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Denna studie syftar till att belysa papper som konsthantverksmaterial. Studien aktualiserar hur konsthantverkare som 

arbetar i papper beskriver sin relation till materialet och hur konsthantverkare som arbetar i papper upplever att deras val 

av material påverkar deras arbetssituation. Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med sex konsthantverkare som 

arbetar professionellt i Sverige med att på olika sätt skapa objekt i papper eller på olika sätt skapa materialet papper. 

Resultatet visar att konsthantverkare som arbetar i papper har en relation till materialet som genomsyras av trygghet, 

närhet, glädje och kontroll. Genom utbildning och/eller experiment har konsthantverkarna stärkt sin relation ytterligare 

till materialet. Pappret upplevs billigt, lättillgängligt och enkelt att bearbeta vilket medför att informanterna kan vara 

flexibla i deras arbeten och djupt utforska materialet. Papprets förgänglighet medför att konsthantverkarna kan uppleva 

det svårt att sälja sina produkter, men denna egenskap anses även korrelera med deras pappersprodukters avsedda 

funktion. Uttrycksmedlet papper har gett konsthantverkare en bättre arbetssituation än vad de tidigare upplevt när de till 

exempel tecknat eller målat då det innebär färre problem och ger fler idéer till gestaltning, de menar att pappret innehar 

stora möjligheter. I den nuvarande trenden som råder för pappershantverk, som bland annat kan ses på internet, kan 

arbeten i materialet bli särskilt uppmärksammade. Att arbeta med papper innebär också att konsthantverkarna ibland 

möter oförstående reaktioner från andra människor vad gäller materialet och den använda tekniken, vilket tyder på att 

föremål i papper normalt inte är särskilt vanligt och medför att de med tal behöver förklara sina arbeten. Arbetet i papper 

betyder även att konsthantverkarnas insats i form av tanke, kreativitet och tid blir viktig i det anspråkslösa materialet. 
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1. Inledning 

Vi skriver inköpslistan på det. Vi får det på köpet vid köpet av mjölk, vi blir upplysta genom 

det vid frukostbordet, vi torkar oss med det i rumpan. Sedan går vi till jobbet. Ett sådant där 

typiskt pappersarbete. Den här uppsatsen handlar om papper. 

 

Papper är inte kostsamt att köpa in, men om Picasso skrivit sin signatur på det eller om Carl 

von Linné, eller kanske ännu hellre Gustav Vasa, är porträtterad på det får pappret plötsligt 

ett högre värde. Konstnärliga tavlor säljs ofta för större summor pengar, vilket inte ingår i 

gemene mans budget. Konst är ofta tillämpad på papper, men papper i sig är ett material som 

är trivialiserat. Det är ett material som vems som helst kan ha råd med eller kan få tag på, till 

exempel genom kopieringspapper eller dagstidningar. Vi använder papper dagligen utan att vi 

tänker på det. Materialet kan lätt få defekter och steget till att det hamnar i papperskorgen är 

sällan långt. I och med materialets stora utbredning, att det är lättillgängligt, lätt att hantera 

och billigt kan det vara naturligt för barn att använda det. De ritar på det, de klipper, klistrar 

och viker. Även många vuxna förefaller gilla att pyssla i materialet för eget hemmabruk om 

man ser till olika nuvarande bloggar och forum på internet. På internet marknadsför sig även 

människor som har som yrke att skapa i papper eller att skapa själva pappret. Med liknande 

metoder som barnen och hobbypysslarna arbetar de i papper men de driver en professionell 

inkomstbringande verksamhet.  

 

Heyenga (2011) presenterar i en bok 26 olika konstnärer som arbetar med att klippa och skära 

i papper. I en text till bokens inlaga beskrivs hur världens konstnärer på senare tid har börjat 

se papper på ett annorlunda sätt. Papper betraktas inte längre bara som något man kan skriva 

på genom att dokumentera, organisera och planera sitt liv. Genom att utforska papprets 

möjligheter som ett konstnärligt uttrycksmedel i sig självt skapar konstnärer invecklade och 

vackra konstverk som lätt förefaller häpnadsväckande. Verktygen för att arbeta med det enkla 

materialet är likväl enkla, olika kombinationer av kniv och sax nyttjas. Man menar att det 

råder en explosion av originalitet, kreativitet och konstnärligt utforskande i världen och att 

pappersklipp har tagit en central roll i denna explosion (Heyenga m.fl. 2011). 

 

Avella (2011) skriver att pappersklipp berör vårt behov av att skapa genom våra händer och 

av att fly bildframställningen av pixlar som finns överallt i den skärmbaserade värld vi lever 

i. Hon menar att fenomenet att skära eller klippa i papper medför en minimalitet och en 
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tillgänglighet som tilltalar i en tid då ”banks are crashing, whole countries are going broke, 

and any signs of excess seem a little passé” (Avella 2011 s. 9). Vidare menar Avella (2011) 

att trots att verk gjorda genom skärning eller klippning kan se moderna ut, är tekniken 

gammal. I Kina började man utöva pappersklipp över 1000 år tidigare än de flesta i Europa 

ens hade sett en pappersbit. Klanten (2009) fastställer att datorernas stilar och tekniker blivit 

förankrade efter två decennier av digitala experiment. Han menar att det är dags att gå vidare 

och omvärdera papprets inneboende funktioner och möjligheter (Klanten m.fl. 2009). 

 

Denna studie utgår ifrån två sidor av materialet papper. Papper är å ena sidan ett material som 

är trivialt använt. Det är ett material som tillfredsställer många mänskliga behov varje dag 

utan att egentligen synas. Papper är å andra sidan ett material som utgör en utgångspunkt för 

uppmärksammat professionellt konsthantverk i vår samtid. Hösten 2012 synliggjordes papper 

som ett konsthantverksmaterial för mig. I denna studie vill jag undersöka vilken relation 

verksamma konsthantverkare har till detta självklara, platta material och vad det innebär för 

dem att arbeta med det. Det är detta ämne som den här studien kommer att behandla i det 

stora ämnesområde som papper utgör. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att belysa papper som konsthantverksmaterial. Studiens huvudsakliga 

fokus är riktat mot vilka förhållningssätt konsthantverkare, som arbetar i papper, har till 

materialet. 

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 Hur beskriver konsthantverkare, som arbetar i papper, sin relation till materialet? 

 Hur upplever konsthantverkare, som arbetar i papper, att deras val av material 

påverkar deras arbetssituation? 

 

1.2 Begreppsbestämning och avgränsning 

Jag har valt att fokusera på papper i en konsthantverkskontext. Alla informanter som deltar i 

studien arbetar professionellt med papper. Antingen genom att skapa objekt i papper eller 

genom att skapa pappret i sig. Vissa av informanterna är konsthantverkare och konstnärer, 

andra är producenter av papper. Jag väljer för enkelhetens skull att benämna alla som 

konsthantverkare då det är ett begrepp som jag anser vara det mest övergripande och 
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tillbörliga i sammanhanget. På samma sätt använder jag ordet konsthantverk i studien, då jag 

upplever gränserna flytande mellan konst, konsthantverk och hantverk. Jag har vidare valt att 

fokusera på konsthantverkare som använder materialet papper som sitt främsta 

uttrycksmedel. Konstnärer som enbart målar och tecknar eller dylikt på papper innefattas inte 

i denna avgränsning. Med relation menas i studien den känsla, som av tidigare erfarenheter 

och nuvarande aktivitet, finns till materialet papper. Med arbetssituation ämnas i studien den 

situation som upplevs vid bearbetningen av materialet papper och hur den bearbetningen 

mottas av andra. Ordet pappersprodukt ges i studien betydelsen ett objekt skapat i papper 

eller materialet papper i platt tillstånd. 

 

1.3 Arbetets disposition 

I bakgrundskapitlet som följer ges en inblick i materialet papper, dess historia och 

tillverkningsprocess. Därefter presenteras exempel på hur papper används som 

konsthantverksmaterial i vår samtid. I slutet av kapitlet ger jag en bild av forskningsläget med 

relevans för studien. En sammanfattning av den tidigare kunskapsbakgrunden inom området 

följer därefter. I metodkapitlet redogör jag för hur denna studie, som bygger på kvalitativa 

intervjuer med konsthantverkare, har genomförts. I resultatkapitlet delges informanternas 

intervjusvar utifrån olika teman, relevanta för studiens frågeställningar. En sammanfattning 

av resultatet leder in till studiens avslutande kapitel, där studiens resultat i relation till den 

tidigare kunskapsbakgrunden diskuteras och förslag till vidare studier delges. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

I bakgrundskapitlet ges en inblick i papprets historia och i den samtida pappers-

tillverkningsprocessen. Vidare behandlar kapitlet hur papper används i en konsthantverks-

kontext. Därefter presenteras tidigare forskning som har utförts i relation till papper som 

konsthantverksmaterial, artefakters betydelse för människan samt konsthantverkares relation 

till papprets närbesläktade material; textil.  

 

2.1 Materialet papper  

I en introduktion till boken Papper. En mänsklig historia beskriver Jerkeman (2000) papprets 

mångfald. Varje år används trehundra miljoner ton papper i världen. År 1998 använde den 

genomsnittliga amerikanen drygt 330 kilo papper per år. I Kina låg samma mätning på 26 

kilo per invånare, trots att uppfinningen papper såg sitt ljus i Kina. Häkli (2008) menar i 

boken Ingen dag utan papper att papper har i över femhundra år varit det kulturmedium som 

har haft störst vikt i Europa. Det har varit en av de viktigaste förutsättningarna för samtliga 

funktioner i samhället och för samhällets utveckling (Häkli m.fl. 2008). Papper har till och 

med inflytande på hur vi talar om och hur vi förstår världen. Jerkeman (2000) menar att det 

finns många uttryck om papper som var vanliga för cirka femtio år sedan. Uttryck som 

stannar på papperet, pappersarbete och pappskalle. Det finns en ton i många av de här 

vedertagna metaforerna som klingar negativt. Detta kan vara en anledning till att begreppet 

papper inte ger särskilt positiva associationer hos många. Enligt Bo Rudin författare till 

boken Pappersmakeri från 1995 är papper ”ett av de enklaste men ändå vackraste material vi 

känner till, men också ett av de minst uppskattade. Inte minst i papperslandet Sverige” (Rudin 

1995, s. 1). 

 

Papper är växtfibrer som är filtade tillsammans (Rudin 1995). Fibrerna består av cellulosa. 

Cellulosa är en beståndsdel i alla växter (Borgström & Eberson u.å.). Detta innebär att papper 

är en naturprodukt, som förvisso inte hade skapats utan människan (Häkli m.fl. 2008). Papper 

uppfanns av kinesen Tsái Lun (Jerkeman 2000). Råmaterialet behöver utgöras av malda eller 

krossade fibrer, det vill säga varje fiber behöver vara en enskild enhet, för att få kallas 

papper. Det är detta som särskiljer papper från dess föregångare papyrus som är en gräsart, 

tapa som är ett barkpapper, amate även detta ett barkmaterial och så kallat rispapper som 

utgörs av märg. Pergament, det vill säga djurskinn, är ett annat material i sammanhanget 

(Rudin 1995). 

http://www.ne.se/sok?ff=BtB
http://www.ne.se/sok?ff=LEn
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Papper tillverkas idag efter samma grundprinciper som då det uppfanns i Kina för över 2000 

år sedan. Produktionen sker idag dock främst industriellt i stora anläggningar, men 

papperstillverkning för hand existerar ännu. Metoderna är detsamma för framställning för 

hand som vid papprets födelse (Häkli m.fl. 2008). I följande avsnitt beskrivs övergripande 

hur papper framställs industriellt. Tillverkningsprocessen av papper kan sammanställas i fem 

steg. Det första steget är mäldberedning. Fibrerna blandas då med vatten och mals, på vilket 

sätt bestäms av önskat papper. Blandningen kallas därefter för mälden. I mälden blandas 

olika tillsatser beroende på vilken typ av papper man vill ha, såsom lim för att pappret inte 

ska ta upp vatten så lätt, stärkelse för styrka och hårdhet och pigment för färgsättning 

etcetera. Mälden forslas ut på en duk av plast som likt en sil har ett genomsläpp. Mälden 

fördelar sig jämnt över ytan och vattnet börjar försvinna, så kallad avvattning. Efter detta 

möter det begynnande pappersarket valsar som roterar. Mellan dessa valsar sker pressningen 

då ännu mera vatten tas bort. Det sista vattnet försvinner av cylindrar uppvärmda av ånga vid 

torkningen. Det sista steget kallas färdiggörningen. Pappret behandlas då på olika sätt för att 

bli en funktionell produkt (Skogssverige 2012). 

 

2.2 Papper som konsthantverk  

I detta avsnitt redogörs för exempel på hur papper används i en konsthantverkskontext. 

Avsnittet baseras främst på nutida exempel. Flertalet böcker finns publicerade om papper 

som ett skapande material. Många handlar om hur man mer kan pyssla i papper som hobby, 

andra visar mer professionella arbeten av yrkesverksamma. Gemensamt för samtliga är att de 

visar olika möjligheter att skapa i papper. En världsledande organisation som förenar 

världens kreatörer i papper är The International Association of Hand Papermakers and Paper 

Artists (IAPMA). IAPMA startade i Tyskland 1986. Då var papperskonst mycket mindre 

välkänt än var det är idag. Antalet medlemmar är idag drygt 470 stycken med härkomst från 

40 länder. Medlemmarna är konstnärer, pappersproducenter, vetenskapsmän, historiker och 

undervisande lärare bland andra. Organisationens huvudsakliga mål är att underlätta ett 

internationellt utbyte av idéer och information om handpapperstillverkning och papperskonst. 

Detta möjliggörs genom medlemstidningar, kongresser, utställningar, workshops, lektioner, 

resor och en hemsida med galleri och forum (IAPMA u.å.).  
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Följande avsnitt presenterar ett urval av litteratur som behandlar hur papper på ett 

professionellt sätt används idag av konsthantverkare och konstnärer. Två böcker som 

nämndes i inledningen presenteras närmare. De beskriver den nutida renässansen för 

pappershantverk. En av dessa är Papercraft. Design and art with paper av Robert Klanten 

m.fl. från 2009. Klanten menar att ett objekt som har krävt fysiskt engagemang och inte kan 

skapas via en dators funktioner för att klippa och klistra har fått en stor förnyad 

uppmärksamhet hos skapare och mottagare. Detta kan ha funnit sin värdefulla vikt i en tid då 

nästan all information bara är ett klick bort (Klanten 2009). I denna bok visas hur verk 

skapade i papper kan användas inom illustration, reklam, performance, konstinstallation och 

animation till exempel. Den andra boken är Papercutting. Contemporary Art- Timeless Craft 

av Laura Heyenga m.fl. från 2011. Som tidigare nämnt presenteras olika konstnärer som 

arbetar med pappersklipp i denna bok. Rob Ryan är en av konstnärerna. Han arbetar med 

poetiska siluettklipp och har skrivit bokens förord. Ryan skriver att han tror att det 

konstnärliga återupplivandet och intresset att arbeta med pappersklipp som nu råder kommer 

ifrån en viss typ av konstnär. En konstnär som älskar att rita och älskar former som är 

sammanhängande, men som inte vill vara bunden av tung skulptering, eller svårigheter i 

måleri. Vidare en konstnär som fritt vill utforska ett material som är lätt, skört och enkelt att 

arbeta med (Ryan 2011). 

