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Sammanfattning  
 
 
Syftet med arbetet är att belysa hur representanter i olika beslutsfattande positioner bedömer och  
resonerar kring konsthantverk och konsthantverkare samt att ge exempel på representanternas  
bakgrund gällande utbildning och yrkeserfarenhet. Det är viktigt för konsthantverkare att synas i  
olika sammanhang för att kunna sälja sina produkter. I dessa sammanhang finns yrkesverksamma  
personer som ansvarar för bedömning av konsthantverkares föremål. Jag har valt att undersöka fyra 
olika instanser där konsthantverkare kan tänkas delta: museum, samlingsutställning, förening samt  
hemslöjdsbutik. Som metod användes kvalitativa intervjuer med åtta representanter från de utvalda  
instanserna. I resultatkapitlet presenteras under ett antal rubriker informanternas syn på bedömning av 
konsthantverk samt exempel på deras arbetssätt. Personerna som deltar i undersökningen är 
välutbildade och med lång yrkeserfarenhet samt deltar i olika sammanhang där konsthantverk och  
konsthantverkare bedöms. I en jämförelse mellan bedömning i undervisningssammanhang och 
bedömning av professionellt framställt konsthantverk menar jag att lärare i skolan i större utsträckning 
bedömer arbetsprocessen medan de instanser jag valt att undersöka lägger fokus på produkten och dess 
uttryck. En brist på gemensamt språk i bedömningssammanhang och fackuttryck förmedlas av både  
lärare, elever, beslutsfattare och utövande konsthantverkare. 
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1. Inledning 

 

 

Nyckelfrågorna som måste bevaras, för att man ska få en förståelse eller överblick är: Vad är det som 

avgör vilka konstnärer som kommer ifråga för stipendier, vettiga utställningar eller uppmärksamhet i 

media? Hur sker urvalet?  (Billgren, 2003, s. 334) 

 

Billgren har som konstnär reflekterat över sina egna erfarenheter och upplevelser gällande 

konstnärskap, synen på konst och dess utveckling och har tagit upp problematiken i sin roman 

Kommittén (2003). I Sverige har tiotusentals personer utbildats i olika former av konstskolor 

och ytterligare tusentals har på egen hand börjat arbeta med konst. Av dem är det endast 

någon promille som man får höra talas om (Billgren, 2003). 

 

Att synas är att finnas. Att som konsthantverkare synas i olika sammanhang kan vara 

avgörande för att kunna sälja sina produkter. För en konsthantverkare är bedömning av 

producerade verk och föremål en del av yrkeslivet och urvalsprocessen sker efter olika 

kriterium. Ett kriterium som kan anses vara viktigt i bedömningssammanhang är synen på 

kvalitet. Kvalitet hänger samman med att något är ändamålsenligt på det uttrycksmässiga eller 

praktiska planet, menar Dahlbäck Lutteman (1982). 

För att kunna avgöra vad som har kvalitet krävs en uppfostran till lyhördhet, men också en handfast 

uppfostran till kunskap om färg och form, om proportioner och optiska fenomen. Ytterligare en 

begränsning, nu talar vi om kvalitet med hänsyn till konsthantverk och konstindustri.  (Dahlbäck 

Lutteman, 1982, s. 122) 

  

Dahlbäck Lutteman (1982) menar fortsättningsvis, att eftersom uttrycksformer och 

värderingar skiftar, växlar också kvalitetsbegreppen även om grundtonen är den samma. 

Därför har vi möjlighet att avgöra vad som är bra eller har kvalitet i andra tider och kulturer 

än vår egen. Grunden till kvalitetsbedömning måste vara kunskap och man är beroende av 

sina referensramar (Dahlbäck Lutteman, 1982).                                                                                                             

Bedömningar är avgörande för en konsthantverkares yrkesliv och var hon/han kan visa sina 

föremål, samtidigt kan två professionella konsthantverksbedömare ha olika åsikter, lovorda 

eller förkasta samma föremål med utgångspunkt från sitt individuella kunnande (Dahlbäck 
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Lutteman, 1982). Att det finns en problematik i att värdera och bedöma estetiska kvaliteter i 

produkter och föremål vittnar flera om. Kant diskuterade detta redan 1790 och menade att för 

att kunna vara domare i smakfrågor måste man vara helt likgiltig, visas det minsta intresse blir 

man partisk och kan således inte bidra med en opartisk bedömning (Kant, övers. 2003). 

2012 var ett år då konsthantverket syntes extra mycket i en mängd utställningar runt om i 

landet då Hemslöjden firade sitt 100 års jubileum. Stora utställningar uppfördes också på 

museer i Stockholm, här följer några exempel: Nationalmuseum Slow Art med ett trettiotal 

verk, Nordiska museet hade utställningen Väv med hundratals verk, nya och gamla, på 

Liljevalchs Konsthall Hemslöjden 100 år, en jubileumsutställning med bland annat ett 

kollektivt verk med två tusen utsmyckade löv och på Prins Eugens Waldemarsudde 

utställningen Lilli och Prinsen. Utställningsverksamhet för konsthantverkare har betydelse ur 

främst två aspekter, man visar att man finns och vad man gör och man knyter kontakter med 

uppdragsgivare och kunder. Det är också ett tillfälle att bli sakkunnigt bedömd och eventuella 

recensioner spelar stor roll med det att försäljningen ökar och även möjlighet till stipendier 

(Statens kulturråd, 1983). Kan anonymitet ändra förutsättningarna för deltagande i 

utställningar? Vårsalongen på Liljevachs Konsthall är en jurybedömd utställning som startade 

1921 och är Sveriges äldsta obrutna utställningsformat. Till årets utställning skickades 8137 

verk in för anonym bedömning, tre personer har suttit i juryn och valt ut 315 verk. Av de 

representerade konstnärerna är 80 kvinnor och 77 är män, den yngsta är 19 år och den äldsta 

är 87 vilket gör en medelålder på 42 år, endast 10% av deltagarna saknar formell 

konstutbildning (DN, 2013).  

Ansatsen i detta arbete är att undersöka hur beslutsfattare resonerar kring de 

bedömningskriterier som ligger till grund för deltagande i olika sammanhang, aktuella för 

konsthantverkare. För att kunna se om bedömningskriterierna skiljer sig åt eller liknar 

varandra inom de olika arbetsfälten har jag valt att undersöka fyra olika instanser där 

konsthantverkare kan tänkas önska delta: museum, samlingsutställning, förening och 

hemslöjdsbutik. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att belysa hur representanter i olika beslutsfattande positioner 

bedömer och resonerar kring konsthantverk och konsthantverkare samt att ge exempel på 

beslutsfattarnas bakgrund gällande utbildning och yrkeserfarenhet. 

 

 Vilka aspekter lyfter beslutsfattare från framträdande hantverksetablissemang fram 

som viktiga i en urvalsprocess? 

 Vilken bakgrund kan beslutsfattare som företräder svenska hantverksetablissemang i 

bedömningssammanhang ha?  

 

 

1.2 Begreppsförklaringar 

För att underlätta för läsaren presenteras och definieras här några för uppsatsen centrala 

begrepp. 

 

Konsthantverkare 

Med konsthantverkare avses i denna framställning en person som efter genomgången 

utbildning på högskolenivå ägnar sig yrkesmässigt åt en konstnärlig, på hantverk byggd och 

på unika föremål inriktad produktion i egen verkstad. En konsthantverkare uttrycker sig i 

klassiska materialområden som textil, trä, metall/silver, keramik, glas och läder men också i 

andra material som papper, plast och betong (Statens kulturråd, 1983, s 16).                                                                                                                                          

Definition av produkten konsthantverk  

Konsthantverk är som produkt betraktad resultatet av manuell arbetsprocess, framställd i 

direkt kontakt med materialet. Som utmärkande för ett konsthantverksföremål brukar anges 

att föremålet inom sig förenar följande: 

 stor hantverksskicklighet med känsla för materialets möjligheter 

 god funktion 

 konstnärlig uttrycksvilja 
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Man brukar också framhålla att dess kriterier måste vara uppfyllda samtidigt. Inget av dem 

kan undvaras hos den slutliga produkten (Statens kulturråd, 1983, s.16).  

 Jury, jurering  

Ett museum kan inför en tillfällig utställning engagera ett antal sakkunniga personer att från 

inlämnade föremål välja ett antal verk för utställning.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

 

Som introduktion till domänen presenteras exempel på hur bedömningsarbete kan se ut i ett 

professionellt sammanhang och därefter tas forskning upp som relaterar till professionellt 

bedömt konsthantverk. 

