har ett värde i sig.  

Att flera smyckekonstnärer vill gå ifrån smycket som en statussymbol och vidare till en 

upplevelse eller att göra oss mer medvetna om oss själva klingar samstämmigt med rådande 

tankar om mindfulness och medveten närvaro. Detta föder frågorna ifall detta är något 

tidstypiskt som ger sig uttryck även i smyckekonsten? Och ifall den västerländska 

smyckekonsten på ett sätt, rör sig mer mot asiatiska traditioner där det spirituella i 

förhållande till kroppen är ledande? 

Till skillnad från min tidigare uppfattning är bärbarheten inom smyckekonsten inte är svart 

eller vit då det utifrån respondenternas svar går att se att få verksamma smyckekonstnärer 
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enbart arbetar med bärbara eller icke-bärbara smycken utan att bärbarheten påverkas av 

smyckets syfte eller koncept. Fler av respondenterna svarar att de jobbar eller har jobbat 

med både funktionellt bärbara och icke-bärbara smycken och att bärbarheten inte är 

definitionen av ett smycke även om flera av dem utgår ifrån kroppen i sitt arbete. De menar 

att det istället är konceptet som styr och att ett smycke skall vara bärbart ifall det är 

tillverkat för att vara det. Det framgår i svaren att bärbarheten är ständigt närvarande 

oberoende av ifall det är bärbarheten eller icke-bärbarheten som behandlas då kroppen har 

en självklar plats inom smyckekonsten och det går även att se att bärbarheten kommer in i 

olika skeden i den skapande processen. För vissa av respondenterna är bärbarheten en 

central del redan i början av processen medan den för andra kommer in efter exempelvis ett 

inledande materialexperiment eller utforskandet av en idé. Detta stämde överens med den 

information som gick att hitta i litteraturen vilket gör att det är rimligt att påstå att detta är 

en generell företeelse. I litteraturstudien framgick det även en annan intressant aspekt som 

visade att smyckekonstnärer arbetar med kroppen på olika sätt då de fotograferar sina verk. 

Vissa fotograferar verken både på en kropp och för sig medan andra fotar sina verk endast 

för sig även fast de arbetar med bärbara verk vilket visar att det finnas en önskan om att 

verken ska kunna stå för sig själva utan kroppen trots att respondenterna och de i 

litteraturstudien är eniga om att kroppen är central i sammanhanget. En parallell kan även 

dras till handskdebatten på 60-talet eftersom de flesta smyckekonstnärer anser att alla 

smycken är bärbara men det behöver inte vara bärbart i alla situationer utan kan markera 

speciellt tillfälle. Flera respondenter menar även att ett smycke kan vara bärbart i tanken 

vilket ger ett intressant inlägg i debatten och ytterligare en dimension till tolkningen av 

ordet bärbarhet inom smyckekonsten. 

Mot bakgrund av respondenternas svar går det att se att begreppet bärbarhet inte är 

okomplicerat utan innefattar två riktningar då ett smycke kan vara bärbart ur ett 

kommersiellt perspektiv samt ur ett funktionellt perspektiv.  Flera av respondenterna och de 

smyckekonstnärer som tar plats i litteraturstudien poängterar bestämt att de inte 

kommersialiserar sin konst. Naomi Filmer t.ex. anser att man inte är smyckekonstnär ifall 

man tänker för mycket på kunden eller bäraren men samtidigt är det tydligt att 

verksamheterna måste gå runt. Detta tydliggör ytterligare en intressant aspekt där 

säljbarheten som gör sig synlig. Enligt ”the wearablility issue” av Bruce Metcalf från 1996 är 
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den radikala smyckekonsten nödvändig för att driva den framåt. Metcalf anser att det är 

upp till varje enskild konstnär att förhålla sig till bärbarheten då de skall ha det fria valet att 

välja ifall uttrycket och samtalet är viktigare än komforten. Men glömmer han inte 

säljbarheten? För att smyckekonsten skall kunna utvecklas och föras framåt så måste 

verksamheterna för smyckekonstnärerna gå runt. Därför kan man fråga sig ifall 

smyckekonsten behöver vara bärbar för att vara säljbar? Många av de smyckekonstnärer 

som figurerar i studien nämner både kroppen och bärbarheten som centrala delar i deras 

arbeten och flera av dem vill att smycken ska vara en förlängning av kroppen och vår 

person. Detta gör bärbarheten central men gör bärbarheten att smyckena säljer bättre? 