 

De senaste årens uppsving för papper som konsthantverksmaterial står även att läsa om i 

artikelform. En artikel som i sammanhanget är särskilt relevant och bör introduceras är 

Running with Scissors av Claire Lui från 2009. Den behandlar hur den gamla tekniken med 

att klippa i papper är pånyttfödd, hur pappersklipp har blivit en framstående trend de senaste 

åren och att tekniken har utvecklats från enkel hemslöjd till att exponeras i böcker och på 

stora muséer. Ett av de delgivna exemplen är New York´s Museum of Arts and Design 

(MAD). Deras utställning Slash: Paper Under the Knife är inte en exponering av gulligt 

papper menar muséets intendent, David McFadden. Utställningen lyfter istället fram den 

vändning som pappershantverket har tagit de senaste åren med avancerade arbeten. Arbeten 

som visar en nivå av konstnärlighet vilket McFadden beskriver som att rita med saxar. 

McFadden menar att papper är undervärderat, att folk glömmer bort hur mycket papper 

betyder i livet och att konstnärerna som arbetar i papper återuppväcker någonting som är lågt 

värderat. Lui (2009) skriver att papper har demokratiska kvalitéer såsom att det är 

lättillgängligt, billigt samt lätt att forma och klippa i. Detta gör det till ett idealt material både 

att uttrycka drömmande, fina saker med men också mardrömsliknande hemskheter, båda 
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ytterligheterna är populära just nu menar Lui (2009). I artikeln tar Lui (2009) upp olika 

framträdande papperskonstnärer och deras relation till papper. Flera konstnärer tycker om 

materialet för att det är något man har råd med och för att det är flyktigt. Återkommande 

aspekter som gör att konstnärer gillar att arbeta i materialet är attraktionen av skuggor och 

dess psykologiska innebörd men också av att skära bort material för att hitta en form, enligt 

Lui (2009). 

 

2.3 Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras forskning inom områden som är relevanta i relation till studiens 

syfte: papper som konsthantverksmaterial, hur människor förhåller sig till materiella ting och 

vilken relation konsthantverkare har till sitt material. Vid olika sökningar på paper 

tillsammans med ord som art, craft och design exponerades främst studier inom fyra 

områden: hur papper som material kan förvaltas i konstsammanhang, hur papprets 

egenskaper kan förbättras genom behandling, hur papper fungerar som hjälpmedel inom 

teknologin samt hur pappersprodukter kan utvecklas i framtida produktion. Studier från dessa 

forskningsområden presenteras övergripande i inledningen till detta avsnitt. Vidare 

presenteras en studie som beskriver artefakters betydelse för människan samt en studie som 

beskriver konsthantverkares relation till det textila materialet. 

 

2.3.1 Forskning om papper  

Ett urval av den forskning som erhölls vid sökning efter tidigare forskning om papper med 

korrelation till konst och hantverk presenteras här. Micheli, Mazzuca, Palleschi A och 

Palleschi G (2012) har behandlat ämnet kring att papper med tiden genomgår processer av 

nedbrytning, vilket kan vara ett hot mot konstverks beständighet. I studien presenteras en ny 

bioteknisk strategi för att bevara konstprodukter. Man har använt sig av innovativa och 

ofarliga material som tillexempel hydrogel, en halvfast massa med vatten som grund 

(Holmberg u.å.), kombinerat med användning av ett elektrokemiskt, analytiskt verktyg. 

Genom detta kunde forskarna bevisa det försämrade tillståndet av konst på papper, samtidigt 

som de effektivt kunde rengöra konstobjekten via övervakning av den process som tar bort 

både nedsmutsande och nedbrytande ämnen. Forskarna menar att denna bioteknologi visar på 

fördelar gentemot de traditionella metoderna för att rengöra papper som används i nuläget 

(Micheli m.fl. 2012). I en annan studie av Afsharpour, Rad och Malekian (2011) behandlas 

hur titandioxid, ett vitt fyllmedel i papper (Kemikalieinspektionen 1999), fungerar som skydd 

mot nedbrytning av ultraviolett ljus, förorenande gaser, mögel och bakterier. I studien har en 

http://www.ne.se/sok?ff=KHg


  
 

1 2  

 

miljarddels (nano) sammansättning av cellulosa och titandioxid använts som beläggning på 

pappersfibrer som ett skyddande ytlager. För att undersöka skyddet användes två mekanismer 

som ökade hastigheten för åldrande vid applikation av ljus och värme. Resultaten visar att 

papper med nano-beläggningen har bra hållbarhet. Även färgat papper hade en god 

ljushärdighet när det var behandlat med nano sammansättningen. Undersökningen visade 

även att beläggningen har positiv inverkan mot svamp (Afsharpour m.fl. 2011). 

 

Vikning görs aktuellt i Guang och Amatos studie från 2004. Forskarna har givit flera förslag 

på hur man kan omforma ett antal gestaltningar på ett vikt objekt till att resultera i en annan 

gestaltning. Genom att göra modeller som liknar flergrenade träd blev det möjligt att tillföra 

robottekniker på ledade objekt. Studien medför att det inte enbart är möjligt att få svar på 

frågor som om ett objekt kan vikas till ett annat objekt, utan att även verktyg för att studera 

den dynamiska vikningsprocessen ges. Avsikten är att studiens grund ska kunna användas 

bland annat i områden som traditionellt utformar robotar, såsom automatisering och 

animation (Guang & Amato 2004). En annan studie behandlar elektronik i papper. Goto 

(2011) har tillverkat en ledande polymer tillsammans med upplöst pappersmassa. En polymer 

utgörs av kedjeformade molekyler och är vanligtvis ett organiskt ämne (Terselius u.å.). Detta 

resulterade i en sammansatt fiber utav polymer och pappersmassa som sedan kunde formas 

till ett pappersark. Forskaren menar att tekniken möjliggör produktion med lägre kostnad för 

dynamiska och flexibla omslag och ledande förpackningar. Forskaren menar vidare att 

origami med sin vikningsteknik är en bra metod för att göra prototyper av tredimensionella 

objekt med papper innehållande denna ledande polymer, och att prototyperna skulle vara 

användbara inom industrin (Goto 2011). 

 

2.3.2 Betydelsen av artefakter 

Professor Tuan (1980) tar i en artikel upp betydelsen av artefakter, ett objekt skapat av 

människan. Han menar att för att ta reda på vilken betydelse en artefakt har behöver man ta 

reda på vilken betydelse och vilket värde det finns i mänskligt liv samt vad det är i livet som 

är värdefullt. Författaren tar upp att vardagliga saker som människan gör och upplever, till 

exempel äter en god middag eller lägger sig i sängen lämnar inga spår i världen. Stunder 

följer efter stunder och de rörelser som görs är svårfångade, menar han. Tuan (1980) hävdar 

att det är ett grundläggande kännetecken hos människan att känna en drift av att ge exempel 

på händelser, att ge de flyktiga stunderna av både nöje och smärta en berättande 

sammanfattning eller en visuell form. Det behövs människor som lyssnar på och ser det som 

http://www.ne.se/sok?ff=BTe
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är gjort, menar Tuan (1980). Att arbeta med någonting ger till slut en produkt som håller 

längre än tillfälliga skeenden. Artefakter är något man kan lita på, något som ger stabilitet. 

Flyktiga känslor och tankar blir beständiga och objektifierade i saker som består, enligt Tuan 

(1980). Ändå menar Tuan (1980) att objekt som produceras för vanligt användande har ett 

begränsat värde. De är inte gjorda för att utmana tiden i livslängd, deras varaktighet är ringa. 

Vedertagna objekt blir snart osynliga, de blir inkluderade i människans liv varpå de inte läggs 

märke till när de används av vana, precis på samma sätt som människan inte lägger märke till 

sina händer eller fötter när de fungerar, skriver Tuan (1980). Ett konstverk är en speciell typ 

av artefakt menar Tuan (1980). Med sin fördel att sammanföra komplexa känslor av stor vikt 

står de emot att sugas in i de dagliga aktiviteterna i den praktiska världen. Konstverk är 

därmed synliga och beständiga i människors medvetanden.  

 

Tuan (1980) skriver att artefakter kan verka vara mer väsentliga och ha mer personlighet än 

människor då människor kan komma och gå i livet. Då artefakter har styrkan att inkludera 

och ge uttryck för betydelsefulla mänskliga erfarenheter, kan de värderas högre än människan 

själv, påtalar Tuan (1980). En händelse är snabb, svårfångad och kaotisk. Människan 

använder ord, rörelser och artefakter för att ge den en skepnad av varaktighet och 

sammanhang. En händelse är fångad i ett ting, men ett ting kan sällan tala entydigt för sig 

själv, menar Tuan (1980). Tingets betydelse förlitar sig åtminstone en del på stödet av en 

människa som pratar och gestikulerar. Ändå avtar objektets synlighet vid tidens gång om det 

inte återskapas med muntlig eller kroppsaktiv uppskattning. Värderade artefakter behöver 

upprätthållas av mänskliga samtal menar Tuan (1980). Artefakter har även värdefulla minnen 

som berättar om en svunnen tid som inte ens skrivna dokument kan komma upp till i nivå. 

När artefakter förstörs finns inget kvar och om ingen artefakt skapas som kan vara beständig 

går livets tid förbi utan ett spår, hävdar författaren. Vidare anser han att artefakter är 

produkter gjorda utifrån människans hjärna och skicklighet. Han menar att saker som är 

gjorda av naturligt material som trä och lera framstår som mer vilsamma än saker gjorda av 

aluminium och plats, vilket påminner om människornas jäktande då de är mer komplicerat 

framställda. Samtidigt är artefakter som stimulerar till tankar tilltalande för människor hävdar 

Tuan (1980). Han påstår att människor är vad de har och äger, men att människan å andra 

sidan är vad den tänker och att människan återspeglar sig i en artefakt (Tuan 1980). 
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2.3.3 Konsthantverkares relation till sitt material 

Vid sökning efter tidigare forskning med relevans för denna studie har det inte erhållits några 

forskningsstudier som behandlar konsthantverkares relation till papper. Istället lyfts här en 

studie som behandlar relationen till ett närbesläktat material till papper, textil, som precis som 

papper utgörs av fibrer. Collier (2011) har genomfört en studie kring kvinnors relation till 

textilt hantverk. Genom en kvantitativ metod i form av en enkät tillgänglig på internet har 

821 kvinnor deltagit i studien. Bekvämlighetsval tillämpades där kvinnor som identifierade 

sig själva som utövare av textilt hantverk och var 18 år eller äldre kunde välja att delta. 

Författaren nådde främst ut till dessa via information till olika textila organisationer varpå 

spridning skedde. Överlag var deltagarna i medelåldern eller äldre, välutbildade, anställda 

och välbetalda. De flesta bodde i USA. Anledningen till att urvalsgruppen enbart bestod av 

kvinnor är för kvinnors långa och komplicerade kulturarv i textil och fiber menar Collier 

(2011). Collier som är verksam inom klinisk psykologi, researcher och själv utövare av textilt 

hantverk menar att få studier har gjorts tidigare som behandlar det psykologiska värdet för 

kvinnor att skapa i textil. De som har gjorts har varit med ett litet och homogent urval.  

 

Denna studie tar i beaktan hur ofta textila hantverkare utövar olika tekniker i textil, vilka 

mönster utövarna ser i deras hantverk i textil, varför de arbetar med fibrer och om de 

använder hantverk för att förändra jobbiga känslor. Deltagarna hade i enkätstudien bland 

annat 19 olika textila tekniker att förhålla sig till och värdesätta på olika skalor gällande om 

de provat tekniken, den upplevda skicklighet i tekniken samt hur ofta de använder tekniken. 

Sticka, sy, virka och väva var de tekniker som låg högt upp på samtliga tre mätningar. 26 

procent hade någon gång provat på att göra papper, en siffra som låg på 16:e plast i den 

aktuella tabellen. Pappersmakeri var den teknik som deltagarna hade minst skicklighet i. 

Utifrån 23 olika anledningar till att man ägnade sig åt textilt hantverk var de fem vanligaste 

anledningarna att: man tyckte det var vackert, man tyckte om färg, man älskade det taktila/ 

doften/ ljudet eller handens kontroll av det, det betraktades som en del av ens identitet och att 

man kände ett behov av att göra saker. Inkomst var den minst valda anledningen till att man 

valde att ägna sig åt textilt hantverk. Cirka 85 procent förväntade inte sälja sina textila 

produkter, de flesta textila hantverkarna gav bort sina produkter eller behöll dem. Cirka 40 

procent av deltagarna ansågs sig vara professionella konstnärer eller professionella i sin 

konstform. De kvinnor som använde textilt hantverk för att klara av svårigheter visade mer 

framgång, återställning och engagemang än kvinnor som inte använde textila metoder för att 

hantera svårigheter (Collier 2011). 
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2.4 Avslutande sammanfattning  

Papper som material är en kinesisk uppfinning och utgörs av malda eller krossade fibrer 

(Jerkeman 2000). Materialet har varit viktigt för samhällsutvecklingen i dess roll att sprida 

information. Papper används i stora mängder och tillverkas idag industriellt i störst 

utsträckning (Häkli m.fl. 2008). Den hantverksmässiga användningen av materialet är dock 

inte försvunnen, snarare tvärtom. Organisationen IAPMA förenar världens intresserade i 

papper, med främst fokus på samarbeten kring handpapperstillverkning och papperskonst 

(IAPMA u.å.). Samtida publikationer i form av böcker och artiklar indikerar på att 

pappershantverk har fått en nyrenässans. Heyenga m.fl. (2011) har sammanställt en bok som 

presenterar papperskonstnärer och deras verk, på liknande sätt har Klanten (2009) gjort. Lui 

(2009) skriver i en artikel hur det har blivit trendigt att utöva den gamla tekniken med att 

klippa och skära i papper. Från att ha varit en metod som främst använts som hemslöjd 

exponeras nu pappersklippta objekt på välrenommerade muséer världen över. I artikeln 

presenteras ett antal välkända papperskonstnärer som berättar om sin relation till papper. 

Forskning om papper i nära relation till konsthantverk förefaller inte vara omfattande efter de 

sökningar som gjorts. De studier som presenteras i denna uppsats behandlar fyra områden. 