Bondeson & Holmgren (2007) menar att det inte finns någon forskning om bedömning av 

konsthantverk i professionella sammanhang. I utbildningssammanhang och särskilt i relation 

till grundskolans slöjdämne, är däremot studier kring bedömning kring hantverksprodukter 

mer vanlig förekommande. Även om skola och professionellt hantverk är olika kontexter kan 

det vara intressant att använda forskning inom skolan som något att jämföra informanternas 

resonemang med. Ytterligare ett område där forskning finns är konstvärlden där man talar om 

bedömning i form av konstkritik.  

 

2.1 Professionellt bedömningsarbete i en hantverkskontext 

Svensk Form och Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, KIF, 

bedömer konsthantverkare och formgivare efter tydliga frågeställningar och kriterier. Svensk 

Form har inga traditionella bedömningskriterier då de säger sig vilja belöna processer och 

lösningar utifrån olika utmaningar medan KIF`s invalskriterier för nya medlemmar har en mer 

traditionell karaktär där kvalité, utbildnings- och yrkesmeriter granskas. 

Svensk Form är en ideell medlemsförening grundad 1845 med uppdrag från regeringen att 

främja svensk design, nationellt och internationellt. Tidigare drev föreningen utmärkelsen 

Utmärkt Svensk Form som delades ut mellan 1982-2002. Föreningen Svensk Form har under 

lång tid arbetat med bedömningar av design och formgivning. Här följer en beskrivning av 

föreningens sätt att arbeta samt frågeställningar för bedömning av inlämnade bidrag.  

Design S är Sveriges bredaste nationella designutmärkelse och delas ut av Svensk Form 

vartannat år och är öppen för alla designdiscipliner, till exempel grafisk design, 

produktdesign, industridesign, arkitektur och mode. Man menar att Sverige är ett litet land 

och att det kan förekomma att en jurymedlem har familje-, ekonomisk eller social relation till 

inlämnade bidrag. För att säkra att juryn är så neutral som möjligt är medlem vid jäv inte 

tillåten att rösta eller närvara vid bedömning av bidraget. Svensk Form beskriver att val av 
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jurymedlemmar är en lång process då de handplockas bland professionella inom 

designområdet i Sverige. Jurymedlemmarna har unika kompetenser och skall ”med tränat öga, 

sakkunskap och engagemang för designområdets bredd och utveckling värdera de inkomna 

bidragen” (http://www.svenskform.se). En bred designkompetens i juryn är en förutsättning 

för att alla bidrag ska få en rättvis bedömning. Juryarbetet pågår under närmare tre veckor och 

juryn har tystnadsplikt. Design S har inga traditionella kategorier då man vill undvika en 

”produktkavalkad (ibid) utan önskar istället belöna processer och lösningar utifrån sina unika 

utmaningar. 

Juryn bedömer bidragen utifrån tre frågeställningar: 

 Hur såg uppdragsgivares problem ut? 

 Vilken form fick lösningen? 

 Hur bidrog designkompetensen till resultatet?  

Svensk Forms bedömningskriterier (u.å./13) Hämtat 7 februari från http:/www.design-

s.se/jurybedomning/: 

Gestaltning    Utförande och helhet. Hur väl genomförd är gestaltningen?  

Funktion  Hur bidrar designlösningen till förbättrad användbarhet eller  

                                            funktion? 

Innovation   Hur innovativt och nyskapande är bidraget i förhållande till  

                                            tidigare och/eller konkurrerande produkter och lösningar? 

Affärsnytta/Lönsamhet Hur bidrar designlösningen till affärsnyttan? 

Kommunikation Hur väl kommunicerar gestaltningen syftet? 

Hållbarhet   Hur bidrar designlösningen till långsiktigt hållbar utveckling? 

                                                                                                                                      (ibid) 

 

Det är inte bara vid tävlingar och utställningar man som konsthantverkare söker med sina verk 

eller föremål för bedömning. KIF organiserar enligt hemsidan http:/www.kif.se, konstnärer 

och konsthantverkare som arbetar med tillämpad konst, det vill säga tillämpar sina 

konstnärliga kunskaper i specifika material. KIF bildades 1961 och vill genom sitt arbete 

förbättra den ekonomiska och sociala situationen för sina medlemmar och är även 

remissinstans i kulturpolitiska,                                                                                                                                                    

skattetekniska och arbetsmarknadspolitiska frågor. Föreningens medlemmar arbetar till största 

delen i egna verkstäder och ateljéer med traditionella material som glas, keramik, metall, 

http://www.svenskform.se/
http://www.design-s.se/jurybedomning/
http://www.design-s.se/jurybedomning/
http://www.kif.se/
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textil och trä (http://kif.se). Medlemskap kan sökas om man har en treårig kandidatexamen 

från Högskolan för design  och konsthantverk i Göteborg, Konstfack i Stockholm eller 

designlinjen vid Umeå Universitet under de senaste fem åren. Om man inte har ovan nämnda 

utbildning söker man med yrkesmeriter och konstnärlig och teknisk kvalitet inför en 

invalsjury.  

Invalsjuryn sammanträder två gånger per år och har följande invalskriterier: 

 Värdering av den konstnärliga och tekniska kvalitén, uttrycksförmågan et cetera. på 

den sökandes arbeten. Denna värdering avgränsas mot föremål av slöjd- eller enbart 

hantverkskaraktär och föremål i undermålig teknik.  

 Värdering av den sökandes utbildningsmeriter: Skolor, lärlingsutbildning, utländsk 

utbildning et cetera. denna värdering avgränsas mot utbildning av mera hobbybetonad 

karaktär.  

 Värdering av den sökandes yrkesmeriter: Utställningar, utsmyckningsuppdrag, 

designade produkter i produktion, yrkesmässighet, tid i yrket, recensioner, 

undervisningserfarenhet et cetera. Denna värdering avgränsas mot amatörutställningar 

och hobbyverksamhet. 

Man diskuterar en sammanfattning av den sökandes meriter, utbildning och/eller utfört 

arbete/yrkesmässighet och konstnärlig kvalité ska vägas samman och i gränsfall ska 

yrkesmässighet vara utslagsgivande. Man beaktar särskilt avgränsning mot slöjd och enbart 

hantverk. (ibid).  

Urvalskriterierna ovan är av olika karaktär, Svensk Form ser i första hand till processer och 

lösningar medan KIF bedömer konsthantverk och formgivning efter mer traditionell mall. 

 

2.2 Bedömning i undervisningssammanhang 

Under 1990-talet infördes kursplaner med i förväg uppställda krav för den svenska 

grundskolan. Granskningar av bland annat Skolverket har visat att lärare inte har en 

gemensam syn på vad ett sådant bedömningssystem innebär konkret. Ibland värderas 

kvaliteter i resultat högre och ibland värderas kvaliteter i processer högre. För att kunna 

bedöma ett kriterium måste det vara verkligt i den betydelsen att en bedömare kan iaktta det. 

Outtalade tankar som andra inte kan iaktta kan inte vara kriterier (Måhl, 2005). En bedömning 

görs inte säkrare av ett större antal kriterier. Få kriterier som iakttas fungerar bra som 
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indikatorer, de är lätta att söka, lätta att tolka och de ger underlag för andra slutsatser än de 

förväntade. Måhl (2005) menar att lärare ibland säger en sak och gör en annan sak och att det 

kan bero på att de är omedvetna om sina kriterier eller har svårt att verbalisera dem. ”Enligt 

mina erfarenheter har lärare i estetiskt praktiska ämnen och karaktärsämnen på yrkesprogram 

ofta svårare att verbalisera sina kriterier än vad lärare i till exempel svenska och matematik 

har” (Måhl, 2005, s. 54).     

Bedömning i skolan är oerhört komplext och ansvarsfullt beskriver Pettersson (2005) och 

menar att för att en bedömning ska vara tillförlitlig, trovärdig och överensstämma med en 

persons kunnande behöver olika krav uppfyllas:     

 Bedöms det som skall bedömas? 

 Är innehållet som används vid bedömningen relevant och adekvat? 

 Är sättet/n som används vid bedömning tillförlitligt/a? 

 Är slutsatserna som baseras på bedömningarna adekvata och riktiga? 

(Pettersson, 2005, s. 39). 

 

I en undersökning med slöjdlärare och elever konstaterar Borg (2008) att lärare framhåller att 

processen är viktigare än det färdiga slöjdföremålet. I Läroplan för grundskolan 1969 nämns 

inte längre föremålen i kursplanerna för slöjdämnet, begreppet slöjdprocessen introducerades 

och där skulle bedömningens fokus ligga. ”Att få eleverna att genomgå slöjdprocessens olika 

steg har i senare läroplaner blivit viktigare än att föreskriva vilka föremål som processen 

skulle leda fram till.” (Borg, 2001, s. 138) För eleverna gav dock slöjdundervisningen ett 

konkret resultat i föremålet, de ser produkten som en viktig drivkraft, arbetet blev lustfyllt när 

visionen av det färdiga föremålet lockade. Föremålet eller produkten ses som en bekräftelse 

av en prestation och av den anledningen är det viktigt att det kommenteras och mottas på ett 

konstruktivt sätt av läraren (Borg, 2001).  