Eller om man vänder på det: Om komforten offras, gör det att människor köper mindre? 

Enligt en av respondenterna så finns det i Sverige en tveksamhet till att köpa smyckekonst 

som inte har ett värde i sig och det är därför rimligt att anta att tveksamheten blir större ifall 

smycket är otraditionellt bärbart.  

Då majoriteten av de smyckekonstnärer som medverkar i studien är väldigt noga med att 

poängtera att de inte anpassar sin konst för att göra den mer säljbar tycker jag mig se att 

det kan finnas en generell åsikt om att säljbarhet skulle vara något fult inom smyckekonsten. 

Det blir en balans mellan att inte kommersialisera sin konst men att samtidigt vara just 

säljbar för att nå ut och få verksamheten att gå runt.  

Av detta kan tänkas att smyckekonsten står framför följande hinder; förväntningar på 

bärbarhet och ädla material vilket kan vara traditioner inom smyckekonsten som hänger sig 

kvar. Metcalf menar att det är upp till var och en att besluta ifall de vill arbeta med 

bärbarheten eller icke-bärbarheten men är det så om kunden har dessa ovan nämnda, djupt 

rotade traditionella förväntningar och krav om komfortabel bärbarhet? Enligt Ericsson 

(1990) så har traditionsbundna förväntningar tidigare hämmat den konstnärliga 

utvecklingen inom smyckekonsten i Sverige men det verkar vara samma förväntningar som 

fortsätter att utmana smyckekonsten idag. En av smyckekonstnärerna som förekommer i 

litteraturen lyfter fram att hennes smycken inte är traditionellt små i formatet men 

poängterar att de inte är mindre bärbara än en handväska som många faktiskt väljer att 

bära varje dag. Detta visar att de traditionella förväntningarna på smycken behöver 

ifrågasättas och därför är jag säker på att konstsmycken kommer att bli mer accepterade ju 

fler som väljer att bära dem.   
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Sammanfattningsvis, så finns det en viss problematik att diskutera bärbarheten då det finns 

olika grader av bärbarhet men det framgår tydligt att den funktionella bärbarheten och 

smyckets relation till kroppen är central hos smyckekonstnärerna. Kroppen och bärbarheten 

går inte att komma ifrån i sammanhanget smyckekonst och även om formatet på smycken 

utmanar och har blivit större tas fortfarande väldigt stor hänsyn till den funktionella, 

komfortabla bärbarheten. Bärbarheten och komforten är djupt rotad i smycketraditionen 

vilket gör att det ständigt måste förhållas till. Det finns tydliga tendenser som visar att det 

tänjs på gränserna i både form- och materialval och kanske kommer bärandet av den något 

mer krävande smyckekonsten att få en bredare kundkrets och bli lika accepterat som 

bärandet av handväskor.   

Avslutningsvis, vill jag poängtera vikten av att det måste våga investeras i samtida 

smyckekonst för att den skall få möjligheterna att utvecklas och tillföra samhällsinlägg.   

Vidare forskning 

Vidare forskning kring området skulle kunna vara att titta närmare på och undersöka hur 

kunderna tänker kring bärbarhet. Det skulle även vara av intresse att titta närmare på den 

uppdelning som finns mellan kunder med mer traditionella förväntningar och en mer 

konstintresserad kundgrupp med mer konstinriktade förväntningar. Hur ser denna 

gruppering ut och varför? Vad har de för skilda förväntningar?  

Ytterligare en intressant aspekt att undersöka närmare är hur smyckekonstnärer väljer att 

kommunicera sina smycken via foton. Hur de fotar sina verk, på en kropp eller för sig? Hur 

bärbarheten gör sig synlig i kommunikationen till kunden via t.ex. pressmaterial? 
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