Dessa områden tyder på att papper har en negativ sida vad gäller hållbarhet men även en 

positiv sida med många möjligheter. De två första forskningsområdena behandlar papprets 

hållbarhet över tid, hur befintliga pappersobjekt kan bevaras och hur nyproducerade papper 

kan behandlas som gör framtida produkter hållbara. Vad gäller papprets möjligheter har 

studier genomförts som ger indikation på att papper innehar positiva egenskaper för framtida 

produktion, dels av utveckling av ny teknologi och dels av nya pappersprodukter. I en studie 

av Tuan (1980) behandlas betydelse av artefakter, vilket värde produkter som är gjorda av 

människan har. Han menar att en artefakts betydelse har en stark koppling till värdet i 

människoliv. Vidare att artefakter är mer beständiga än händelser, men att artefakter behöver 

uppmärksammas i form av till exempel tal för att inte bli osynliga och inte tas förgivna. Han 

menar däremot att artefakter som är konst inte lika lätt blir osynliga som andra artefakter då 

de innehåller komplexa känslor. I en studie av Collier (2011) behandlas kvinnors relation till 

textilt hantverk, varför de ägnar sig åt hantverk i textil och vad det medför till deras upplevda 

känslotillstånd. Bland de vanligaste anledningarna till att kvinnor utför arbeten i textil enligt 

studien är att de tycker att det är vackert, att de tilltalas av färg, att känslan av det textila 

hantverket är omtyckt och att det ses som en del av deras identitet. Studien visar att kvinnor 

som brukar textila metoder för att klara svårigheter upplever fler positiva faktorer än kvinnor 

som inte använder textila metoder när de mår dåligt.  
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3. Metod 

I metodkapitlet redogörs för tillvägagångssättet vid insamlandet av studiens empiri, som i 

detta fall utgörs av kvalitativa intervjuer med konsthantverkare som arbetar i papper. 

Inledningsvis diskuteras kvalitativa intervjuer som metod och vilka förutsättningar detta 

arbetssätt ger. Sedan beskrivs urvalet av informanter varpå genomförandet av de intervjuer 

studien bygger på delges. Därefter uppges hur materialet har bearbetats och analyserats. 

Informanterna presenteras sedan med en efterföljande diskussion av de forskningsetiska 

aspekter som tagits hänsyn till i relationen med informanterna. Kapitlet avslutas med en 

metodreflektion där synen på genomförandet av empiriinsamlingen delges. 

 

3.1 Kvalitativ intervjustudie 

Dalen (2007) menar att syftet med en intervju är att införskaffa information som på ett bra 

sätt beskriver hur andra individer upplever sin livssituation på olika sätt. Dalen menar vidare 

att det finns olika typer av intervjuer, vissa med syftet att ge svar på frågor om till exempel 

vilket tvättmedel som senast inhandlades, vissa med ändamålet att få mer omfattande och 

personliga svar vid en lång intervju. Gemensamt för dessa skilda intervjusätt är ”den 

mänskliga rösten” (Dalen 2007, s. 9-10). I kvalitativa intervjuer har frågornas svar utrymme 

för att bli omfattande och personliga. Därav bedömdes metoden lämplig, då en önskan om att 

skapa förståelse för tankar och livssituationer fanns. Enligt Dalen (2007, s. 9) är en kvalitativ 

intervju särskilt lämplig för ”att ge insikt om informantens egna erfarenheter, tankar och 

känslor”. Dalen menar även att: ”Ett överordnat mål för kvalitativ forskning är att nå insikt 

om fenomen som rör personer och situationer i dessa personers sociala verklighet” (Dalen 

2007, s. 11). Därför utfördes intervjuerna på informanternas arbetsplatser. Vilken typ av 

intervju som väljs bör relateras till ämnesvalet samt till vilka studien främst är ämnad för 

(Dalen 2007). Även Trost (2010) menar att syftet med studien ska bestämma vilken metod 

som tillämpas. Då strävan var att nå konsthantverkares förhållande till papper, hur de tänker 

och resonerar om materialet och hur de känner för det, betraktades, sammanfattningsvis, en 

kvalitativ intervjustudie som mest passande.  

 

Det finns två olika utgångssätt att ta i beaktande vid utformandet av intervjufrågor. Dessa 

handlar om olika gradering av strukturering och standardisering. En låg grad av 

strukturering innebär att informanten har stort utrymme att svara fritt på frågorna, till skillnad 

från en intervju med hög grad av strukturering där svaren ges liten plats. Patel & Davidson 
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(2011) menar även att kvalitativa intervjuer nästan alltid är uppbyggda med frågor som har 

låg grad av strukturering, vilket även valdes i denna studie för att generera ett så omfattande 

och intressant material som möjligt att bearbeta. Med låg grad av standardisering på 

intervjun kan frågorna ställas spontant och i varierande ordning beroende på vad som är 

passande till den aktuella informanten. Vid intervjuer med hög grad av standardisering är 

samma frågor ställda i samma ordning till varje person (Patel & Davidson 2011). I denna 

studie valdes en lägre grad av standardisering då varje intervjutillfälle skulle se olika ut och 

öppna upp för spontana följdfrågor. Huvudfrågorna var dock överlag ställda i samma ordning 

för att ge struktur till intervjun. Trost (2010) hävdar att ett av flera utmärkande drag för 

kvalitativa intervjuer är att frågorna som ställs är enkla och raka och att svaren är komplexa 

och innehållsrika. Detta är något som utmärker även frågorna och svaren till denna studies 

empiri. 

 

3.2 Urval av informanter 

Intervjuerna genomfördes med sex informanter som antingen skapar i papper eller som 

tillverkar papper. Urvalet av dessa bestämdes av olika aspekter. En aspekt var vilka tekniker i 

papper som informanterna är specialiserade på. Viljan fanns att ha en spridning bland 

tekniker för att nyanserat belysa papper som konsthantverksmaterial. Informanternas 

huvudsakliga tekniker fick styra urvalet men också att de skulle vara verksamma i Sverige. 

Detta var dels för att önskan fanns om att träffa dem i verkligheten för en intervju, och dels 

för att undvika eventuell problematik vid språkliga möten. Den geografiska platsen i Sverige 

var även angelägen. Informanterna fick inte vara verksamma alltför långt bort från 

Linköping, Stockholm och Uppsala, städer som var möjliga att besöka under perioden för 

studiens genomförande.   

 

Efter informationssökning på internet via sökmotorn Google på orden papperskonstnär, 

pappershantverkare och pappersklipp valdes en del av informanterna ut. Sökningarna på 

internet indikerade på att utbredningen av konsthantverkare i Sverige som arbetar i papper 

inte var särskilt stor. Tips delgavs av studiekamrater och lärare på andra verksamma 

pappershantverkare. Kontaktade blev de som hade hemsidor, som föreföll framstående inom 

sin teknik och som var verksamma på en geografisk plats som möjliggjorde en personlig 

intervju. Samtliga personer som tillfrågades ville delta i studien. De arbetar med 

tredimensionella föremål, Papier Maché, handproducerade papper, klippta collage, origami 

och industriell pappersmassa, en spridning som ansågs god i relation till studiens syfte.  
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3.3 Genomförande 

Informanterna kontaktades initialt per telefon då en presentation av mig som författare och 

uppsatsen gjordes. De fick höra varför just de blivit kontaktade och blev tillfrågade att delta i 

studien. Därefter bestämdes tid och plats för intervju. Intervjufrågorna utformades utefter 

olika teman som ansågs var relevanta för problemområdet (se bilaga 2). De hade, som 

tidigare påtalats, låg grad av standardisering och låg grad av strukturering. Hänsyn togs till 

den så kallade tratt-tekniken i utformandet av frågesekvensen, vilket innebar att de inledande 

frågorna var stora och öppna och att de senare var mer specifika. Tekniken medför stor 

motivation och aktivitet hos informanten då denne får möjligheten att uttrycka sig fritt, menar 

Patel & Davidson (2011). Detta visade sig stämma vid intervjutillfällena. Vid tillfällena 

delgavs det tänkta upplägget för intervjun och frågan om hur lång tid informanten kunde 

avsätta ställdes. Innan intervjuernas början behandlades de forskningsetiska reglerna igen för 

att vara helt säker på att informanterna tagit del av dem, att de visste vad deras deltagande 

skulle innebära samt för att få samtycke till att inleda intervjun. Intervjuerna spelades in via 

mobiltelefon för att det skulle ge en smidigare intervjusituation och ge ett mer sanningsenligt 

resultat än om svaren antecknats. Under intervjun sågs inspelningsutrustningen över för att 

kontrollera att den fortfarande spelade in. Intervjuernas medellängd var 54 minuter. De 

resulterade i öppna samtal med generöst delgivna svar. 

 

3.4 Analys av material 

Enligt Trost (2010) är det upp till uppsatsskrivaren hur bearbetningen och analysen av 

insamlad data ska ske. I processen med empirimaterialet i denna uppsats utarbetades en 

studieteknik som ansågs passande till studien. Det insamlade materialet transkriberades för 

hand. Transkribering användes för att förstå sammanhanget vid tolkningen av informanternas 

svar genom att inte missa viktig information samt för att vara säker på att citatåtergivningen 

skulle bli korrekt. Bearbetningen av det transkriberade materialet utgick ifrån tre områden 

som ansågs vara relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Varje intervju bearbetades 

på liknande sätt som Trost (2010) beskriver genom att läsa det transkriberade materialet och 

stryka under det relevanta. Den textmassa som ansågs relevant placerades in under varje 

passande område. Denna typ av strukturering av resultat är något som Hartman (2003) 

förordar, att strukturen i form av underrubriker bör korrelera med studiens syfte och 

frågeställningar. Även Patel & Davidson (2011) anser att denna typ av tematisering är att 

föredra. Efter den övergripande tematiseringen lästes texten aktivt igenom igen, med penna 

för ytterligare understrykning tillsammans med anteckningar för att finna mönster, det vill 
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säga samband i empirin. Det som markerats med penna infördes i en tabell där varje 

informants tongivande svar kring var och ett av de tre övergripande områdena fylldes i. 

Därefter kunde mönster överskådligt utrönas i svaren. De ämnen som var frekvent 

återkommande markerades med olika färger i texten för att underlätta vid omstruktureringen 

då ämnena gjordes till nio kategorier, vilka presenteras i resultatkapitlet. Textmassan lästes 

därefter igenom igen och korrigerades för att bli mer enhetlig och tydlig. Att använda tabell 

för lättare överskådning samt färgpennor vid bearbetningen framhåller Trost (2010) som två 

bra alternativ vid analys av material.  

 

3.5 Presentation av informanter 

Här presenteras de personer som har intervjuats och genom det bidragit till studiens empiri. 

Personerna presenteras i den ordning som de intervjuades. Exempel ur informanternas 

produktion exponeras för att lättare generera en förståelse för hur de arbetar med papper. 

 

Fideli Sundqvist 

 

Figur 1: Exempel ur Sundqvists produktion. (fidelisundqvist.com) 

 
Fideli Sundqvist började sin utbildning i design på Nyckelviksskolan. Därefter studerade hon Grafisk 

design och illustration på Konstfack. Hon arbetar heltid med papper och skapar framförallt 

tredimensionella objekt på uppdrag av design- och reklambyråer (se figur 1). Objekten används i 

reklamfilmer och fotografiska bilder som marknadsföringsmaterial åt olika företag. Uppdragen går 

genom Sundqvists agentur som sköter kundkontakt och avtal. ”Det är typ papper och mina händer 

som är mitt jobb och en stor del av mitt liv” (Sundqvist). 
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Cecilia Levy 

 

Figur 2: Exempel ur Levys produktion (cecilialevy.com) 

 

Cecilia Levy är utbildad i grafisk design på Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK). Hon 

har även studerat bokbinderi vid Leksands folkhögskola. Levy skapar tredimensionella konstobjekt 

med tekniken Papier Maché (se figur 2). Objekten säljs i konsthantverksbutiken Kaleido i Uppsala. 

Hon medverkar i utställningar nationellt och internationellt, nyligen på Nationalmuseum i Stockholm 

på utställningen Slow Art. Levy håller även föreläsningar i bokbinderi på design- och konstskolor. 

”Jag har alltid jobbat med papper som grafisk formgivare, det tillsammans med en längtan efter att få 

arbeta med händerna fick mig att utbilda mig till bokbindare, och det här taktila att man känner på 

olika papperskvaliteter” (Levy). 

 

 

Elisabet Berg 

 

Figur 3: Exempel ur Bergs produktion (pahitt.se/ foto 3: Ida Gerdemark) 

 

Elisabet Berg är utbildad i grafisk design på Konstfack. Hon skapar handgjorda papper som säljs på 

Kaleido i Uppsala. Berg håller kurser och föreläser om handtillverkning av papper och är författare till 

boken Gör ditt eget papper (se figur 3). ”I och med att det där var den första boken på svenska så vart 

jag någonslags pionjär och nästan auktoritet på området” (Berg). 



  
 

2 1  

 

Lisa Jonasson 

 

Figur 4: Exempel ur Jonassons produktion (lisajonasson.com) 

 

Lisa Jonasson är utbildad på Kungliga Konsthögskolan. Hon arbetar med pappersklippta collagebilder 

som ställs ut på gallerier (se figur 4). De senaste utställningarna har resulterat i slutsålda bilder. ”När 

jag började arbeta med papper koncentrerat, där 2007, så kände jag att det nästan var som fusk för att 

alla de där materialproblemen som jag hade känt tidigare, de försvann” (Jonasson). 

 

 

Norio Torimoto 

 

Figur 5: Exempel ur Torimotos produktion (torimoto.se; foto 2 och 4: Helena Karlsson) 

 

Norio Torimoto är född i Japan och har bott i Sverige sedan 1971. Ända sedan liten har Torimoto 

ägnat sig åt origami. År 2000 utsågs han till världens nionde origamimästare. År 2009 fick han i 

uppdrag att göra gestaltningar i origami för Gula sidorna. Torimoto har även författat boken Origami, 

form och fantasi (se figur 5). Han undervisar i matematik utifrån origami, deltar i utställningar och 

uppvisningar och har medverkat i flertalet svenska TV-program. ”I lekskolan när fröken undervisade 

från en grundbok, och jag hade redan gjort många, fick jag undervisa istället” (Torimoto). 
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Heikki Sojakka 

 

Figur 6: Exempel ur Sojakkas produktion (foto: Ida Gerdemark) 

 
Heikki Sojakka är pappersmakare och har arbetat vid Skogsindustrins utbildningscenter i Markaryd, 

även känt som Rikspappersskolan, i över 30 år. Idag förvaltar Sojakka lokalerna själv med företaget 

Fiber-X. I företaget bedriver han utbilning åt koncerner och företag med intresse för cellulosa och 

papperstillverkning samt forskning till framtida pappersprodukter (se figur 6). ”Vi är väl många 

nördar och jag vill påstå att jag är kanske lite pappersnörd” (Sojakka). 

 

 

3.6 Forskningsetiska överväganden 

Vid genomförandet av forskningsstudier är det viktigt att ta hänsyn till ett antal 

forskningsetiska aspekter. Som forskare är det av stor relevans att sträva efter att uppnå målet 

för allt undersökande arbete på hög nivå: ”att ta fram kunskap som är så trovärdig som 

möjligt men som också är viktig för såväl oss som individer som för samhällets utveckling” 

(Patel & Davidson 2011, s. 62). Detta medför att forskning inte kan genomföras på vilket sätt 

som helst och att forskningen ska behandla ämnen som är väsentliga och samtidigt vara 

högkvalitativ. För att kunna genomföra detta behöver de finnas en sund relation med vad som 

presenteras i en forskningsstudie; å ena sidan sann och utforskande fakta, å andra sidan 

hänsynstagande till individers integritet. Individer får inte skadas psykiskt eller fysiskt i 

samband med en forskningsstudie (Patel & Davidson 2011). 