En annan aspekt som framkom i Borgs (2001) studie var att samtliga lärare var erfarna och 

hade utvecklat sin egen undervisningsstrategi. De hade dock svårt att beskriva och motivera 

sina ställningstaganden. ”I intervjumaterialet framkom mycket litet av medvetenhet om varför 

man gör på olika sätt som slöjdlärare. De har svårt att formulera sina strategier, men talar om 

helhetssyn och att ämnesinnehållet sitter i ryggmärgen.” (Borg, 2001, s. 135) Lärarna har även 

svårt att förmedla den kvalitativa bedömningen av elevernas insatser. ”Bristen på läromedel 
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och användandet av uteslutande kvalitativa bedömningar ger lärarna tolkningsutrymme.” 

(Borg, 2001, s. 169)         

Lindström (2007) menar att det som lärare är enkelt att räkna upp vad man vill att elever ska 

lära sig i bildämnet, men att det är betydligt svårare att urskilja kriterier på viktiga betydelser 

för elevers skapande förmåga. I en studie med cirka 500 barn och ungdomar undersöktes 

elevers portföljer i bildämnet med hjälp av sju kriterier. Tre av kriterierna avsåg färdiga 

produkter och fyra avsåg arbetsprocessen; 

Produktkriterierna omfattar: (1) förverkligande av intentionen med bilden (om det eleven har haft i 

tankarna framgår av bilden/bildkollektionen); (2) färg, form och komposition (kan framkalla önskade 

effekter med hjälp av visuella element och principer); (3) hantverks-skicklighet (behärskar materialet 

och tekniker). Processkriterierna beskriver:  

(4) undersökande arbete (är uthållig, ger inte upp för svårigheter); (5) uppfinningsrikedom (ställer 

problem, prövar nya lösningar); (6) förmåga att utnyttja förebilder (söker aktivt upp och utnyttjar 

andras bilder); (7) förmåga till självvärdering (beskriver och reflekterar över olika kvaliteter i arbetet)  

(Lindström, 2007,  s.14). 

Lindström (2007) menar att man i skolan tidigare har baserat bedömningar på färdiga arbeten 

men att man i en portföljteknik, som är vanlig inom bildämnet, lägger större vikt på elevens 

egna reflektioner i form av projektplaner, skisser, beskrivning av idéer, bakgrundsinformation 

och en avslutande självvärdering. Lindströms (2007) forskning visar att barn och ungdomar 

behärskar färg, form, material och tekniker bättre ju längre tid de har gått i skolan. Samtidigt 

stagnerar de gällande processkriterier, det vill säga förmågan att värdera sitt arbete och arbeta 

självständigt. Självvärdering är alltså inget som barn och ungdomar blir bättre på av sig själva 

eller som resultat av den undervisning som vanligen bedrivs idag.         

                               

2.3 Språkets betydelse för bedömning av estetiska kvaliteter 
 

Ett uttryck som återkommer i litteratur som behandlar pedagogik och inlärning är tyst 

kunskap. Uttrycket härstammar i första hand från Michael Polanyis begrepp tactic knowledge. 

Polanyi menar att förutom kategorierna det förstådda och det oförstådda även finns något 

ytterligare, det underförstådda (Bondeson & Holmgren, 2007). Författarna menar också att 

den tysta kunskapen ”visar sig genom aspekter som erfarenhet, färdighet, omdöme, minne, 

insikt och känsla” (Bondeson & Holmberg, 2007, s. 27). Thomas Tempte, konstsnickare och 

även kallad fanérmästaren, startade egen verkstad 1967 ( 
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http:/www.waldemarsudde.se/tempte). Under ett antal år arbetade han i sin verkstad 

tillsammans med en lärling (Tempte, 1982) och beskriver att han genom lärlingens frågor 

förstått att han besitter kunskaper som han inte själv hade någon uppfattning om. ”Tekniska 

och teoretiska kunskaper kan man läsa sig till, men hur man gör arbetet – praktiskt handlag, 

erfarenheter, materialkunskap – måste överföras från människa till människa, muntligt, 

praktiskt.” (Tempte, 1982, s. 55) Bondeson & Holmgren (2007) skriver att det bland de 

praktiska konsttillverkarna, aldrig har funnits någon självklar tradition att sätta ord på sitt 

arbetes innebörder. De menar att det i allmänhet har varit personer utanför konstpraktiken 

som bedrivit konstkritik och begreppsbildning kring konsten. Anledningen till att konsten i 

många avseenden saknar en texttradition baseras på att det praktiska arbetssättet inom konst 

och konsthantverk har ansetts relativt självklart och berättigat. ”Arbetet har legitimerat både 

konsten och konstnären.” (Bondeson & Holmgren, 2007, s. 34) 

Språk är en faktor som är viktig för elever och lärare på olika sätt. Borg (2008) menar att det 

talade språket kan vara en begränsande faktor när det är aktuellt att göra bedömningar i slöjd. 

Elever lär sig inte i första hand genom att läsa instruktioner utan genom att iaktta och försöka 

göra som hon/han blir förevisad. Det kan betyda att eleverna kan en del om slöjd men har 

svårt att förmedla det och det kan i sin tur påverka bedömningen. För lärare är en viktig 

förutsättning för att kunna diskutera bedömningsfrågor att utveckla ett ”slöjdspråk” och 

begrepp för olika kvaliteter i slöjdandet (Borg, 2008). Olika kategorier av lärare utvecklar 

olika system och traditioner för hur bedömning kan gå till, men först när grupper av lärare 

diskuterar sig fram gemensamt till någon form av konsensus i begreppsanvändningen kan ett 

yrkesspråk utvecklas. Med ett språkbruk som förenar lärarna blir det även enklare för eleverna 

att utveckla en förståelse för lärarnas begreppsanvändning (Linde, 2003).  

Homlong (2006) försöker hitta olika vägar för att kunna beskriva och utvärdera textil design 

och menar att en viktig aspekt av textil design är hur och när estetiska bedömningar görs; hela 

designprocessen, från idéer och visioner till färdig produkt inkluderar estetiska bedömningar. 

I den första planeringsfasen görs flera skisser som senare ändras och utvecklas vidare. I 

hantverksprocessen görs justeringar under arbetets gång medan man i industriell tillverkning 

måste ta alla beslut i förväg. När produkten är färdig krävs ytterligare bedömningar; 

formgivare och hantverkare utvärderar resultatet, lärare bedömer elevers eller studenters 

arbete och inköpare eller konsumenter bedömer lämpligheten av textilen baserad på deras 

specifika behov. Därför är det viktigt att reflektera över hur man kan beskriva visuella 

kvaliteter samt diskutera premisserna för hur personer med olika bakgrund beskriver och 

http://www.waldemarsudde.se/tempte
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uttrycker sina åsikter om textiler och mönster. Till exempel är ett distinkt språk ovärderligt för 

att kunna kommunicera om estetiska kvaliteter inom skola och utbildning, professionellt och 

konkret designarbete, forskning och utveckling. Av denna anledning har speciella termer 

gällande kvalitet utvecklats inom olika fält, till exempel vinprovning. Vid 

undervisningstillfällen har Homlongs (2006) studenter påstått att det är omöjligt att ge 

rationellt berättigade åsikter om estetiska kvaliteter i textila produkter eftersom estetiska 

bedömningar alltid är subjektiva. Denna åsikt delas även av vissa lärare som nämner att de har 

problem att tillhandahålla objektiva bedömningar gällande estetiska kvaliteter i studenters 

arbeten. Homlong (2006) menar också att lärare tenderar att underordna sig etablerade 

formgivares estetiska bedömningar och inte hävda sin egen kompetens, erfarenhet och 

förmåga att göra egna bedömningar. Ett distinkt och professionellt språk kan resultera i en 

bättre förståelse för hur estetiska värden beskrivs och bedöms (Homlong, 2006). 

 

2.4 Kritik i konstvärlden 

Kritiken finns överallt, konstnären bedöms av konsthandlare, curatorer, redaktörer och 

konstkritiker. ”Kritik är konstvärldens kvalitetskontroll.” (Duncan 1993, s. 175) Kvalité är ett 

ord som ofta används inom konstvärlden och ses som basen för alla kritiska bedömningar. 

Dock anser Duncan (1993) att kvalité gällande konstverk inte är annorlunda än kvalité 

gällande ett annat handgjort objekt. De flesta som köper konst gör det utan någon som helst 

influens eller påverkan av professionella konstkritiker. Duncan (1993) menar att den mesta 

konst som tillverkas visas på mindre gallerier och inte utsätts för professionell kritik. Kunden 

köper ett konstverk man tycker om. Med begreppet konstkritik avser Duncan (1993) kritik 

som publiceras i välkända och prestigefulla konstmagasin, tidskrifter, utställningskataloger 

och antologier. Den största delen konst som bedöms och kritiseras är modern konst som inte 

förstås, tycks om eller ens ses av den stora massan. Det betyder också att det är få personer 

som läser seriös konstkritik. 

Från den producerande konstnären till kunden finns ett antal personer och yrkesgrupper som 

tillhandahåller diverse tjänster; försäljare, kritiker, konsulter, museipersonal, konstlärare och 

professorer. Dessa personer klassificerar, främjar, visar konst samt rekryterar och lär upp ny 

personal. Många gör fler än en sak; en konstnär undervisar på en konstskola, en professor i 

konsthistoria recenserar konst och deltar som curator inför utställningar. Tillsammans bildar 

de ett nätverk av sociala relationer inom vilket konst tillverkas och bedöms (Duncan, 1993). 
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Konstnärer tillverkar konst men har själva inga möjligheter att påverka var deras konst ska 

visas. Deras verk blir bara accepterade som betydelsefull konst när någon auktoritet behandlar 

den som betydelsefull. Detta kan enligt Duncan (1993) ske på tre sätt; konstnärens verk blir 

utställda på ett prestigefullt museum eller galleri, verk uppmärksammas i ett 

konstmagasin/tidskrift, eller konstnärens verk köps av en betydande samlare. Dock kommer 

de flesta konstnärer aldrig i närheten av detta. Vare sig konstnärer vill eller ej, är hon/han 

tvungen att följa med i vad som händer på marknaden. De vet vilka trender som får positiv 

kritik, vilka som visar vad på gallerierna, vem som är med på konstmagasinets omslag och 

vilka som nämns inuti magasinet. Konstnärer lär sig redan under sin utbildning att 

uppmärksamhet betyder att man blir synlig i dessa sammanhang och många konstnärer mäter 

sitt eget värde efter den uppmärksamhet man får. Det är irrelevant om en konstnär håller med 

om vad en kritiker tycker, vad som är viktigt är om konstnären uppmärksammas eller ej och 

de flesta accepterar i princip bedömningsprocessen (Duncan, 1993).  

 

2.5 Avslutande sammanfattning  

De forskare som presenterats i studien har talat om språkets betydelse gällande estetiska 

bedömningar i utbildningssammanhang samt för professionella utövare. Måhl (2005) menar 

att lärare i estetiskt praktiska ämnen har svårare att verbalisera sina kriterier än till exempel 

lärare i matematik och svenska. I Borgs (2001) studie framkom att samtliga lärare var erfarna 

men hade svårt att beskriva och formulera sina ställningstaganden samt att förmedla den 

kvalitativa bedömningen av elevernas insatser (Borg, 2001). Trots att eleverna vet en del om 

slöjd har de svårt att förmedla det (Borg, 2008) och enligt Bondeson & Holmgren (2007) har 

det aldrig funnits någon tradition bland de praktiska konsttillverkarna att sätta ord på arbetets 

innebörder. Borg (2008) efterlyser ett gemensamt slöjdspråk för att kunna diskutera  

bedömningsfrågor och även Homlong (2006) menar att ett distinkt språk är ovärderligt för att  

kunna kommunicera om estetiska kvaliteter inom skola, utbildning, forskning samt 

professionellt arbete. Bedömning av konst har bedrivits av personer utanför konstpraktiken 

(Bondeson & Holmgren, 2007). Duncan (1993) menar att konstnärer inte själva har några 

möjligheter att påverka var deras konst ska visas samt att det är oviktigt om konstnären håller 

med om vad en konstkritiker tycker, den viktigaste faktorn gäller den uppmärksamhet som 

kritiken genererar.  
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3. Metod  

Det empiriska materialet i denna studie är hämtat från inspelade intervjuer med kvalitativ 

ansats. När en metod sägs vara kvalitativ betyder det att man försöker beskriva eller 

karakterisera något, att förstå och tolka de resultat man får fram (Stukát, 2011). 

Forskningsintervjun anses vara bland de vanligaste och viktigaste arbetsredskapen i en 

kvalitativ undersökning och kan utföras på många sätt beroende på frågornas utformning. 

Intervjufrågorna kan ha hög eller låg grad av standardisering samt vara strukturerad eller 

ostrukturerad. De mest standardiserade intervjuerna där intervjuaren fastställt ett 

intervjuschema samt följer frågornas ordningsföljd med mer eller mindre slutna frågor som 

ofta bara kan besvaras med förutbestämda svarsalternativ och kan kallas enkätintervju, passar 

bäst i kvantitativ forskning (Stukát, 2011). I en mer ostrukturerad intervju är intervjuaren 

medveten om vilket ämnesområde som skall täckas in och ställer frågorna i den ordning som 

situationen inbjuder till. För att få svaren utvecklade och fördjupade används ofta följdfrågor 

som: Kan du berätta mer? Hur gick det till? Metoden brukar benämnas halvstrukturerad eller 

semi-strukturerad och anses vara anpassningsbar och följsam (Fejes & Thornberg, 2009). Till 

skillnad från en kvantitativ intervju med mer eller mindre slutna frågor som oftast bara kan 

besvaras med förutbestämda svarsalternativ bör man i en kvalitativ intervju förbereda sig med 

en kort lista med frågeområden (Stukát, 2001). Därmed inte sagt att man inte behöver 

förbereda intervjufrågorna noga. Om möjligt skall man under en kvalitativ intervju låta den 

intervjuade styra ordningsföljd gällande hur de vill svara på frågorna. Innan en intervju kan 

ske kontaktas informanterna och informeras om studiens syfte och användning samt att 

deltagande är frivilligt och närsomhelst kan avbrytas. Uppsökande intervjuer anses vara 

vanligast och informanten bör få välja en för dem lugn och trygg miljö. Telefonintervju är ett 

alternativt tillvägagångssätt där man kan spara tid då direkt kontakt mellan informant och 

intervjuare inte behövs och intervjuaren kopplar med informantens tillstånd en bandspelare till 

telefonen (Stukát, 2011). Efter intervjun transkriberas materialet helt eller delvis beroende på 

hur omfattande materialet är. Arbetet med transkribering kan vara mycket tidsödande och av 

denna anledning kan ett alternativ vara att endast skriva ut särskilt intressanta delar av 

intervjun (Trost, 2010).  Under rubriken 3.3 Studiens genomförande redovisas hur arbetet 

förberetts och genomförts. 
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3.1 Urval 

Hur många skall intervjuas? Situationen kan ses ur två synvinklar, dels önskan om att få så 

många uppfattningar och åsikter som möjligt, dels får materialet inte bli för omfattande för 

arbetet, då riskerar analysen bli för ytlig på grund av tidsbrist (Larsson, 1986). I valet av 

informanter har syftet varit att kunna jämföra de olika instansernas bedömningskriterier. 

För att kunna se om bedömningskriterierna skiljer sig åt eller liknar varandra inom olika 

arbetsfält har jag valt att undersöka fyra olika instanser där konsthantverkare kan tänkas önska 

delta: museum, samlingsutställning, förening och hemslöjdsbutik. Gällande museer har jag 

funnit två som anser sig verka inom området: Röhsska Museet i Göteborg som arbetar med att 

visa mode, design och konstslöjd och Gustavsbergs Konsthall utanför Stockholm som enligt 

dess styrelse är Sveriges enda konsthall med specifik inriktning på samtida konsthantverk.  

Samlingsutställningar av konsthantverk på museum är mer förekommande och utställningarna 

Bäst i Sverige som visar träslöjd med bidrag från hela Sverige på Virserums Konsthall samt 

Under samma tak på Östergötlands museum som är en biennal där ett krav är att 

konstnärer/utövare är boende i Östergötland har valts. Konsthantverksföreningar och 

kooperativ finns det ett antal av i olika storlekar och här valdes Sveriges största förening, 

Konsthantverkarna med butik i Stockholm och medlemmar från hela Sverige samt Kaleido 

Konsthantverk, ett mindre kooperativ med butik i Uppsala och de flesta medlemmarna boende 

i dess närområde.  

I Sverige finns ett tiotal butiker i Hemslöjdens regi och för intervjuer har en butik i Linköping 

valts, Östergötlands Hemslöjd, samt en butik i ett område med stor och stark tradition inom 

slöjd och konsthantverk, Hemslöjden i Skåne med butik i Landskrona. 

 

3.2  Presentation av informanter 

I avsnittet presenteras en kort introduktion av informanterna samt de domäner inom vilka de 

är verksamma. 