 

Med bakgrund av detta har fyra etiska regler utformats till humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning av Vetenskapsrådet (Patel & Davidson 2011). Dessa regler fick informanterna 

information om i en e-post (Bilaga 1) efter att de kontaktats per telefon. Kraven innefattar 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationskravet 
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medförde att informanterna delgavs information om uppsatsens syfte. Samtyckeskravet 

medförde att informanterna hade självbestämmande rätt över sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet förde med sig att uppgifterna som informanterna gav inte har spridits 

till obehöriga. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som lämnats enbart använts i studien 

(Patel & Davidson 2011). 

 

I samband med utskicket av e-post bifogades intervjufrågorna (Bilaga 2). Informanterna fick 

bestämma själva om de ville läsa frågorna innan intervjun eller inte. Enligt Hartman (2003) 

ska det vara upp till informanterna själva på vilka villkor deras deltagande ska försiggå, detta 

innefattas i samtyckeskravet. Kravet har genomsyrat besluten i samband med relationen till 

informanterna. Visionen har varit att deras deltagande inte ska vara för betungande för dem, 

vilket medfört noggrannhet i att informera dem om studien samt med att få deras 

godkännande vid olika tillfällen. Ett exempel på detta kan delges: Vid intervjutillfället 

tillfrågades informanterna om fotografering var tillåten av deras produkter som de kunde visa 

upp på arbetsplatserna. Alla tillät detta, men flera hänvisade till sina hemsidor för bilder med 

bättre upplösning. Vid val av dessa bilder kontaktades de igen för att få godkännande för 

sammanställningen av selektionen. 

 

3.7 Metodreflektion  

Kvalitativa, personliga intervjuer har genererat en omfattande förståelse för informanternas 

arbetssituation. Att få träffa dessa personer i verkligheten på deras arbetsplatser har inte bara 

inneburit att kunskap erhållits utan har även varit motiverande till att fortsätta tycka det är 

roligt att arbeta med uppsatsen. Föreställningen finns att dessa positiva upplevelser och 

erfarenheter inte hade erhållits på samma sätt om intervjuerna utförts per telefon eller e-mail. 

Vid intervjutillfället infann sig en viss oro om inspelningsutrustning skulle fungera korrekt, 

då erfarenhet av sådan lång inspelningstid saknades och då anteckningar inte gjordes. Detta 

säkerställdes flertalet gånger och informanterna blev informerade om denna säkerhetsåtgärd. 

Förfarandet kan ha påmint informanterna om att de blev inspelade, men det bedöms inte 

nämnvärt ha påverkat deras svar då de verkade ta det med ro. Erfarenheten från de första 

intervjuerna gav en trygghet för de kommande intervjuerna, ordningen informanterna 

intervjuades i anses dock inte ha någon påverkan på studiens empiri. Vid intervjuer generellt 

kan det finnas tendenser till att intervjupersonerna inte kommer ihåg helt hur saker har varit 

tidigare och att de framställer vissa saker in en viss dager. Ämnet papper ansågs överlag 

okänsligt att prata om enligt informanterna och intrycket är att de gav en nyanserad bild av 
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det undersökta området. Denna öppenhet för att framföra sina tankar om papper kan ha ett 

samband med att samtliga valde att delta med sina namn. Anonymitet rörande 

konfidentialitetskravet blev därmed inte aktuellt. 

 

Informanternas öppna, personliga och generösa svar kan ha att göra med att de befunnit sig 

på en plats där de känner sig hemmastadda.  Det kan också ha en koppling till att de avsatt 

god tid för intervjuerna och sättet att bemöta dem har uppfattats som trevligt, nyfiket och 

seriöst. Ibland hamnade svaren på sidospår men då det inte är legitimt att avbryta 

informantens verbala utsagor togs detta ej någon större beaktan. Tendenserna till utsvävande 

medförde att lyssningen och transkriberingen av det insamlade materialet tog lång tid. Valet 

gjordes att inte ta pauser och kroppsspråk i beaktan vid detta förfarande då fokus till analysen 

ansågs skulle ligga på deras utsagor. Noggrannheten i att återge deras utsagor korrekt 

betraktades särskilt viktig då det inte finns intresse att baktala någon och för att frågan till 

dem om de ville korrekturläsa det insamlade materialet inte ställdes. Detta valdes bort 

eftersom den uppsatta tiden för uppsatsskrivningen upplevdes alltför knapp. Dessutom valde 

informanterna själva vad de ville delge i intervjun. En av informanterna frågade självmant om 

korrekturläsning, varpå det material som efter selektion avsågs att användas från intervjun 

med denna person mejlades. Ett fåtal mindre ändringar gjordes efter detta.  
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4. Resultat 

I resultatkapitlet presenteras informanternas intervjusvar. Utifrån de mönster som vid 

analysen hittats i informanternas svar är kapitlet indelat i nio olika kategorier. Kapitlet 

avslutas med en övergripande sammanfattning av studiens resultat.  

 

4.1 Barndomens inverkan 

Flera av informanterna kopplar sin relation med papper till sin barndom. Ända sedan liten har 

Sundqvist ägnat sig åt att skapa då hennes mamma är konstnär och keramiker. När Sundqvist 

satsade på musik på högstadiet kom hon i kontakt med ett skivomslag med hennes 

favoritband som innehöll ett konvolut innehållande linoleumsnitt. Detta fångade hennes 

intresse: ”Det var som värsta hjärtträffen för mig att se dom där bilderna” (Sundqvist). Hon 

frågade sin mamma vad det var för något, då hon aldrig hade sett den tekniken tidigare. 

Därefter åkte hon och hennes mamma till Stockholm och inhandlade material som behövdes 

till linoleumsnitt. Hon började göra egna bilder genom att karva i linoleum. ”Det är väldigt 

likt egentligen det sättet som jag jobbar på nu att skära och jobba så med ett hantverk” 

(Sundqvist). Sundqvist berättar att hon har ett komplex som har följt med henne sedan hon 

började skapa linoleumsnitt:  

 

Jag är rädd att saker jag gör ska bli för gulligt och sött och så snällt, vilket papperet… Det 

kan ju bli liksom scrapbooking eller att det blir såhär klippdockor eller dockskåp och sånt 

där, vilket är fint, men jag känner att jag inte skulle vilja förknippas med det. För jag är 

kanske lite rädd att inte bli tagen på allvar i det där. Så därför tänkte jag också att om jag 

bara jobbar i färgat papper då blir det stilrenare så pappret var ett sätt att också komma 

ifrån det puttinuttsöta liksom och kanske bli lite mer, vad kan man säga reklamigt och 

snyggt av att jobba så lite mer grafiskt med ytor. För jag drogs sen, eller har liksom ändå 

dragits till att göra lite mer designgrejer även fast kanske mitt hjärta vill berätta mer 

poetiska känslosamma grejer, och därför tänkte jag nog också om jag kunde kombinera 

ihop det snygga designiga med vad jag ville berätta då kanske det kan bli något som jag 

själv kan stå för typ. (Sundqvist) 

 

Barndomen har även haft inverkan på Levy. Hon minns när hon var nio år och skapade i 

papier maché, men menar att det dock inte började då. Hon kopplar sökandet efter ett sätt att 

uttrycka sig konstnärligt på som känns bra, till sin barndom: 

 

Jag tror att det också var en grej som jag kände, att det här med grafisk formgivning och 

binderi så småningom, att jag kände att jag hade tappat lusten och jag ville tillbaks till den 
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där lusten som jag kände som barn när man bara liksom hade ett vitt papper och så satte 

man sig och ritade, helt utan tanke liksom. Och den där glädjen och bara liksom att skapa. 

Jag ville tillbaks till den ursprungliga känslan, att känna att det var lustfyllt. (Levy) 

 

Jonasson minns att klippa med saxar var viktigt när hon gick på dagis, något som har följt 

henne till sitt yrke som konstnär: 

 

… jag hade mycket koll på saxarna. Jag visste att i den där sax korgen- så visste jag hur 

den såg ut, saxen som var bra, för nästan alla var dåliga. /…/ Så det var på dagis där som 

jag började klippa. Jag tycker julpyssel, det är fan inte att underskatta! Då har jag också 

klippt grejer under åren, egentligen som en obruten linje. (Jonasson) 

 

Torimoto började tidigt med origami. ”Jag var redan fem år när jag vikte tusen tranor, jag 

kom inte ihåg, men min mamma har sagt så” (Torimoto). Han berättar att han var 

jordbävningsoffer och föddes tre år efter andra världskriget. ”Min mamma hade sex månaders 

mage, då var det stor jordbävning i mitt område. Jag hade bara pappersbitar, dom andra 

barnen också, men jag har blivit såhär” (Torimoto). Fascinationen för tranan och dess 

flygbara möjligheter var begynnelsen till att Torimoto började göra andra figurer som 

sedermera resulterade i att han blev specialist. Han menar att han var bättre på origami än de 

andra barnen och resonerar att han kanske hade anlag för det.  

 

4.2 Utbildning och experiment 

Samtliga informanter ger uttryck för att utbildning och experimenterande har varit viktigt för 

att utveckla sina färdigheter i papper. Sundqvist berättar om när hon gick på Konstfack och 

hade svårigheter med att veta vad hon skulle göra i sitt examensarbete. Efter att ha tänkt 

mycket på detta fick hon via en actionfilm som hon såg en kväll en slags 

pappersuppenbarelse; att det går att bygga bilder på ett scenografiskt sätt, inte bara rita bilder. 

Detta blev grunden till examensarbetet. När Sundqvist var yngre ville hon både bli scenograf 

och arbeta med dockteater. Hon kan se en tråd från då hon var liten till idag, då hon nu 

arbetar likt hennes drömmar- men bara i papper och med andra kunder. 

 

Levy är utbildad inom grafisk design på HDK. För henne är papper ett relativt självklart 

material, enligt henne själv. Hon tror att detta kan bero på att hon alltid haft tillgång till det 

och att hon brukat det mycket som just grafisk formgivare. För Levy handlade det grafiska 

yrket mycket om olika papperskvaliteter. Som grafisk formgivare fick hon en längtan till att 
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arbeta med händerna- hon använde det taktila, att känna på olika kvaliteter, vilket gjorde att 

hon valde att utbilda sig till bokbindare. Att hon kom in på papier maché igen var en slump. 

Hon började skapa konstobjekt i tekniken med gamla böcker då hon fick möjligheten att 

ställa ut i Kaleidos galleri i Uppsala. De handgjorda anteckningsböckerna kändes tråkiga att 

ställa ut och illustrationerna hon gör passade inte in i galleriets kontext. Hon började 

experimentera och fann det tredimensionella uttrycket. Sedan 2010 har hon skapat 

pappersobjekten. Levy menar att Papier Maché-tekniken inte är svår, att den är vanlig, även 

på dagis. Däremot ger den frihet: 

 

Jag kan inte påstå att jag kan som rent tekniskt hur, vad papper består av eller hur det är 

uppbyggt /…/ det tar lite av det poetiska i det för mig liksom, för på nått sätt, ibland kan 

det vara sådär att ju mer man vet om nånting desto mera låst blir man. /…/ jag kan känna 

mig helt fri i mitt när jag skapar i papper, därför att det finns inga regler, det finns ingen 

som har gjort det här och säger att det är såhär man ska göra. Utan jag har kommit på det 

vart efter, så jag känner en total frihet när jag skapar i det. Och det är väldigt skönt, från att 

liksom ha jobbat som grafisk formgivare där det finns så otroligt mycket regler för hur 

saker och ting ska vara. (Levy) 

 

Berg fastnade för papper i början av hennes utbildningstid på Konstfack. En av lärarna ville 

grundligt lära sina studenter om papper. Han tog med dem till Lessebo handpappersbruk. Där 

fick de prova att göra egna papper, vilket gav mersmak hos Berg: ”Det tyckte jag var så 

jättekul så när jag kom hem där med mina skrynkliga små buntar så kliade det i fingrarna. Jag 

ville fortsätta och då visste jag inte riktigt hur jag skulle göra så jag började testa” (Berg) I 

Lessebo hade man allting som behövdes för att framställa papper, såsom pappersmassa, 

formar, filtar, pressar och torkar. Detta hade inte Berg hemma, hon ville hitta en enkel 

lösning och började experimentera. Hon kom fram till att pappersmassa enkelt kunde 

framställas av gamla papper med hjälp av en vanlig köksmixer. Hennes pappa blev engagerad 

i dotterns papperstillverkning: ”Vi stod och snickrade ett helt sportlov på en pappersform” 

(Berg). Än idag skapar hon egna papper med hushållsmixer och pappersformen som hon 

snickrade med sin far.  

 

Som examensarbete på Konstfack gjorde Berg en bok om hur man kan tillverka sitt eget 

papper med foton från processen. På examensutställningen visade hon sin bok och papper 

som hon gjort. Hon blev därefter kontaktad, dels av riksutställningar som ville göra en 

uppdatering av sin till åren gångna lilla skrift om egen papperstillverkning och dels av ett 
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förlag som resulterade i att hon fick göra en mer omfattande bok, Gör ditt eget papper, där 

hon intervjuade en del papperskonstnärer bland annat. ”Det var massa folk som kontaktade 

mig efter att boken kom ut och jag fick åka land och rike kring och höll jättemycket kurser” 

(Berg). 1989 kom boken ut, fram till 1993 när Berg fick barn varade den stora rusningstiden. 

 

Jonasson berättar att hon hade en lärare på högstadiet som var oerhört intresserad av material 

och metod. Han ägnade en hel lektion åt att lära henne sudda, minns hon. Hon menar att hon 

egentligen inte alls var intresserad av material från början, men att viljan att kunna sitt 

material har kommit. Torimoto har efter övning och utforskande uppfunnit egna modeller att 

vika. Han berättar att han hela tiden har sysslat med origami men att han numer inte har 

någon bok som han utgår ifrån, han viker istället egna objekt. Torimoto undervisar lärare i 

hur origami kan användas i matematikundervisning. Han tycker att origami är mycket bra att 

använda sig av när man lär ut matematik, speciellt de som har svårt för matte kan känna att de 

faktiskt inte är dumma, om de har en god förutsättning till lärande: 

 

Du kan inte flyga men du känner dig inte dum va? Om du är såhär lite dålig på matematik; 

´jag är dåligt på matematik`- men det är fel. Så om jag skriver på japanska fem gånger åtta, 

så kan lärare inte lösa det. Lärare kan inte skämmas. `Varför kan du inte?` `Nej, men jag 

kan ju inte japanska´. (Torimoto) 

 

Sojakka har lång erfarenhet av papperstillverkning. Han har ingen högskoleutbildning i 

papper men tycker att det är viktigt att vara nyfiken och har skaffat sig de teoretiska 

kunskaperna genom att studera den litteratur som finns tillgänglig, vilket han menar att det 

finns mycket av. Sojakka har även funderat mycket själv kring fibrer, men menar att han är 

praktiker. Han menar att man behöver ha både teoretisk och praktisk kunskap för att klara sig.  

”Det kvittar vilket yrke du har. Om du inte kan så att säga basen av det, grundfunktionerna 

med det som du håller på med, kan du aldrig heller bli någon finlirare om vi säger så va. Så 

riktigt, riktigt duktig och expert på det va” (Sojakka). Han menar att han skaffar sig mycket 

intressant kunskap när olika koncerner eller företag kommer till honom för att 

materialutveckla sina produkter. ”Då är man oftast i gränserna och laborerar och går rejält 

över dom gränserna” (Sojakka). Han tycker det är viktigt att förstå hur materialet fungerar, 

hur fibrerna fungerar när de utgör ett nätverk i pappersarket. Sojakka menar att lång 

erfarenhet fungerar på samma sätt som kunskap.  
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4.3 Problemlösande hantverk 

Ett ämne som återkommande togs upp av informanterna var hantverkets betydelse i arbete 

med papper som uttrycksmedel. Sundqvist berättar hur hantverk kan inspirera och beröra 

henne. Övergången från linoleum till att jobba tvådimensionellt i papper kändes naturlig för 

henne. När Sundqvist började arbeta i papper, första året på Nyckelviksskolan, var hennes 

bror i Kina. Hemkommen hade han med sig papperssiluetter av tunt rispappersliknande 

kvalitet. För Sundqvist uppstod en liknande fascination för dessa som för skivomslaget med 

linoleumsnitt:  

 

Jag tror det är att man ser att det är mycket hantverk och tar tid att göra dom där bilderna. 

Det är ganska mycket drakar och blommor och sånt där, det är jättefina motiv men att det 

är hantverket, jag kan typ börja gråta när jag ser en sån för att jag blir så berörd. Hantverket 

kanske mer än själva uttrycket, och då kände jag att –åh tänk att få göra sina egna bilder på 

det här sättet fast berätta det man går och tänker och längtar kring liksom. (Sundqvist) 

 

Nu när Sundqvist designar pappersobjekt professionellt tycker hon att det är lustfyllt att 

arbeta med händerna. Det löser problem på ett sätt som är skönt anser hon. Hon tänker att om 

man ritar i datorn eller förhand behöver den ursprungliga idén vara så stark för att börja men 

nu börjar hon istället med hantverket och på så vis går det lättare. Sundqvist blir ihärdig när 

hon börjar arbeta med ett nytt medium. Hon vill lära sig snabbt och arbetar väldigt intensivt. 

Hon berättar att hon lär sig av varje projekt:  

 

Nu börjar jag känna mig lugn och trygg när jag får ett uppdrag, att det här kan jag lösa. I 

början var det bara: kan du göra det här och det här? Och jag har en förmåga att alltid säga 

ja, men då kände jag panik, hur tusan ska jag kunna göra en morot eller vad som helst i 

papper? (Sundqvist) 

 

Sundqvist berättar att sedan hon började arbeta mer kommersiellt och mindre poetiskt är det 

istället hantverket i sig som är motivationen. Hon berättar att hon blir förtjust när saker 

fungerar och att det är väldigt härligt att hon kan leva på att skapa i papper. Även för Levy 

betyder det hantverksmässiga mycket, men den konstnärliga ambitionen bör finnas och synas 

likväl menar hon. Hon säger att hon starkt gillar det repetitiva i arbetet, att handen går och går 

utan att hon riktigt är medveten om det. Levy beskriver att det nästan är som en typ av 

meditation, hon är både närvarande och frånvarande, både fokuserad och avslappnad. Då blir 

det hon gör oftast bra. 
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Det får inte bli statiskt och tråkigt, utan det måste finnas, ja, precis som en linje kan ju ha 

liv, och en linje kan vara väldigt död liksom. Så det är väl lite samma sak i det jag gör att 

jag kan känna när det lever och jag kan känna när det är stendött liksom. Det här funkar 

inte, och jag får börja om. Men jag kan inte riktigt förklara, det måste kännas, kännas bra i 

mage och hjärta liksom. (Levy) 

 

Detta är något Levy relaterar till bokbinderiutställningar hon har varit på. Att hon kan se vilka 

som är tekniker, alltså de som är otroligt duktiga hantverksmässigt, och vilka som har en 

konstnärlig utbildning, eller ett konstintresse. I det första fallet tycker Levy att det blir tråkigt, 

i det senare att det tillför liv. Likaså Berg uttrycker sig om det hantverksmässiga, och menar 

att det är något hon gillar:  

 

Jag har alltid tyckt om att göra saker själv med händerna så när jag var liten så gjorde jag 

alltid små böcker och tidningar. Då sa alla vuxna till mig: jaha, du ska bli journalist och 

författare när du blir stor, då trodde jag: jaha det kanske är journalist och författare jag ska 

bli, men nu som vuxen förstår jag att det var det här att göra böckerna som var min grej 

liksom. (Berg) 

 

Jonasson har funnit att hantverket i papper ger henne andra känslor än då hon tidigare målade 

och tecknade. När hon jämför pappersklipp med att teckna och måla, som går snabbt och är 

halkigt, menar hon att det är lättare när det är hantverksmässigt svårt. Det är då lättare för 

henne att känna sig närvarande och problemlösande, vilket är viktigt för henne. 

 

4.4 Billigt, enkelt och lättillgängligt 

Flera av informanterna påtalar papprets användarvänlighet. Sundqvist menar att papper är ett 

lättillgängligt material, att det går att få tag i var man än är. Hon kan ta med sig sin skalpell 

och sin skärmatta, det är på så vis lätt att vara flexibel med var hon arbetar. En annan fördel 

är att det inte är så dyrt menar Sundqvist. ”Alltså det är ju väldigt positivt tycker jag. Det är 

inte så mäckigt, jag behöver liksom inga apparater och jag behöver ju knappt egentligen en 

dator och den största fördelen tycker jag är just att jag får jobba med händerna” (Sundqvist) 

Även Levy tycker att en av papperets fördelar är att det är billigt och att det finns väldigt 

stora mängder av det. Då Levy använder sig av gamla böcker blir det ett slags återbruk, hon 

gör ingen större miljöpåverkan, något hon tycker är viktigt. 
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Berg menar likväl som Sundqvist och Levy att det är en fördel med att materialet inte är så 

kostsamt, vilket gör att hon och andra vågar bruka det menar hon. ”Att man får misslyckas, 

att man inte blir ruinerad om det går åt pipan liksom. Man kan experimentera, det är ju annat, 

man kan inte experimentera med bronsgjutning för att det är så jäkla dyrt” (Berg). Berg har 

skapat sina egna verktyg och funnit sina egna metoder för att tillverka papper förhand. Även 

hennes morfar har varit engagerad i hennes tillverkning. Han var tidigare konstruktör på 

Sandvik och konstruerade en press som tillsammans med en bildomkraft gör att Berg kan 

pressa sina pappersbuntar med högt tryck, med mycket vattenreducering som följd. ”Jag vill 

att det ska vara enkelt, vem som helst ska kunna göra det. Det är liksom den här 

skaparglädjen” (Berg). 

 

Jonasson påtalar även enkelheten i att arbeta i papper. I jämförelse med färg tycker hon att 

pappret inte är lika problematiskt. ”Papper tycker jag är, det känns som att jag redan på dagis 

behärskade på något sätt. Det är ju för att jag jobbar på ett sånt sätt också, klipper och 

limmar. Det känns, nämen det är som att gå liksom. Det är nånting som man kan” (Jonasson). 

Hon menar också att det bekväma har att göra med de hanterbara formaten hon arbetar i, att 

hon klipper relativt små saker. ”Sen när man hanterar stora papper då börjar dom ju bli lite 

såhär obehagliga” (Jonasson). Även Sojakka menar att svårighetsgraden varierar när han 

arbetar med papper: ”Ibland tänker jag så här att: `Oj, kan det verkligen vara såhär svårt? 

Eller kan det vara så här enkelt?” (Sojakka). Han tycker att det blir mer och mer spännande 

att arbeta med cellulosa: ”Ingenting är svårt om man kan det. Men det är bara det att vi kan 

inte allt” (Sojakka). 

 

4.5 Föränderlighet och förgänglighet 

Samtliga informanter reflekterar över materialets föränderlighet och förgänglighet. Sundqvist 

menar att det inte är så skört som många tror, att det går bra att frakta i kartong då objekten är 

så lätta att de inte skadar varandra. Detta är något som Levy har en annan uppfattning om. 

Hon tycker att det är mycket skört, men hon anser samtidigt att det är det som är grejen med 

hennes konstobjekt- då de inte är bruksobjekt. Även Berg tycker att papper är ett förgängligt 

material om man jämför med flera andra och tillägger att i och med att det används så mycket 

är det trivialiserat samtidigt. 

 

Jonasson finner papprets förmåga att bukta sig vid applicering av färg och lim i vissa fall 

problematiskt. ”Fan, när jag tänker på det så finns det en ond sida av papper. Det är det där att 
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det bucklar sig och hela det där” (Jonasson). Nyligen har Jonasson tryckt på papper som var 

100 procent bomull, vilket tog emot färgen på ett bra sätt så att det inte buktade sig. Hon har 

också en lösning på problemet med lim; att limma upp bakgrundspappret på någonting och 

sedan göra bilden. Men hon gillar att ha bilden på ett ark, att den är lätt, vilket överväger 

buckligheten. Hon tycker att det känns anspråkslöst, att det i sig har ett värde. Samtidigt 

upplever hon att andra konstnärer blir fascinerade över arbetet i papper. Hon tror att en rädsla 

finns bland konstnärer för papper, för att det är ett obeständigt material. En annan nackdel 

enligt Jonasson är att stora ark lätt knäcks om man ska flytta på dem, särskilt om de ligger i 

en bunt och tynger varandra och rör på sig. 

 

Jonasson tror att unga och oetablerade konstnärer behöver använda en beständighet i 

materialet idag för att folk ska våga köpa något av dem, sedan 1960-talets konst i obeständiga 

material som behövde restaureras. Hon tror att man som konstnär har högt ställda krav på sig 

att vara medveten om papprets egenskaper. Tidigare använde hon färgat papper, nu målar hon 

sina papper själv innan hon klipper i dem. ”Jag drömde mardrömmar när jag jobbade med 

den där genomfärgade pappersmassan. För jag kände att vad hemskt liksom om dom bleknar. 

Dom kommer bara försvinna och folk har betalat pengar för det liksom” (Jonasson). Någon 

sa till Jonasson en gång att papper egentligen inte är ett bra material för att det inte är 

beständigt. ”Men på en viss nivå tycker jag att det är en ganska vacker grej att det är… Jag 

kan ju inte jobba bara med sten liksom. Det känns som att det ingår lite att det inte är 

beständigt” (Jonasson). 

 

Torimoto menar att fördelarna och nackdelarna med papper hänger samman. Han säljer inte 

sin origamikonst även då det finns en efterfrågan. Anledningen till detta är att formen blir 

förändrad med tiden. ”Jag vågar inte sälja” (Torimoto). Om ett objekt är gjort av keramik 

tillsammans med papper är det lättare att ta beslutet att sälja eftersom formen då är 

permanent, menar han. För länge sedan sålde han sina objekt, då var objekten gjorda av 

japanskt papper vilket höll bättre. Han viker även en del i plast, vilket han menar att även det 

är mera säljbart än pappersorigami av den typ han främst viker nu. Nackdelen med att vika i 

plast är att de onödiga linjerna som uppstår i vikprocessen inte går bort. Det gör det däremot 

om man viker i papper om man sprayar på materialet.  

 

Torimoto drar paralleller till fyrverkeri och blommor när han talar om konst, att det också är 

kultur som försvinner och som inte borde gå att sälja egentligen. Han resonerar kring att det 



  
 

3 3  

 

förgängliga egentligen blir ännu mera värt än bestående ting. ”Folk kan inte köpa mina grejer, 

då blir det värt ännu mera egentligen. Människan kan inte leva i evighet, man dör över 100 år. 

Det är samma sak, det är levande material, man måste vara ömt. Den tiden som du tittar, det 

är den som är viktig” (Torimoto). Han menar att det inte går att ha kvar hans pappersorigami 

en längre tid för när solen skiner bleknar färgerna. Om man däremot tappar ett origamiobjekt 

går det inte sönder, utan det går att vika ihop igen. Papprets vikbara egenskap är en fördel 

menar Torimoto. Han tar åter som exempel det pappersmaterial som är blandat med keramik. 

Papperskomponenten gör att det går att vika, men den brinner upp vid bränningen. 

Keramiken är kvar i evighet, om man inte tappar det. 

 

Sojakka tar liksom Torimoto upp förmågan som färgat papper har, att det bleknar av solljus, 

samt hur ett sådant papper kan tillverkas för att bättre stå emot yttre påfrestningar som UV-

ljus. Vikten av att veta hur en fiber ser ut och beter sig är viktig då han börjar göra olika 

blandningar, menar Sojakka, till exempel om han har avsikten att göra ett papper med en färg 

som har bra hållbarhet. Detta kan man göra med jordpigmentfärger som man maler med 

fibrerna i mälden. Färgen mals in i fiberstrukturen och fibrerna får svälla, vilket enligt 

Sojakka blir ”betydligt hållbarare.” Detta kräver inte enbart kunnande om rätt färger och rätt 

fiber utan också på vilket sätt det ska göras, det är till exempel viktigt med rätt laddningar i 

mälden annars dras inte färgen till fibern. Sojakka berättar att de nya pappersfärgerna som 

finns är extremt snabba. En pappersmaskin kan köra cirka 2000 meter papper i minuten, 

färgerna tillsätts strax innan och biter fort på fibern. 