Hemslöjden i Östergötland, Linköping 

Informanten är en kvinna med utbildning från Handarbetets Vänner till hemslöjdskonsulent 

och lång yrkeserfarenhet i branschen. Östergötlands läns Hemslöjdsförening är en ideell  

länsförening som startades 1910. Butiken ligger i Linköping och har produkter från över 250 

slöjdare, konsthantverkare, konstnärer och formgivare och cirka 80% av produkterna kommer 
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från den egna regionen. Butiken har funnits på adressen sedan 1968 och man har även en 

webb-butik. (http://www.hemslojdeniostergotland.se, 2013) 

Hemslöjden i Skåne, Landskrona 

Informanten är en kvinna med utbildning från Handarbetets Vänner till hemslöjdskonsulent 

och lång yrkeserfarenhet i branschen. Föreningen Hemslöjden i Skåne län startade 1905 och 

samtidigt öppnades en butik i Malmö. 1990 flyttades butiken till Landskrona, man har även en 

webb-butik.  (http://www.hemslojdenskane.se, 2013) 

 

Kaleido 

Informanten är en kvinna som har gått en mängd kortare kurser, bland annat på Handarbetets 

Vänner och Tillskärarakademin och har arbetat med sitt hantverk i drygt tjugo år. Kaleido 

Konsthantverk startade 2000 och är ett kooperativ, det vill säga en ekonomisk förening där 

man delar på arbete och ekonomiskt ansvar, med tjugotre medlemmar. För närvarande har 

föreningen endast kvinnliga medlemmar. Föreningen har butik och galleri centralt i Uppsala 

och visar hantverk ”av hög kvalitet och med medveten formgivning” (http://www.kaleido.nu, 

2013) i material som betong, glas, keramik, silver, grafik, trä, textil, papper och bokbinderi. 

Medlemmarna äger och driver butik och galleri tillsammans och delar lika på fasta kostnader 

och arbete i butiken. Medlemmarna betalar vid inträde i föreningen en insats på 2.000 kr, 

denna insats återbetalas vid utträde. En månadskostnad, del av hyra, 200 kr/månad och en 

provision på 12% på sålda produkter tas ut. Till dessa kostnader tillkommer arbetsplikt på 

cirka 1,5-2 dagar/månad samt deltagande i föreningens möten cirka åtta gånger per år. 

Förutsättningarna för inval är professionell kvalité på produkter, egen formgivning och 

tillverkning samt förmåga att leverera produkter regelbundet. Som medlem har man möjlighet 

att kostnadsfritt ställa ut i Kaleidos galleri. (ibid) 

Konsthantverkarna 

Informanten är en kvinna som gått en del av en teknisk utbildning, arbetat som lärling och 

därefter levt på sitt hantverk sedan trettiofem år. Konsthantverkarna startade 1951 och är en  

av Sveriges äldsta konsthantverksföreningar och med nittiotre medlemmar är man också en av 

landets största. Föreningen har butik och galleri på Södermalmstorg i Stockholm och visar 

samtida konsthantverk i betong, glas, keramik, metall, textil och trä. Föreningens uppgift är 

att sälja medlemmarnas arbeten samt arrangera separat- och samlingsutställningar för 

medlemmar och gästande konstnärer. Butik och galleri ägs av medlemmarna och förestås av 

http://www.hemslojdeniostergotland.se/
http://www.hemslojdenskane.se/
http://www.kaleido.nu/
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kunnig personal och medlemmar har ingen arbetsplikt. Medlem betalar en serviceavgift som 

för närvarande är 7200 kr/år exklusive moms, produkter lämnas till provisionsförsäljning och 

föreningen tar 40%. Vid ansökan om medlemskap bedöms verken av ett oberoende 

granskningsråd av sakkunniga inom de olika materialområdena och för att bli antagen som 

medlem krävs att produkterna har en hög konstnärlig och hantverksmässig kvalitet samt att de 

är av sådan särart att de tillför föreningen något nytt. För att ha utbyte av medlemskapet krävs 

en kontinuerlig produktion till försäljning. (http://www.konsthantverkarna.se, 2013) 

Bäst i Sverige på Virserums Konsthall.  

Informanten är en kvinna som gått på målarskolor i fyra år och därefter Konstfack i fyra år 

och är utbildad inredningsarkitekt. Utställningen är ett samarbete med 

hårdslöjdskonsulenterna i Kalmar, Jönköpings och Kronoborgs län och visar ett hundratal 

verk i trä från hela Sverige. Här finns allt från snidade möbler, kåsor, skålar, en likkista och 

barnens slöjd. Virserums Konsthall ägs och drivs av en ideell förening och ligger i Småland. 

(http://www.virserumskonsthall.com, 2013) 

Under samma tak, på Östergötlands Museum 

Informanten är en kvinna som har gått fyra år på Konstfack på textilavdelningen och har lång 

yrkeserfarenhet bland annat som lärare. Under samma tak är en jurybedömd salong för 

bildkonst, formgivning, konsthantverk och slöjd som anordnas vartannat år. Villkor för 

deltagande är att vara boende och verksam i Östergötland, östgötar studerande på annan ort 

har också rätt att delta. (http://www.undersammatak.nu, 2013) 

 

Gustavsbergs Konsthall 

Informanten är en kvinna som har gått en förberedande yrkesskola i två år därefter fyra år på 

Konstfack på keramik- och glasprogrammet. Gustavsbergs Konsthall är enligt styrelsen 

Sveriges enda konsthall med specifik inriktning på samtida konsthantverk. Verksamheten 

startades 2007 och omfattar konsthantverkets alla materialområden och man visar verk av 

både internationella och inhemska utövare.  Genom att visa ett brett spektrum av samtida 

konsthantverk i tematiska, gränsöverskridande och konstnärligt undersökande utställningar 

har konsthallen som målsättning att verka för ökad kunskap och dialog. Man producerar 

mellan fem och åtta utställningar per år. Konsthallen är belägen i Gustavsberg cirka tre mil 

öster om Stockholm. (http://www.gustavsbergskonsthall.se, 2013) 

 

http://www.konsthantverkarna.se/
http://www.virserumskonsthall.com/
http://www.undersammatak.nu/
http://www.gustavsbergskonsthall.se/


21 

 

Röhsska Museet 

Informanten är en man som har studerat i drygt sex år och har en masterexamen i 

konstvetenskap. Röhsska Museet öppnades 1916 med avsikt att visa det yppersta inom 

industri- och hantverksproduktion och är Sveriges enda specialmuseum för mode, design och 

konstslöjd. Idag är syftet att ”samla och visa design- och konsthantverkstraditionens skilda 

uttryck och kreativa tankar, att uppmuntra ett aktivt förhållningssätt hos museibesökarna och 

att stimulera medvetenhet och kunskap om både historiska och samtida uttryck inom design 

och konsthantverk” (http://www.rohsska.se, 2013). Sedan 1994 delas årligen världens största 

designutmärkelse ut på Röhsska Museet för nyskapande och framstående gärning inom 

konsthantverk och design. Pristagare utses av en prisnämnd representerad av de nordiska 

länderna och juryn tillsätts av museets chef efter samråd med styrelserna för Torsten och 

Ragnar Söderbergs stiftelser, prissumman är på en miljon svenska kronor. Museet är beläget 

centralt i Göteborg. (ibid) 

 

3.3 Studiens genomförande 

Studiens intervjuer har skett genom personliga möten eller per telefon. För att få 

informanterna att tala fritt och använda egna uttryck har intervjuerna varit ostrukturerade med 

låg grad av standardisering och intervjuerna har på så vis tagit form av ett samtal. Detta gäller 

både de intervjuer som skett vid personligt möte och de intervjuer som genomfördes per 

telefon. Vid de personliga mötena har informanten föreslagit plats och tidpunkt som passat 

dem.  

Den inledande kontakten med informanterna skedde per telefon eller e-post då jag 

presenterade mig, informerade om studien och avslutade med förfrågan om deltagande i 

intervju alternativt telefonintervju. Intervjuerna har efter informantens godkännande spelats in 

med diktafon och vid de personliga mötena har bandspelaren placerats på ett för inspelningens 

kvalité lämplig plats, i regel på ett bord. Vid telefonintervju har bandspelaren kopplats till 

telefonen. Som bas har jag använt en frågeguide, se bilaga 1, och har bett informanten att fritt 

berätta om deras bakgrund och därefter frågat hur de resonerar kring urvalsprocessen samt 

bedömning av konsthantverk.  

Frågorna till informanterna, se bilaga 1, baseras delvis på innehållet av KIF`s invalskriterier 

(www.kif.se) och Lindströms (2007) bedömningskriterier av elever i bildämnet, denna 

http://www.rohsska.se/
http://www.kif.se/
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frågeguide användes som en start på ett samtal där informanten förhoppningsvis själv ska 

styra samtalets utveckling. För att kunna analysera om informanterna bedömer konsthantverk 

på en professionell grund tillfrågades de om deras utbildning och yrkeslivserfarenhet. 

Gällande bedömningskriterier önskade jag se förekomst av likheter eller tydliga olikheter i 

deras arbetssätt och resonemang. Då några av informanterna har erfarenheter från flera av de 

utvalda kategorierna påmindes de om vilken av dessa roller, kriterier som efterfrågades i 

denna uppsats. 

Informanterna har skiljt sig mycket åt gällande hur lång tid de har låtit intervjun ta, den största 

tidsskillnaden är 40 minuter. Under en intervju talade informanten i 25 minuter om sådant 

som inte alls hade med frågeställningen att göra och jag upplevde att det var svårt att avbryta 

för att leda tillbaka samtalet till ämnet igen, jag ville inte att informanten skulle tycka att jag 

var oförskämd utan försökte avbryta på ett smidigt sätt. Efter att intervjuerna var genomförda 

transkriberades materialet, dessa anteckningar samt ytterligare genomlyssningar av 

intervjuerna ligger till grund för analysen. 

 

3.4 Forskningsetik 

Informanterna kontaktades per telefon alternativt e-post och efter en presentation av studiens 

syfte och hur uppsatsen kommer att presenteras, tillfrågades personen om hon/han var villig 

att medverka i en intervju som skulle spelas in med hjälp av diktafon. Informanten fick en 

försäkran om att det inspelade materialet skulle komma att behandlas konfidentiellt och 

endast användas till forskningsändamål. För att kunna jämföra bedömningskriterier av 

professionellt framställt konsthantverk beskrivs var informanterna är verksamma och vilken 

bakgrund de har. Då den aktuella yrkesgruppen består av ett begränsat antal aktörer finns 

möjligheten att någon informant känns igen trots att en anonym presentation har eftersträvats. 

För att beskrivningen av informanterna ska uppfattas så anonym som möjligt har viss 

information inte presenterats. Det kan till exempel vara en specificerad yrkesbenämning på en 

institutions hemsida som hade gjort att informanten lätt kan identifieras. Informanterna 

benämns fortsättningsvis med namnet på den institution de representerar och för att inte 

missta föreningen Konsthantverkarna för enskilda konsthantverkarna används fortsättningsvis 

just uttrycket föreningen Konsthantverkarna. 
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3.5 Analys 

Att analysera det material som transkriberats kräver tid och omsorg för läsning och reflektion. 

Trost (2010) menar att det inte finns några på förhand bestämda regler om hur bearbetning av 

material och analys ska gå till utan uppmanar författaren att använda sig av kreativitet och 

fantasi. Det informanterna berättar i intervjun beskrivs och grupperas på ett intressant sätt och 

i rapporten presenteras tolknings- och grupperingsresonemanget med valda intervjucitat 

(Stukát, 2011). 

Kärnan i analysen, det fungerande verktyget – är jämförelsen mellan olika svar.  

Man söker ständigt efter likheter och skillnader, likheter och skillnader. Det är genom att jämföra 

skillnader som en uppfattning får en gestalt – genom kontrasten till andra uppfattningar ser man det 

karaktäristiska för en uppfattning.” (Larsson,1986,  s.31) 

 

Då samtliga intervjuer var genomförda lyssnades allt material igenom och relevant 

information skrevs ner för hand, artighetsfraser och annat utan värde för arbetet skrevs inte 

ner. Därefter lästes texterna igenom och nyckelord markerades, till exempel fakta, viktiga 

fraser och citat. Efter att texterna lästs igenom ett antal gånger skapades en mind-map, se 

bilaga 2, för att olika grupperingar av fakta, citat och bedömningskriterier skulle kunna 

urskiljas. Denna mind-map sammanfattades till ett antal  rubriker, som presenteras i 

resultatkapitlet och har även hjälpt till att formulera liknande grupperingar i 

diskussionsavsnittet. De utskrivna texterna har använts under hela uppsatsarbetet. 

 

3.6 Studiens tillförlitlighet 

I kontakten med informanterna har jag presenterat mig som student vid Linköpings 

Universitet och att jag arbetar med en c-uppsats. Vid ett par tillfällen började informanten 

redan vid presentationstillfället berätta om deras arbete och syn på mitt syfte och 

frågeställning, detta tolkas som att det var för dem ett intressant ämne som de gärna talade 

om. Gällande tillförlitlighet och reliabilitet finns ingen möjlighet att kontrollera att det 

informanterna berättade om gällande utbildning och yrkeserfarenhet stämmer. Frågeguiden 

har utformats för att kunna besvara syftet med uppsatsen och det går bara att anta att 

informanterna har svarat sanningsenligt på frågorna. Stukát (2011) menar att en informant kan 

svara osant på frågor     

utan att vara medveten om det, en möjlighet finns att informanten vill ge intervjuaren det svar 
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de tror intervjuaren önskar. Jag upplever dock att informanterna, med något undantag, har 

svarat utförligt om hur de ser på bedömningar och urvalsförfarande. Följdfrågorna kunde ha 

varit mer strukturerade och det hade varit bra att ställa samma följdfråga till samtliga 

informanter men på grund av olikheten i samtalen var detta något jag tänkte på först efter 

intervjuerna.  

Efter en telefonintervju upptäckte jag att inspelningen hade misslyckats, inget var inspelat. 

Jag skickade e-post till informanten samma dag, förklarade vad som hänt, bad om ursäkt och 

frågade om det fanns möjlighet få att ringa igen. Informanten svarade att jag fick ringa och 

föreslog tidpunkt för samtalet. Självklart är den här typen av händelse mycket pinsam men 

gällande intervjun anser jag att det inte gjorde någon större skillnad. Det enda, enligt min 

mening, märkbara var att informanten presenterade sig och sin bakgrund på ett tydligare sätt i 

den andra intervjun. 
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4. Resultat  

 

I detta avsnitt presenteras de resultat som jag fått fram genom att intervjua de åtta 

informanterna. Kapitlet delas upp i sex olika teman för att bilda en struktur och underlätta för 

läsaren och avslutas med en sammanfattning. I det första avsnittet beskrivs informanternas 

utbildning, yrkeserfarenhet samt aktuell arbetsplats alternativt uppgift i förenings styrelse eller 

jury. Därefter följer en redovisning av storleken på informanternas arbetsgrupper. Under 

intervjuerna framkom exempel på konkreta och abstrakta bedömningskriterier och dessa 

presenteras under respektive rubrik. I avsnitt fem beskrivs informanternas syn på 

konsthantverkares utbildning och erfarenhet och i det sista avsnittet förmedlas informanternas 

åsikter om hur konsthantverkare beskriver sig själva och sitt arbete. 

      

4.1 Informanternas bakgrund  

Här följer en sammanställning av informanternas utbildning och yrkeserfarenhet samt deras 

uppgift i undersökt instans. 

Två personer är utbildade hemslöjdskonsulenter på Handarbetets Vänners skola i Stockholm. 

Representanten för Hemslöjdsbutiken i Linköping deltar i ett produktråd som bedömer slöjd, 

hantverk och konsthantverksprodukter. Informanten har arbetat på Hemslöjden i Östergötland 

i drygt femton år. Hemslöjdsbutiken i Landskronas representant är butiksansvarig som 

bedömer och gör urval av konsthantverk och slöjd som representerar Skåne. Informanten har 

efter utbildningen arbetat inom sitt fält i olika butiker i Kalmar, Uppsala och Skåne. 

Informanten som representerar kooperativet Kaleido har ingen professionell grundutbildning 

inom hantverksområdet, likt informanten från föreningen Konsthantverkarna. Informanten 

från Kaleido är ansvarig för hantering av ansökningar av nya medlemmar. Hon beskriver sig 

som ”en som alltid hållit på” (Kaleido) och har gått en mängd kurser, bland annat i stickning 

och konstsömnad på Handarbetets Vänner, mode, sömnad, Tillskärarakademin och 

mönsterkonstruktion och Broderiakademins kurser i broderi. Informanten säger sig sakna en 

grundutbildning och beskriver ett ”akademiskt ursäktande” och ett ”måste” (Kaleido) att lära 

sig mer.  

Föreningen Konsthantverkarna representeras av en styrelsemedlem med insyn i 
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urvalsprocessen av nya medlemmar, intag sker två gånger per år. Informanten säger sig ha 

”väldigt lite akademisk utbildning” (föreningen Konsthantverkarna). Hon har gått cirka en 

tredjedel av en teknisk utbildning och därefter arbetat som lärling. Hon lever på sitt arbete 

sedan trettiofem år tillbaka. 

Tre personer har en kombination av hantverksutbildning samt akademiska studier. Virserums 

Konsthall med utställningen Bäst i Sverige representeras av en utställningsproducent, hon har 

gått fyra år på målarskolor och därefter fyra år på Konstfack och är utbildad 

inredningsarkitekt. Utställningen Under samma tak representeras av en person som genomgått 

förberedande kurser och därefter studerat fyra år på Konstfack på textilavdelningen. 