 

4.6 Outtömligt och utvecklande  

Flera av informanterna uttrycker sig kring materialets omfattande möjligheter. Sundqvist 

beskriver sin relation till papper som väldigt nära. Att det är ”som en bra kompis, jag har 

väldigt mycket kul med det” (Sundqvist). Hon berättar att hon känner sig trygg med 

materialet. Sundqvist resonerar kring att man kanske kan låsa sig av att bara arbeta med ett 

material, men hon känner sig inte låst. Stundtals kan hon känna att det kanske bara är en viss 

tid som hon kan arbeta med papper, att det känns som att det är en trend nu. Hon tror att hon 

kan utveckla det till något annat ifall detta skulle inträffa. Sundqvist har svårt att hitta 

nackdelar med materialet. Hon har inte tröttnat på det, inte heller tröttnat på hur det ser ut 

eftersom hon kan jobba med det på så olika sätt. Likväl betyder materialet mycket för Levy 

som länge har sökt efter ett bekvämt uttryckssätt:  
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Nu råkade jag liksom hitta det här och då kan jag ju säga att jag har sökt ganska länge efter 

ett sätt att uttrycka mig. Och jag har länge liksom vetat att jag ville uttrycka mig 

konstnärligt. Det har varit jättefrustrerande för jag kunde inte riktigt, och jag försökte 

teckna men, och jag älskar att teckna, men jag kunde liksom sitta där med ett vitt papper- 

och vad sjutton ska jag göra?! Jag hade liksom inte motiven- det var jättejobbigt, väldigt 

frustrerande och konstigt, så att jag kan ju känna en sån enorm glädje efter att jag har hittat 

det här. Att för mig känns det liksom outtömligt. (Levy) 

 

Även Jonasson har en bekväm känsla till papper. Hon tycker att det känns som ett anonymt 

material, att hon har stora möjligheter att forma det. Jonasson har gjort pappersklipp av 

klassisk typ, när man viker och sedan klipper, under en längre tid. Ibland har det varit som 

partytrick, ibland förströelse eller när hon har kört fast. Hon använde sig inte av klippen i sitt 

konstnärskap, men det var många klipp som bara låg, mestadels insekter. Vid en tid gjorde 

hon mycket serier i tusch, en dag satte hon fast insekterna på en serie: 

 

Då var det som att hela den här… Förut var det mycket att jag höll på att leta efter det 

narrativa, hitta vad jag skulle berätta för nånting och då blev jag så himla upptagen av dom 

där klippen. Så nästa bild jag gjorde, det var bara, nej det var fortfarande lite tusch, men det 

fanns ingen berättelse utan det var bara massa, massa klipp som jag hade satt fast så jag 

blev helt... När jag bestämde mig för att det var okej att använda dom där klippen öppnades 

en helt ny arbetssituation liksom. (Jonasson) 

 

Hon menar att det har att göra med att hon är så fokuserad när hon klipper små saker för att 

inte klippa sönder det hon håller på med: 

 

Det blir gärna att det hänger på en kanske tre millimeter, just när man gör skalbaggar och 

sånt där. Så då är det som att hela hjärnan går åt att inte förstöra. Då försvann väldigt 

mycket självkritik och tankar om att jag måste berätta något och sådär. Utan då blev det 

bara den här fokusen i att göra något med händerna och att… Ja så det hände jättemycket 

faktiskt när jag bytte material. (Jonasson) 

 

Jonasson tycker att papper är mycket bättre än färg i hennes skapande, bland annat för att hon 

gillar det platta uttrycket. Hon har sedan hon började utbilda sig på konstskola dragits åt att 

skapa bilder utan bildrum, det vill säga att de har en platthet. ”Jag kan göra nästan vad som 

helst känns det som med att klippa liksom. Jag kan inte komma på vad man inte kan göra i en 

bild med… Det finns i alla fall inget som jag vill göra som jag inte kan göra i det” (Jonasson) 
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Även Sojakka påtalar de stora möjligheterna med papper och menar att papper är ett ämne 

som man aldrig kan bli fullärd inom: 

 

Det är hela tiden, desto mer du förstår dig kunna om det här med papper- desto mer frågor 

blir det ju, vad papper är va. Och hur papprets fysik fungerar och hela den där biten. Det är 

ju en av dom bitarna man har forskat egentligen mest om, och fortfarande vill jag påstå att 

det finns oerhört mycket vita fält som man inte har en aning om hur det fungerar. (Sojakka) 

 

Sojakka känner att det är väldigt roligt att de som egentligen ska kunna mest om papper 

kommer till honom i det lilla Markaryd för att bli utbildade, likaså på laboratoriefronten att 

han kan ge andra idéer och lösningar än vad de är vana vid till exempel från deras egna labb. 

Han menar att han gärna går över gränserna även i samarbeten med konstnärer: 

 

Jag har alltid tyckt att det har varit spännande med färg och form, och material speciellt, att 

man utvecklar materialet. Därför att tar du en material som är tilltalande så är det ju redan 

som ett konstverk i sig. Och där är ju pappersfibren en mycket intressant media att kunna 

göra det i va. Men ofta är det ju att man kan kombinera saker och ting. (Sojakka) 

 

Sojakka beskriver humoristiskt hur arbetet med materialet är brett och innehar stora 

möjligheter: ”Jag brukar skoja att jag börjar med toalettstädningen på morgonen så sitter jag 

kanske på Tetra Paks ledningsgrupp och har möte på eftermiddagen” (Sojakka). 

 

4.7 Vanliga reaktioner 

Vissa reaktioner är frekvent förekommande när människor får höra att informanterna arbetar 

med pappersprodukter. På liknande sätt är vissa reaktioner vanligt förekommande när 

människor ser informanternas pappersprodukter. När Sundqvist berättar för människor att 

hon arbetar i papper förstår de flesta inte riktigt vad hon gör, men deras intresse och 

nyfikenhet väcks. Hon menar att reaktionerna beror på var hon är någonstans och att 

människor har fler referensramar nu än för fem år sedan då folk inte skulle ha förstått 

någonting om hon sagt att hon arbetar med att bygga i papper. Hon tror att det beror på att 

sådan typ av illustration och formgivning är mer vanlig nu, att människor är mer vana att titta 

på bild. Sundqvist känner att det finns ett behov av att jobba med papper, både på den 

svenska marknaden och utomlands. Hon upplever att människor verkar intresserade för det 

och att det känns som att det passar i olika områden och målgrupper, vilket gör att hon känner 

mycket hopp i arbetet med att skapa i papper. Levy menar att det är skillnad på de reaktioner 
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hon får när hon säger att hon arbetar med papper, beroende på om hon talar med en annan 

konstnär eller konsthantverkare eller med någon som inte vet så mycket om området. 

Beroende på vem hon pratar med berättar hon på olika sätt.  De flesta blir nyfikna och 

intresserade när hon säger att hon jobbar med papperskonst. När hon berättar vidare om sina 

tredimensionella objekt brukar hon tilläga att hon slaktar gamla böcker vilket brukar bli 

roligt. Folk brukar undra om man verkligen får göra så, berättar Levy, att det är lite förbjudet 

även om många slänger böcker. Jonasson märker också av en nyfikenhet hos andra i att 

arbeta med papper, Berg likväl. Men människors nyfikenhet för Bergs handgjorda papper var 

mer påtaglig förut. Reaktionerna som Berg får utmärks av att folk inte förstår att hennes 

papper är handgjorda, att hon har gjort dem själv och att de inte är fabrikstillverkade. 

 

Många förstår inte till en början att Levys objekt är gjorda av papper. Hon resonerar att de 

kanske automatiskt tänker på porslin eller lera när de ser en kopp eller en skål. När de får 

höra att det är papper förstår de inte riktigt och undrar hur hon har tillverkat det. 

Uppfattningen av Bergs verk har även den varit osäker gällande material och tillverkning. 

Många tror att de färska blommorna som Berg brukar blanda ner i pappersmassan är 

påklistrade på arket. De har svårt att förstå när de får det berättat för sig att det är ner 

blandade i massan. Enligt Berg är det för att de inte har kunskap om tillverkningsprocessen. 

Denna initialt bristande förståelse för material och teknik har även Jonasson upplevt. I början 

när människor såg Jonassons klipp trodde de att det var screentryck eller målat. När hon 

berättar att det är pappersklipp blir det stor fokusering på själva bearbetningen. ”Då blir det 

liksom: `WOW– är det klippt?!`” (Jonasson). Jonasson berättar att hon får mycket reaktioner 

bara av det faktum att hon arbetar med konst. Även Levy upplever registrerbara reaktioner 

kring bearbetning och material på sin konst. När folk ser hennes konstobjekt brukar det gå 

som ett sus, berättar hon. Hon brukar se hur betraktarna tänker, att det märks att dom tycker 

att det är intressant när de förstår att de är gjorda av böcker. Liknande reaktioner brukar 

Sundqvist mötas av: ”Det är som att folk blir väldigt imponerande och bara ´WOW! Hur 

tänker du` och också det här: ´hur får du något tvådimensionellt i huvudet att bli 

tredimensionellt?´” (Sundqvist). Alla människor kan relatera till hennes arbete och finna ett 

intresse i det från sitt perspektiv, alltifrån det tekniska, till uppbyggnaden till innehållet, 

menar Sundqvist. Hon tycker att pappret har en direkthet, det är lätt att ta till sig. Det väcker 

tankar hos betraktarna om hur det är tillverkat och väcker viljan att ”knäcka koden” angående 

hur det är skapat, menar hon. Vem som helst kan inte skapa det hon gör, men många kan 

tänka sig in i hur det är gjort resonerar Sundqvist. Detta gör materialet nära på ett annat sätt 
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än till exempel glasobjekt som kan vara svårare att förstå hur de är tillverkade, tror Sundqvist. 

Människor blir likväl imponerade av Torimotos origami, att hans objekt går att göra i papper 

bara och de förundras över att pappret inte är klippt någonting. De brukar undra om det var 

svårt när han började vika origami. 

 

4.8 Pappershantverkstrend och DIY 

Flera av informanterna upplever samtida trender inom pappershantverk och Do It Yourself 

(DIY), det vill säga att skapa saker själv och på så vis undvika konsumtion till exempel. 

Sundqvist är en av dem som tycker att pappershantverk är en trend nu och att det har med 

DIY att göra: ”Det känns som att papper ligger i tiden, men jag tror att det ligger i tiden 

överlag just det här hantverket, do it your self-grejen och då är ju papper en del av det” 

(Sundqvist). Hon menar att papper går att använda på olika sätt i olika kontexter. Att man kan 

använda det tillsammans med sina barn, att man kan använda det till dekorationer och 

presenter, eller att göra designprodukter av. Sundqvist tycker dock att scrapbooking har låg 

status. Att det finns något fult och deprimerande över det och samtidigt något tjejigt- sött och 

gulligt. Hon tycker samtidigt att det är härligt att folk vill pyssla. 

 

Likaså Levy har uppmärksammat pappershantverkstrenden och DIY. Även innan Levys 

deltagande i utställningen Slow Art på Nationalmuseum, där hon ställde ut en skål, märkte 

hon att det fanns mycket intresse för papperskonst. För gemene man är det fortfarande relativt 

okänt, menar Levy, men flera tidningar har börjat skriva om det berättar hon. Alltifrån 

inredningstidningar till Dagens Nyheter, varav den sistnämnda har uttryckt sig i rubriken 

Papper är poppis. Nationalmuseum hakade lite på trenden menar Levy. Nationalmuseums 

representant hade sett Levy i boken, The New Artdesigns, som handlar om de nya 

konsthantverkarna. Författaren till boken utgick från internet och antecknade sådant han ville 

ha med varpå han intervjuade de kontaktade personerna och samlade in bildmaterial. Över 

hela världen breder en explosion ut sig med Do it your self- karaktär, menar Levy. 

 

Berg har också registrerat utbudet av papperskonstnärer, att det finns många 

papperskonstnärer både i Sverige och internationellt, vilket hon tydligt sett på internet. Berg 

hoppas att papperstrenden inte blir kortvarig, utan att den är mer djupgående. ”Det har ju såna 

fantastiska möjligheter, det är ju som vilket konstnärsmaterial som helst som man kan 

fördjupa, alltså amatörer kan ha roligt med det och konstnärer kan föra det hur långt som 

helst” (Berg). Berg menar att det är väldigt inne med papper. Men just egen 
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papperstillverkning blev mest uppmärksammat på 1980–talet, då det inte var så vanligt. ”Nu 

har ju varenda kotte gjort papper på dagis så att det är inte samma grej längre. Det är lite ute, 

jag märker till exempel att det finns ju ingen efterfrågan på mina papperskurser längre” 

(Berg). Varför det inte är lika stor efterfrågan på hennes kurser och föreläsningar tror hon är 

för att: ”det har blivit vanligt på något vis eller självklart eller jag vet inte vad. Men det går 

väl lite i vågor. På sjuttiotalet skulle alla växtfärga garn. För några år sen skulle alla hålla på 

med betong. Så jag var väl mitt i pappersvågen då alla skulle göra papper där- eller bidrog till 

den på något vis” (Berg). 

 

4.9 Människans insats och värdet i en pappersprodukt 

Var värdet ligger i en pappersprodukt är något som flera av informanterna för på tal. Levy 

upplever en nackdel i att papperskonst inte är så känt i Sverige. ”Det är kanske nån som säger 

jaha, origami, för att det liksom är det första man kommer att tänka på. Men utomlands, alltså 

nere på kontinenten och så är det liksom en egen konstform, papperskonst” (Levy). Levy 

menar att i Sverige har det ingen konstnärlig tyngd ännu:  

 

Dom kan inte förstå prissättningen liksom och det är ju inte att det inte är ett äkta material 

som ädelstenar eller ädelmetall utan det är ju ett billigt material där det är min tid, min 

tanke. Det är det som jag lägger in som värde i objektet. Men jag kan ju tycka om man ser 

rent krasst på det- vad är lera? Det är ju liksom, ja, smuts. Vad är glas liksom från början? 

Det är sand. (Levy) 

 

På utställningar upplever Levy att det finns de som tycker att priserna är för högt satta: ”´gud, 

det är ju bara papper´, men det är ju oftast dom som inte har en susning vad det innebär att 

vara konstnär eller konsthantverkare eller att vara en skapande människa liksom” (Levy). 

Själv har hon förstått att hon inte håller särskilt höga priser. Levy tror dock att det är en 

tidsfråga innan Sverige kommer ikapp resten av världen på papperskonstsidan. Att insikten 

ska nås att även det har ett värde som allkonst, att det inte handlar om materialet utan om 

människan bakom. Berg är inne på ett liknande resonemang som Levy. Hon menar att det 

egentligen inte är materialet som gör att det blir ett konstverk, utan att det är när man adderar 

sin kreativitet och sin tid som det skapas. Om man arbetar i ett dyrare material går det att 

behandla det hur som helst och det ser ändå ut som ett konstverk, menar Berg. Även Jonasson 

uttrycker att det är hennes insats som är det värdefulla i hennes verk: 
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Jag tror att jag använder det lite i min bildvärld, att det är som att hantverket får komma 

fram, själva hantverket, då tänker jag att det är ju en handling liksom rent…det tycker jag 

är ganska starkt- att det som syns, att okej, det här är en person som tydligen tycker att det 

är värt att lägga massa tid på det här. Det blir väldigt såhär, det finns en styrka i det. 

(Jonasson) 

 

Jonasson tycker att collage inte känns som speciellt högt värderad konst. Hon tycker också att 

benämningen collage egentligen är lite missvisande till det hon gör, för att det kan leda 

tankarna till bilder ur tidningar som man klipper ut och limmar bredvid varandra. Hon har 

svårt att hitta en bra beskrivning till sin metod. 

 

På nått sätt nästan njuter jag av att folk ser framför sig att jag sitter och jobbar med mitt 

lilla. Jag tror att jag lite tycker om att det är lågt värderat./…/ Men jag tycker att jag gör 

väldigt, väldigt starka saker i mitt material liksom. Så därför känner jag inte att, folk 

behöver inte förstå det liksom från början. Om dom ser mina saker så kommer dom ändå 

förstå det att det inte är någon pysselstuga här. (Jonasson) 

 

Även Torimoto tycker att det inte är pappret i sig som är värdefullt. Han anser att origami har 

mer metafysiska värden än materialvärden. Att det som är flyktigt är mera värt än det som 

hela tiden finns. Han menar att man måste skydda konst och ha tillsyn på det. Det 

ekonomiska värdet är dock inte högt på origami om man jämför med en målad tavla som kan 

stiga i värde ju äldre den blir, menar Torimoto. Han menar att papper är ett levande material 

och att man då behöver lämna det ekonomiska. Enligt Torimoto finns det de som köper konst 

för att de tror att värdet på en tavla, till exempel, kommer att stiga med tiden. De köper konst 

för det ekonomiska värdet oavsett ”om det är bra eller inte” (Torimoto). För Torimoto är inte 

livets värde att tjäna pengar, då skulle han inte ha ägnat så mycket tid åt origami som han 

gjort och gör. ”När jag var liten tänkte jag inte att jag skulle leva på origami. Ärligt jag tyckte 

det var roligt att jag kunde fixa fantasi. Den här- hur kan det bli så här, det är min grej va” 

(Torimoto). 

 

Sojakka har ett liknande ställningstagande som Torimoto om förhållandet mellan ekonomi 

och att göra något som intresserar. Han menar att det inte är helt lätt att driva sin verksamhet 

ekonomiskt men att han tycker det han gör är intressant. Han tycker det är roligt när han ser 

en produkt, som han har varit med och tagit fram, ute i butik. Sojakka har till exempel varit 

med och tagit fram baksidan på IKEAs bokhylla Billy, en möbel som produceras var tredje 
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sekund, dygnet runt, året runt. Sådant ger Sojakka en kick. Sojakka tror att vi kommer att få 

se produkter i framtiden som är väldigt annorlunda mot vad vi har sett tidigare: ”Pratar vi om 

framtiden och framtidens pappersprodukter så jag tror att den kommer att accelerera oerhört 

snabbt härifrån” (Sojakka). Likt Sojakka tycker Sundqvist att det hon skapar är mer värt än 

pengar: ”Jag känner mig alltid mycket rikare att ha gjort mycket fina bilder än pengar eller 

nåt annat” (Sundqvist). 

 

4.10 Resultatsammanfattning 

För många av informanterna påbörjades relationen till papper redan när de var barn. 

Informanterna uttalar sig om att deras relation till papper är trygg, nära och bekväm, att de 

har roligt med materialet och att de behärskar det. Genom att, i vissa fall, utbilda sig 

konstnärligt och hantverksmässigt har de fördjupat sina kunskaper i att skapa i papper/ skapa 

papper. Kunskap har även erhållits genom experiment- med eller utan utbildning. Flera av 

informanterna undervisar andra i sina professioner. Med papper som huvuduttryck upplever 

flera av informanterna att hantverket har en stor roll, dels för deras positivt upplevda känslor 

när de arbetar och dels för arbetsresultatet. Flera av informanterna påtalar att pappret har 

positiva egenskaperna i form av att det är billigt, enkelt att behandla och att det är lätt att få 

tag på. De har även uppmärksammat att papper är ett förgängligt material, vilket de inser 

medför vissa negativa aspekter som att det kan vara svårt att sälja. De tycker också att 

förgängligheten ingår i deras pappersprodukter och att det kan vara något positivt sett till 

produktens avsedda funktion. Med papper som huvuduttryck upplever flera av informanterna 

att deras arbetssituationer utvecklats till det bättre då färre problem upplevs än arbeten i 

tidigare material och tekniker. Arbetet i papper kan även i fortsättningen upplevas bra då 

materialet känns outtömligt och fullt av möjligheter för dem. Informanterna upplever en 

nyfikenhet och ett intresse hos människor när de berättar att de arbetar med pappersprodukter. 

När människor ser deras produkter är en oförstående initial reaktion vanlig över att deras 

produkter är gjorda i papper. Vanligt är även att människor blir imponerade av deras arbeten. 

Flera av informanterna menar att det finns en papperstrend idag och att den har en stark 

koppling till trenden Do It Yourself (DIY). Dessa trender syns särskilt på internet. Flera av 

informanterna påtalar att värdet inte ligger i materialet papper utan att det är insatsen i form 

av tid, tanke och kreativitet som är det värdefulla i deras pappersprodukter. En del av 

informanterna uttalar sig om att det inte är ekonomi som är den huvudsakliga drivkraften i 

deras arbete i papper. Det är glädjen och intresset i att göra pappersprodukter som motiverar. 
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5. Diskussion 

I diskussionskapitlet diskuteras empirin i relation till den tidigare kunskapsbakgrunden. 

Initialt diskuteras konsthantverkares relation till deras material varpå pappers påverkan på 

arbetssituationer diskuteras. Avslutningsvis presenteras en sammanfattande diskussion kring 

denna studies bidrag och förslag till vidare studier delges. 

 

5.1 Konsthantverkare och deras material  

För många av informanterna i denna studie påbörjades relationen till papper redan när de var 

barn. Det verkar som att det ingår att pyssla i papper när man är barn. Jonasson, till exempel, 

berättar att klippandet har varit med henne ända sedan hon gick på dagis och hade koll på 

saxarna. Att informanterna ägnat sig åt att skapa i papper när de var barn har ett starkt 

samband till deras utsagor om att relationen mellan dem och papper är trygg, bekväm, nära 

och att de behärskar materialet. Jag tänker att om man redan som barn har bekantat sig med 

ett material kan relationen till materialet naturligt genomsyras av trygghet som vuxen. Tiden 

har då varit lång för att bygga upp en trygg relation, samtidigt som det kan finnas en 

nostalgisk aspekt i detta som också kan utlösa goda känslor. Det intressanta här är att 

informanterna under resans gång har hållit kvar vid sitt material, eller kommit tillbaka till sitt 

material i sitt yrkesliv. Att de hittat tillbaka till skaparglädjen som flera av dem berättar att de 

upplevde som barn. Kanske har detta sökande efter ursprung och glädje ett samband med den 

allvarliga kravfylldhet som kan finnas i vuxenvärlden. Det enkla materialet kan vara till hjälp 

för att få distans från denna värld, tänker jag. Bara det faktum att informanterna är 

verksamma i papper idag tyder starkt på att relationen mellan dem och papper är positiv och 

trivsam. Barndomens inverkan är något som Collier (2011) inte behandlar lika tydligt i sin 

studie kring kvinnliga hantverkares relation till textil. Collier (2011) har däremot fått fram 

resultat kring att textilt hantverk betraktas för många kvinnor som en del av deras identitet, 

vilket kan härföras till att kvinnor förvaltar en tradition och ett kulturarv i det textila 

hantverket. Informanterna i den här studien har fördjupat sina kunskaper i papper på olika 

sätt. Jag tänker att utbildning och experiment har gjort att informanterna har fått 

förutsättningar för att bli duktiga på sitt material och därmed stärkt sin relation till papper. Att 

vara duktig på något kan många gånger bottna i att man finner det lustfyllt, en vilja att 

fortsätta med det som är lustfyllt faller sig naturligt. Berg, som talar om skaparglädjen, har 

genom experiment funnit sina egna metoder för att framställa handgjorda papper. Hon är en 

av de informanter som väljer att undervisa andra i sina professioner. Detta kan vara 
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välbehövligt då det verkar finnas få utbildningar på högskolenivå som enbart lär ut 

pappershantverk. Detta antyder att papper är ett lågt värderat material eller kanske ses som ett 

för enkelt medium i jämförelse med flera andra material som det finns utbildning inom såsom 

glas, trä och metall till exempel.  Av Colliers (2011) deltagare anser cirka 40 procent sig vara 

professionella utövare av textilt hantverk, resten förefaller skapa i textil för hemmabruk. De 

flesta informanterna i Colliers (2011) studie är välutbildade, dock framgår det inte om det 

gäller inom textil eller andra områden och yrken. En intressant anblick i detta är att inom 

båda studierna, men för olika material, har utövarna i olika form experimenterat och utbildat 

sig för att nå erfarenhet och kunskap i sitt material. På samma sätt som textil, utövas papper 

av de som inte är konsthantverkare, då det sker på en pyssel- och hobbynivå, vilket kan ses på 

internetsidor och böcker och som tas upp i början av studien. Utav de professionella 

papperskonstnärerna som Lui (2009) skriver om i sin artikel tycker många om papper för att 

det är något man har råd med och för att det inte är beständigt. Detta är något som 

informanterna i denna uppsats även framhåller. Av informanterna som presenteras i denna 

studie upplever flera att, i arbetet med papper som huvuduttryck, har hantverket en stor roll, 

dels för deras upplevda känsla när de arbetar och dels för arbetsresultatet. Sundqvist, 

exempelvis, menar att den ursprungliga idén behöver vara stark för att komma igång om man 

ritar i datorn eller för hand, men då hon börjar med hantverket löser det idéerna efterhand. Jag 

tänker att arbetet blir fysiskt, händerna har kontroll över materialet och medvetenheten över 

processen är hög i jämförelse med att till exempel arbeta i en dator då man inte alltid kan 

styra över tekniska fel. Papprets behov av händer för att forma det gör att relationen till 

materialet blir än mer trygg och intim på ett sammansvetsat sätt. Att hantverket spelar en stor 

roll även för hantverkare i textil kan antydas. Den tredje vanligaste anledningen till att 

kvinnor ägnar sig åt textilt hantverk var bland annat handens kontroll av materialet. Resultatet 

i Colliers studie tyder på att kvinnor som ägnar sig åt hantverk när de mår dåligt är mer 

lyckliga, känner sig mer återställda efter jobbiga känslor och blir mer engagerade än kvinnor 

som inte använder textilt hantverk för att klara av svårigheter. Enligt Lui (2009) tilltalas 

många papperskonstnärer av att arbeta i papper för att med handens hjälp skära bort material 

och därigenom bilda skuggor och skapa form. Detta kan tyda på att oavsett val av material är 

det hantverket, att forma ett material med sina händer som är det utlösande av goda känslor. 

Valet av material verkar lätt kunna göras utifrån vad man känner sig bekväm med. Denna 

bekvämlighet kan ha att göra med vilka material och tekniker man kom i kontakt med redan 

som barn, eller de material och tekniker som efter tradition är starkt förknippat med det kön 

man har.  
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5.2 Papper som arbetsmaterial   

Denna studie behandlar papper ur ett socialt perspektiv, hur människors relation är till 

materialet. Den forskning om papper som tagits upp behandlar papper som teknisk produkt. 

Papprets användarvänliga egenskaper är en anledning till att informanterna brukar materialet. 

Det ger exempelvis utrymme för att misslyckas och för att kunna vara flexibel i var de arbetar 

någonstans. Jag tänker att detta är två viktiga delar i att man som konsthantverkare kan trivas 

med sitt material och med sin arbetssituation. De blir inte låsta vid plats och av dyra 

materialkostnader, som annars kan hämma kreativiteten. Istället finns här utrymme för att 

skapa produkter av hög kvalitet utifrån inspiration i en varierad miljö.  Informanterna har 

även uppmärksammat att papper är ett förgängligt material. Flera menar att denna flyktighet i 

materialet fyller ett värde hos deras produkter som korrelerar med produkternas avsedda 

funktion. Intressant är att informanterna arbetar på olika sätt med papper, inte bara sett till 

teknik utan även till hur de får in pengar på sitt arbete. Det handlar inte enbart om att sälja 

själva objektet i papper. En väg att gå är den som Sundqvist har valt. Hennes pappersobjekt 

dokumenteras varpå fotografiet eller filmen blir hennes produkt. I hennes fall behöver 

produkten enbart vara i sin fulla glans vid dokumentationstillfället. Torimoto arbetar mer med 

uppvisning av sina färdigheter i origami och menar att han inte vågar sälja sin origami på 

grund av papprets föränderliga egenskaper. Papprets förgänglighet behandlar studien av 

Micheli m.fl. (2012), där man hittat ett nytt effektivt sätt att rengöra konstprodukter av papper 

för att de ska bevaras längre. Liksom människan kan inte pappersprodukter vara för evigt. Vi 

föds, vi lever och vi dör. Det är en naturlig process och pappret kommer från naturen. Detta 

behandlar Tuan (1980), att objekt som är gjorda av naturliga material är mer vilsamma än 

objekt av mer sammansatta material ur en komplicerad process som påminner om människors 

stress. Däremot tycker jag att det kan kännas tråkigt att verk inte kan vara i sin fulla glans till 

beskådan för efterlevanden, något som studien av Asharpour m.fl. (2011) behandlar. Deras 

forskning resulterade i papper med god hållbarhet mot svamp och färgat papper med god 

ljushärdighet genom en beläggning av titandioxid och cellulosa. Den tiden som läggs ner vid 

skapandeprocessen av en produkt, den blir på något sätt inte värd mycket på lång sikt om 

föremålet förtvinar, tänker jag. Torimoto däremot menar att det är tiden som man tittar på ett 

pappersobjekt som är värdefull, vilket för mina tankar mot att leva i nuet och att uppskatta 

skapandeprocessens känslor.  
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Med papper som huvuduttryck upplever flera av informanterna att deras arbetssituationer 

utvecklats till det bättre. En viktig aspekt i detta är att arbetet i papper, med materialet som 

uttrycksmedel, reducerar tidigare upplevda problem, såsom vid teckning som Levy ägnade 

sig mer åt tidigare och målning som Jonasson var verksam inom. Intressant är att flera av 

informanterna inte har ägnat sig åt papper som huvuduttryck särskilt länge. De har på senare 

år hittat uttrycksättet, vilket kan tyda på en inverkan från den globala renässansen för 

pappershantverk som råder. För informanterna verkar deras nya uttryck inte ses som en trend 

enbart, även framtiden kan innebära ett utövande av pappershantverk då materialet känns 

outtömligt och fullt av möjligheter för dem. Även tidigare forskning har uppmärksammat 

papprets möjligheter och utvecklingspotential. Studien av Guang och Amato från 2004 visar 

att papper med sina goda möjligheter för att vikas kan vara behjälpligt i utvecklandet av 

robotar exempelvis. En annan studie av Goto (2011) har resulterat i papper med el i som kan 

generera i innovativa produkter vid tillämplig av, till exempel, de tekniker som informanterna 

i denna uppsats arbetar med. Sojakka menar att det finns mycket att forska vidare kring vad 

gäller papprets fysik. Trots att det forskats mycket kring detta finns det mycket som man inte 

vet hur det fungerar inom ämnet, menar han. Detta tyder på att mer forskning kan komma att 

ske som utvecklar papprets möjligheter som material i produkter.  Konsthantverkare med 

papper som huvudmaterial kan med sitt materialkunnande, sina teknikfärdigheter och sin 

konstnärliga ambition bidra till nya lösningar, produkter och tjänster inom forskningen.  