Informanten har arbetat som lärare samt har stor erfarenhet av olika sorters juryarbete. 

Gustavsbergs Konsthall representeras av en person som arbetar med projektledning och 

övergripande ansvar. Informanten har gått en förberedande yrkesskola i två år, Konstfacks 

keramik och glasutbildning i fyra år samt kortare kurser i konst- och designteori. 

En person har enbart akademiska studier. Röhsska Museet representeras av underökningens 

enda man och han arbetar som intendent. Han har en magisterexamen i konstvetenskap samt 

kortare kurser i museivetenskap, marknadsföring, filosofi, egyptologi, projektledarutbildning 

samt en curatorutbildning.  Informanten har arbetat på gallerier, tidskrifter samt ”de flesta 

museer i Stockholm” (Röhsska Museet). 

Sammanfattningsvis är informanternas utbildningshistoria i de flesta fall omfattande. Endast 

två personer saknar grundutbildning och har kompenserat för detta genom lärlingsarbete, en 

mängd kortare kurser samt erfarenhet inom området. Endast en person har utbildning som inte 

inkluderar professionell hantverkserfarenhet. 

 

4.2 Beslutsfattarnas arbetsgrupper  

Intervjusvaren visar att informanterna arbetar i arbetsgrupper av varierande storlek. I två fall 

arbetar informanten ensam med bedömningar och urval; Hemslöjdsbutiken i Landskrona och 

Virserums Konsthall. Den senare tog hjälp av hemslöjdskonsulenter runt om i Sverige för att 

få fram ett första urval till utställningen och därefter gjorde informanten det slutliga urvalet. 

På Gustavsbergs Konsthall arbetar två personer med urval och man har vid två tillfällen tagit 

hjälp av en konstnärlig rådgivare med ett första urval. 
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I tre fall består arbetsgruppen som deltar i urvalsprocessen av fyra personer, Hemslöjdens 

butik i Linköping arbetar i ett produktråd om två butiksansvariga och två 

hemslöjdskonsulenter, utställningen Under samma tak och föreningen Konsthantverkarna 

arbetar båda med en extern jury bestående av fyra personer. Föreningen Konsthantverkarna 

och utställningen Under samma tak poängterar att om man är oense vid ett urvalsförfarande så 

är det den jurymedlem med kunskap och utbildning i den specifika genren som har den 

avgörande rösten. Röhsska Museet arbetar i en grupp om fem eller sex personer. Kooperativet 

Kaleido arbetar med inval av nya medlemmar i en stor grupp, samtliga medlemmar röstar, alla 

behöver inte rösta ja men en ”rejäl majoritet” (Kaleido) krävs. 

 

4.3 Konkreta bedömningskriterier 

I samtliga intervjuer utom en, framkom ett antal handfasta och konkreta kriterier för att göra 

bedömningar. I vissa fall var dessa kriterier i majoritet medan de i andra var enstaka åsikter 

och resonemang. Det vanligaste kriteriet som nämndes av de flesta informanterna relaterar till 

produktens tekniska kvalitet och uttryck. 

Båda hemslöjdsbutikerna beskriver att man eftersträvar att representera lokala 

konsthantverkare och slöjdare, Landskrona nämner också att detta gäller material. 

Produkterna ska vara välgjorda, kvaliteten är väldigt viktig. Informanten i Linköping menar 

att det viktigaste kriteriet är att produkten passar in i butikens sammanhang, en sortimentsmix 

med en balans av olika materialområden. Även prisbilden och produktens verkshöjd är viktig. 

Uttrycket verkshöjd är ett kvalitetsbegrepp; ”Är det här en bra produkt, har den suveränitet i 

form och uttryck?” (Hemslöjden i Linköping) 

En aspekt som Konsthantverkarna och Kaleido har gemensamt är det fysiska utrymmet, man 

har ett begränsat utrymme för medlemmarnas produkter, föremål, i respektive butik. En 

återkommande fråga för Konsthantverkarna är hur många medlemmar föreningen kan klara 

administrativt och utrymmesmässigt. Kaleido tar upp god kvalitet som kriterium, samt att man 

som medlem har möjlighet att arbeta i butiken ett antal dagar per månad och delta i någon av 

de olika arbetsgrupperna och medlemsmöten, samarbete är en viktig faktor.  

Utställningen Under samma tak är den enda instansen som beskriver ett anonymt urval av 

föremål, i de fall verken är signerade kan man se om den sökande är en man eller kvinna, i 

övrigt följer inte den sökandes dokument med föremålen under bedömningen. Det första 
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kriteriet är att fastställa att den sökande personen är bosatt i länet. Eftersom utställningen är 

öppen för bildkonst, formgivning, konsthantverk och slöjd delades verken in i dessa kriterier, 

frågan som ställdes var; ”Vad är det vi ser framför oss?” (Under samma tak). Gäller 

bedömningen måleri konstateras vilken typ av teknik man använt sig av och vilka kvaliteter 

man menar att till exempel en akvarell ska ha. Man bedömer verkens uttryck och kvalité. Vid 

en jävsituation då informanten kunde känna igen ett verk eller en konstnär avstod hon från att 

delta i bedömningen. 

Röhsska Museet har ett kommunalt uppdrag att visa konst från Västra Götaland och man kan 

inte arbeta med konstnärer som är ”för dyra”. ”Ekonomin är väldigt viktig, det är det enda 

mätbara vi har, att det ska komma mycket folk och det är viktigt för oss att det gör det på 

grund av anslag och sponsorer.” (Röhsska Museet) Av samma anledning arbetar man i regel 

endast med etablerade konstnärer. Virserum nämner få konkreta kriterier inför utställningen 

Bäst i Sverige, de har eftersträvat en bredd i representerade tekniker samt att man vill visa 

exempel på hur man på ett tydligt sätt har utnyttjat trädets växtsätt. Gustavsbergs Konsthall 

menar att man inte sätter upp några specifika kriterier.  

 

4.4  Abstrakta bedömningskriterier 

Tre intervjuer utmärkte sig på så sätt att konkreta bedömningskriterier inte nämndes gällande 

konsthantverk och konsthantverkare; Röhsska museet, Gustavbergs Konsthall och Virserums 

Konsthall. Det vanligaste uttrycket som nämndes av flertalet informanter relaterar till att man 

ska ha sett väldigt mycket för att kunna avgöra ett föremåls kvalitet och berättigande i 

sammanhanget. Informanten från Röhsska Museet menar att urvalsprocessen är väldigt 

personlig och subjektiv, ”det som är bra är bra” (Röhsska Museet). Han menar att det inte 

finns några mätbara värden utan man väljer det som är bra efter personlig erfarenhet och 

magkänsla. Fortsättningsvis säger han att det är därför det är så viktigt vilka som deltar i 

jurysammanhang, de ska ha bra känsla och smak, och de ska ha sett tillräckligt för att kunna 

motivera sina val. ”Makten i konstvärlden går inte att mäta, det här är ju utbildade människor, 

vi som bestämmer. Som intendent ska man hålla ordning på papprena och ge konstnärer en 

möjlighet att göra något bra.” (Röhsska Museet) Han anser också att det är viktig för 

konstnären, konsthantverkaren att visa en bredd i sina verk.  
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Gustavsbergs Konsthall menar att man inte sätter upp specifika kriterier, de ”tittar på 

målsättningen med utställningen” (Gustavsbergs Konsthall) och gör urvalet med hänsyn till 

det, och menar att man vill hålla en ”hög konstnärlig nivå” (ibid). Informanten beskriver att 

hon bedömer en hög konstnärlig nivå utifrån sin erfarenhet och kunskap. Virserums konsthall 

menar kortfattat att hon väljer det som är härligt för ögat. 

Att ha sett mycket  är ett återkommande uttryck från flera informanter; Röhsska Museet, 

Gustavsbergs Konsthall, utställningen Under samma tak och föreningen Konsthantverkarna. 

Några beskriver det till exempel som att man under längre tid haft möjlighet att följa trender 

eller kunna urskilja att från en viss skola examineras studenter med ett speciellt uttryckssätt. 

På fråga om man behöver gilla det man väljer svarade föreningen Konsthantverkarna och 

Hemslöjden i Linköping att det vore oprofessionellt och något man måste bortse ifrån. ”Om 

jag gillar det här eller inte är inte intressant, jag behöver inte vilja äga det eller köpa det.” 