 

I och med internets breda spridning kan pappershantverk nå många människor och kanske 

inte enbart stanna vid att vara en trend, utan att papper blir ett mer vedertaget 

konsthantverksmaterial. Det märks i människors reaktioner för konsthantverkarnas pappers-

produkter att det inte är ett material som man är väl bekant med i sammanhanget då en 

oförstående initial reaktion är vanlig när de ser informanternas objekt. Informanterna behöver 

berätta och förklara att produkterna är i papper och hur det är gjorda. Levy menar att folk blir 

särskilt uppmärksamma när hon berättar att hon gör hennes objekt av böcker som hon slaktar, 

vilket anses tabu fastän att människor slänger böcker. Tuan (1980) menar att ett föremål 

sällan kan tala för sig själv utan behöver uppmärksammas genom tal och gester för att få sitt 

värde och fortsätta uppmärksammas för att inte bli osynligt. Detta tyder på att det inte enbart 

är pappersprodukter som behöver stödjas i tal utan även andra artefakter då Tuans (1980) 

studie behandlar artefakter överlag. Detta innebär också att konsthantverkarnas arbete inte 

stannar vid en färdig produkt, utan att de behöver marknadsföra sina produkter för att dessa 

ska bli uppmärksammade. Flera av informanterna uttrycker att människor blir nyfikna och 
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intresserade när de få höra talas om att man kan arbeta i papper och att människor uttrycker 

en stor beundran när de ser pappersprodukterna. Detta antyder återigen att vissa inte är vana 

att se vackra och exklusiva verk skapade i detta enkla material, trots den trend som råder. 

Tuan (1980) tar upp en intressant reflektion kring detta som motsäger min antydan en aning. 

Han menar att artefakter som är vanliga och används frekvent snabbt blir osynliga och inte 

märks, medan konstverk är en speciell typ av artefakt då det innehar viktiga, komplexa 

känslor som gör objektet synligt och inte försvinner bland de praktiska artefakterna. Jag 

tänker att andra människors förhållande till papper och konsthantverk är av relevans då det 

kan påverka konsthantverkarnas arbetssituation i sitt arbete med papper, till exempel sett till 

den ekonomiska aspekten. Min tanke är att det kan vara en fördel för dem att slå lite ur 

underläge med det lågt värderade materialet, just för att det, tillsammans med deras 

teknikkunnande, kan väcka stor uppmärksamhet och beundran. I sammanhanget är det 

angeläget att påpeka att alla människor inte är insatta i konsthantverk. Jag betraktar det som 

naturligt att människor är insatta olika mycket inom olika områden. Detta har en stark 

koppling till vilka reaktioner som konsthantverkarna får på deras pappersprodukter. 

 

Flera av informanterna menar att värdet inte ligger i materialet papper utan att det är insatsen 

av dem i form av tid, tanke och kreativitet som är det värdefulla i deras produkter. Jag 

uppfattar att detta handlar om att värdera ett mänskligt arbete som vilket annat yrke som 

helst, att bli tagen på allvar och respekterad för det man ägnar sig åt. Även Tuan (1980) 

uttrycker att artefakter är skapade av människans hjärna och människans skicklighet, men 

menar också att själva artefakten som innehåller betydelsefulla mänskliga erfarenheter kan 

vara mer värdefull än själva människan i vissa fall då människor kommer och går medan 

artefakten kan bestå. Tuan (1980) menar att om en artefakt förstörs finns ingenting kvar och 

om ingen artefakt produceras lämnas inga spår. Torimoto anser däremot att det som är 

flyktigt är mera värt än det som är beständigt. Han menar dock att origami har ett lägre 

ekonomiskt värde om man jämför med en målad tavla, vars värde kan stiga med tiden, men 

då papper är ett levande material behöver det ekonomiska lämnas. Några andra av 

informanterna uttalar sig även om att det inte är ekonomi som är den huvudsakliga 

drivkraften i deras arbete i papper. Det är glädjen och intresset i att göra pappersprodukter 

som är det som motiverar dem. Detta tyder på att informanterna har valt sitt yrke efter deras 

hjärtan och att de därmed kan ha en arbetssituation som de trivs med och skapa produkter av 

hög konstnärlig och hantverksmässig kvalitet.  
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5.3 Papprets dubbelhet  

Papper är ett material som finns överallt i samhället. Det används i allt från 

mjölkförpackningar och tidningspapper till toalettpapper och kopieringspapper. Få förefaller 

reflektera över att papper existerar, antagligen för att det finns i en stor mängd och är billigt. 

Det är som det rinnande vattnet i en kran. Papper är ett material som bör behandlas med 

respekt. Precis som andra material kan papper utgöra beståndsdelen i exklusiva konst- och 

hantverksobjekt. Denna studie har visat att för konsthantverkare som arbetar i materialet 

betyder papper mycket. Relationen till papper har vanligtvis börjat redan som barn varpå den 

är nära, förtrogen och har vuxit sig än starkare genom experimenterande och utbildning. 

Materialet innebär även att problem lätt kan lösas då händers arbete behövs för att forma det. 

Papprets användarvänliga egenskaper gör att högkvalitativa pappersprodukter kan växa fram 

utifrån experiment och ge en flexibel arbetssituation. Papprets förgänglighet medför att det 

kan kännas svårt att sälja sina produkter, men förgängligheten accepteras främst som en 

fördel, något som ingår i materialet och produktens funktion. Pappret har gett 

konsthantverkare en bättre arbetssituation, än vad de tidigare upplevt när de ägnat sig åt andra 

material och tekniker, då det innebär färre problem och ger fler idéer till gestaltning. 

  

Denna studie har främst diskuterat papper som ett konsthantverksmaterial ur ett socialt 

perspektiv. I framtida studier skulle det vara intressant att kombinera detta med att också 

diskutera papprets tekniska egenskaper genom att undersöka mångfalden av de olika 

papperssorter som finns, och för vilka ändamål en del av dessa papperskvaliteter är mest 

tillbörliga. I denna studie har även ett relaterat ämne uppkommit som skulle vara intressant 

att studera vidare kring: konsthanverkets status gentemot konstens status. Vilken bakgrund 

som föreligger till att konst är högre värderat än konsthantverk, men att konsthantverkets 

status har höjts mot vad det tidigare har varit, samt på vilka sätt detta blir tydligt i samtiden. 

 

 

 

 

 

 



  
 

4 7  

 

6. Referenslista 

 

Afsharpour, M.; Rad, T.F.; Malekian, H. (2011). New cellulosic titanium dioxide  

       nanocomposite as a protective coating for preserving paper-art-works, Journal of  

       Cultural Heritage, 12 (4), s. 380-383. 

Avella, N. (2011). Introduction. I L. Heyenga (red.) Paper cutting. Contemporary artists-  

       timeless craft, s. 9-17. San Francisco: Chronicle books. 

Borgström, B.; Eberson, L. (u.å.) Cellulosa. Nationalencyklopedin. (2013-02-22) 

        http://www.ne.se/lang/cellulosa   

Collier. F, A. (2011). The Well-Being of Women Who Create With Textiles: Implications  

        for Art Therapy, Journal of the American Art Therapy Association, 28 (3), s. 104-112. 

Dalen, M. (2008). Intervju som metod. Malmö: Gleerups Utbildning AB.  

Goto, H. (2011). Electrically conducting paper from a polyaniline/ pulp composite and   

        paper folding art work for a 3D object, Textile Research Journal, 81 (2), s. 122-127. 

Guang, S.; Amato, N.M. (2004). A Motion-Planning Approach to Folding: From Paper         

       Craft to Protein Folding, IEEE Transactions on Robotics & Automation, 20 (1),  

       s. 60-71.  

Hartman, S. (2003). Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Stockholm:  

       Natur & Kultur. 

Heyenga, L. (2011). (Beskrivning av bok i inlaga). I L. Heyenga (red.) Paper cutting.  

       Contemporary artists-timeless craft, s. 9-17. San Francisco: Chronicle books. 

Holmberg, K. (u.å.) Hydrogel. Nationalencyklopedin. (2013-03-24)    

       http://www.ne.se/lang/gel/180854?i_h_word=hydrogel  

Häkli, E. (2008). Vad är papper? I E. Häkli (red.) Ingen dag utan papper. Om papper och   

       dess roll som kulturbärare, s. 11-17. Helsingfors: Schildts & Söderströms, Stockholm:  

       Bokförlaget Atlantis AB. 

IAPMA. (u.å.) WHAT IS IAPMA. (2013-03-25) 

       http://iapma.info/?sid=73 

Jerkeman, P. (2000). Papper. En mänsklig historia. Stockholm: Carlsson Bokförlag. 

Kemikalieinspektionen. (1999) Titandioxid. (2013-03-23)    

       http://apps.kemi.se/flodessok/floden/kemamne/titandioxid.htm 

Klanten, R. (2009). Preface. I R. Klanten; S. Ehmann; B. Meyer (red.) Papercraft: design  

       and art with paper. Berlin: Die Gestalten Verlag. 

http://www.ne.se/sok?ff=BtB
http://www.ne.se/sok?ff=LEn
http://www.ne.se/lang/cellulosa
http://www.ne.se/sok?ff=KHg
http://www.ne.se/lang/gel/180854?i_h_word=hydrogel
http://iapma.info/?sid=73


  
 

4 8  

 

Lui, C. (2009). Running with scissors, Print, 63 (5), s. 42-47. 

Micheli, L.; Mazzuca, C.; Palleschi, A.; Palleschi, G. (2012). Combining a hydrogel and an    

       electrochemical biosensor to determine the extent of degradation of paper artworks,   

       Analytical And Bioanalytical Chemistry, 403 (6), s. 1485-1489. 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och        

       rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur AB. 

Rudin, B. (1995). Pappersmakeri. Ett klassiskt hantverks historia och teknik. Hässelby:   

       Rudins. 

Ryan, R. (2011). Were you the kind of child that I L. Heyenga (red.) Paper cutting.  

       Contemporary artists-timeless craft, s. 9-17. San Francisco: Chronicle books. 

Skogssverige. (2012-09-27) Papperstillverkning. (2013-02-22) 

       http://skogssverige.se/node/38658 

Terselius, B. (u.å.) Polymer. Nationalencyklopedin. (2013-03-24)    

       http://www.ne.se/lang/polymer  

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB. 

Tuan, Y. (1980). The significance of the artifact, Geographical review, 70 (4), s. 462-472. 

 

 

Bildkällor 

Figur 1: fidelisundqvist.com (2013-04-09) 

Figur 2: cecilialevy.com (2013-04-09) 

Figur 3: pahitt.se (2013-04-09)  

              foto 3: Ida Gerdemark (2013-04-11) 

Figur 4: lisajonasson.com (2013-04-09) 

Figur 5: torimoto.se (2013-04-09) 

Figur 6: foto: Ida Gerdemark (2013-02-23) 

 

 

 

 

 

 

http://skogssverige.se/node/38658
http://www.ne.se/sok?ff=BTe


  
 

4 9  

 

Informationsmejl till informanter                                       Bilaga 1 

 

Hej             ! 

Här kommer information som rör min uppsats samt en bifogad fil med de intervjufrågor som 

jag kommer att utgå ifrån när vi ses för intervjun. Det är upp till dig om du vill ta del av 

frågorna innan eller inte. 

Jag har skyldighet att redogöra för de krav jag har som uppsatsskrivare gentemot dig som 

informant. Jag har sammanställt dessa krav och annan information som jag delger för att 

vara öppen med vad som gäller vid ditt deltagande: 

Ansvarig för uppsatsen: Ida Gerdemark, studerar sista året på kandidatprogrammet Slöjd, 

hantverk och formgivning vid Linköpings Universitet. 

Institution: Institutionen för Kultur och Kommunikation 

Typ av uppsats: Examensarbete/C-uppsats 

Uppsatsens syfte: Att belysa papperhantverkares relation till sitt material. (Observera, 

kommer troligen att justeras under arbetets gång, men det är min initiala utgångspunkt) 

Upplägg: Cirka 6 stycken informanter kommer att delta i studien genom kvalitativa 

intervjuer. Deras svar på frågorna kring papper som hantverksmaterial kommer att ligga till 

grund för resultatet. Litteraturstudier kommer att ske kring papper ur ett historiskt-, tekniskt 

och miljömässigt perspektiv. 

Genomförande: Informanten deltar frivilligt. Intervjun kommer att ske i form av ett öppet 

samtal. Intervjun kommer att spelas in vid tillstånd från informant. Informant kommer att 

tillfrågas om kamera får användas vid intervjutillfället. Informant kommer att tillfrågas om 

han/hon vill vara anonym eller inte i uppsatsen. Informant kommer att tillfrågas om 

hans/hennes bidragande uppgifter till uppsatsen önskas behandlas konfidentiellt, det vill 

säga att uppgifter som lämnas inte får spridas till utomstående. Informanten bestämmer hur 

lång tid han/hon vill medverka i intervjun och har rätt att när som helst avbryta intervjun. 

Materialinsamlingen och intrycken från intervjun kommer att användas till examensarbetet 

vilket innefattar C-uppsatsen och ett produktarbete i papper, vid det senare som 

inspirationsunderlag. Produktarbetet kommer att visas i en examensutställning på 

Östergötlands museum sommaren 2013. Uppsatsen kommer att publiceras på LiU 

Electronic Press, vilket innebär att uppsatsen är tillgänglig för allmänheten via internet. 

Uppsatsens kvalitet kan komma att granskas i samband med en obligatorisk 

programgranskning på högskolenivå. 

Detta låter mer formellt och allvarligt än vad det kommer att vara i praktiken. Jag ser 

verkligen fram emot att få träffa dig, samtala om din relation till papper och se hur du arbetar 

i materialet. Kanske få känna lite också..:) Jag har svårt att uppskatta hur lång tid 

intervjuträffen kommer att ta, men jag rättar mig efter dig så ser vi vart det leder. 

Hör av dig om du undrar något eller om din inställning till ditt deltagande har förändrats, 

annars ses vi vid överenskommen tid! :) 

Varma hälsningar 

Ida 

073-0830753 

idagerdemark.blogspot.com 
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Intervjufrågor                                                        Bilaga 2 
                                                                                       

Intervjufrågor till C-uppsats -om papper som hantverksmaterial 

Inledning 
Beskriv din relation till papper! 

      - Hur kom det sig att du började arbeta med papper? 

       -Hur har du lärt dig att arbeta i papper? 

       - Varför arbetar du i papper? 

Skapande 
Vilka för och nackdelar ser du med papper i ditt arbete? 

Vilken teknik använder du mest för att framställa pappersprodukter? 

      -Berätta om hur du går tillväga! 

      - Vad är ett kvalitativt arbete för dig? 

Status 
Vilka reaktioner får du från människor när du berättar att du arbetar med pappersprodukter? 

       -Vilka reaktioner får du från människor när de ser dina pappersprodukter? 

       -Vilken status upplever du att papper har idag hos människor? 

Försörjning 
Hur får du in pengar på ditt skapande i papper? 

      - Vilka andra möjligheter till inkomst via pappershantverk känner du till? 

Avslutning 
Vad är viktigt att tänka på för att bli framgångsrik som pappershantverkare? 

       -Är det något annat du tycker är viktigt som du vill tillägga? 

 

 

 