(föreningen Konsthantverkarna) ”Men sen är vi bara människor och därför är det ju bra att det 

inte bara är en som väljer, det är ju därför vi är flera i gruppen.” (Hemslöjden Linköping) 

 

4.5 Informanternas syn på konsthantverkarens bakgrund 

Intervjusvaren visar på skillnader gällande informanternas syn på konsthantverkarnas 

bakgrund. Ingen uttalade ett formellt krav på högskoleutbildning även om man anser att det 

kan vara en slags kvalitetsgaranti. Röhsska Museet arbetar inte med helt oetablerade 

konstnärer. Man väljer en konstnär som har rastrerats i konstsammanhang, blivit omskriven i 

tidskrifter, gjort utställningar tidigare och köpts in till viktiga samlingar. Gustavsbergs 

Konsthall talar inte alls om urval eller vem som ställer ut, inte heller Virserums Konsthall. 

Utställningen Under samma tak bedöms anonymt och tar således inte hänsyn till 

konstnärernas bakgrund eller utbildning. 

Föreningen Konsthantverkarna ställer sig som fråga; ”Vem är det här och vad har man för 

erfarenhet, vad har man för utbildning?” Man tittar på den sökandes CV och vilka 

sammanhang man varit med i. Föreningen har inget formellt krav på utbildning men man 

förväntar sig mer av en person som genomgått en högskoleutbildning då den omfattar både 

praktiskt och konstnärligt arbete. 

Kaleido ser på ansökningarna och försöker utröna om personen i fråga kan anses utvecklas, 

”kommer hon att gå framåt?” (Kaleido) Man frågar om personen är intresserad av att vara 
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med på utställningar och menar att ”det säger en del” (ibid) om man vill och kan arbeta efter 

speciella teman, att det kan vara bra för skaparförmågan. Formell utbildning är inte ett krav 

men man menar att en grundutbildning är ett slags garant för att man kan hantera material och 

tekniker på ett professionellt sätt. Hemslöjdsbutikerna ser inte till utbildning utan är 

intresserade av att produkterna är bra, båda butikerna nämner att de särskilt värnar om unga 

utövare. 

 

4.6  Konsthantverkarnas egen presentation 

Under intervjuerna tog två informanter upp att det är viktigt för konstnärer och 

konsthantverkare att kunna förmedla vad man arbetar med och vad man vill visa. Informanten 

från Röhsska Museet menar att om man vill bli framgångsrik som konstnär behöver man 

kunna berätta om vad man håller på med. Föreningen Konsthantverkarna säger att det är 

mycket viktigt att man som konsthantverkare tänker igenom; ”Vad är det jag vill visa, vad vill 

jag visa att jag behärskar eller är bra på?” (Föreningen Konsthantverkarna) Sökande kan inte 

lämna in föremål för bedömning då föreningen inte har möjligheter att administrera det med 

sökande från hela Sverige. Därför är det mycket viktigt att de fotografier man söker med är 

bra så att juryn kan se hur föremålet ser ut. Informanten menar att vissa ansökningar är 

skitsnitsiga (ibid) och det kan vara personer som har sökt stipendier, medlemskap, skola eller 

till utställningar. Ansökan är då lätt att förstå, lätt att läsa, lätt att hitta i. Informanten menar att 

skolorna borde inkludera detta i undervisningen; ”Hur gör man, hur sätter man ord på sitt 

arbete, vad är det jag vill berätta om mig själv och hur hittar jag rätt uttryck, formulering? 

Man ska vara medveten om att det här är viktigt att kunna. Man kan inte hafsa ihop det för då 

ger man inte en rätt bild av sig själv” (ibid). Även om inte fler informanter än två tog upp 

detta ämne kan det anses vara av vikt att kunna presentera sig själv och sina verk på ett 

adekvat sätt. Flera informanter menar också att det som konsthantverkare är viktigt att visa en 

bredd i sina föremål och i sin verksamhet.  

 

4.7 Sammanfattning av informanternas svar 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att informanterna arbetar på olika sätt; museerna 

presenterar inga konkreta bedömningskriterier när föreningar och butiker tycker det är 

viktigast med kvalité och personligt uttryck på konsthantverksföremål. Man förväntar sig mer 
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av en person med högskoleutbildning då det innebär att man arbetat med både praktiskt och 

konstnärligt arbete. Språk är ett stort och viktigt ämne i flera sammanhang, både för de  

personer som utför bedömningar och konsthantverkare som bör kunna berätta om vad de vill  

visa. Flertalet av informanterna har lång utbildning och alla utom en person har professionell 

hantverkserfarenhet, samtliga har lång yrkeserfarenhet inom sitt fält. 

De olika beslutsfattarnas arbetsgrupper skiljer sig åt i storlek och arbetssätt. Två instanser har 

tagit hjälp av utomstående för att ta fram ett första urval och därefter arbetat vidare med det 

materialet. Två instanser använder sig av externa juryer, båda består av fyra personer och 

informanterna menar att jurymedlemmarna tillfrågats på grund av att de har lång erfarenhet 

och är skickliga inom sitt skrå. Kaleido är en grupp som sticker ut då samtliga medlemmar, i 

dagens läge över tjugo personer, deltar i beslut och bedömningar av nya medlemmar. 

De konkreta bedömningskriterierna är relativt många och behandlar kvalité, representation av 

lokala konsthantverkare, föremålens pris samt att produkten ska passa in i en sortimentsmix. 

Gustavsbergs Konsthall och Virserums Konsthall står ut på så sätt att de ger mycket 

knapphändig information om deras arbete med urvalsprocessen. Man talar om att hålla en hög 

konstnärlig nivå och menar att denna avgörs med hjälp av egna kunskaper och erfarenhet. 

Röhsska Museet beskriver att urvalsprocessen är mycket personlig och subjektiv och menar 

att det inte finns några mätbara värden att arbeta efter. Man väljer det som är bra efter 

personlig erfarenhet och magkänsla. Från resterande informanter framkom ett antal handfasta 

och konkreta kriterier för att bedöma konsthantverk. Kriteriet som i majoritet relaterar till 

produkten, föremålet avser teknisk kvalitet samt uttryck. Det är också viktigt att föremålen 

passar in i ett sammanhang, en sortimentsmix. Endast de två butikerna tar upp pris som en 

aspekt, produkterna måste ha en prisbild som är realistisk. För ett kooperativ som Kaleido, 

som grundar sitt medlemskap på att medlemmarna arbetar ett par dagar i veckan i butiken, är 

det viktigt att den nya medlemmen har möjlighet att delta i detta arbete och känner 

samhörighet med gruppen. Man önskar en ”solidarisk inställning” (Kaleido) och vill att 

samtliga gynnas av ett samarbete. 
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5. Diskussion  

Syftet i uppsatsen är att belysa hur representanter i olika beslutsfattande positioner bedömer 

och resonerar kring konsthantverk. I det första avsnittet behandlas informanternas utbildning, 

bakgrund och arbetsgrupper, i det andra avsnittet diskuteras informanternas syn på vilka 

bedömningskriterier som är viktiga i en urvalsprocess. I ett tredje avsnitt presenteras 

informanternas syn på bedömning i utbildningssammanhang kontra bedömning av 

professionellt framställt konsthantverk och i ett fjärde diskuteras avsaknaden av ett 

gemensamt fackspråk, en problematik som lyfts fram både i studiens resultat och i flera av de 

studier som undersökts. 

 

5.1 Utbildning, bakgrund och arbetsgrupper 

Intervjusvaren visar att samtliga informanter är utbildade och flertalet har lång utbildning och 

yrkeserfarenhet. Två informanter av åtta gör bedömningar och urval på egen hand. Kan det 

vara så att utbildning och erfarenhet är särskilt viktigt i deras fall då de inte har möjlighet att 

resonera om urval med kollegor som kan bidra med åsikter, kunskap och erfarenhet? 

Virserums Konsthall, som är en av de informanter som arbetar ensam, har i ett första skede 

tillfrågat hemslöjdskonsulenter om tips på lämpliga slöjdare och konsthantverkare till 

utställningen Bäst i Sverige och därefter har informanten själv beslutat vilka som ska delta i 

utställningen. Detta innebär att informanten förlitar sig på hemslöjdskonsulenternas urval utan 

att veta vilka bedömningskriterier de arbetar efter. Hemslöjdkonsulenterna har bidragit med 

insyn i vad som produceras inom fältet i det egna geografiska området och har efter 

informantens beskrivning av utställningens mål föreslagit olika enskilda utövare. Man kan 

även anta att hemslöjdskonsulenternas egna kontaktnät har påverkat deras urval.  

Informanten från Hemslöjdens butik i Landskrona arbetar också ensam med urval till butikens 

sortiment. Hon har en textil utbildning men bedömer även föremål av andra tekniker och 

material som till exempel trä, metall och glas. Detta betyder att informanten själv inte har 

erfarenhet och kunskap av att hantera material och teknik i dessa kategorier. Däremot har 

informanten stor erfarenhet av butikens sortiment och vet vad som säljer och vad kunderna 

efterfrågar. Då målet är att sälja så mycket som möjligt kan informanten tala för samtliga 

produkter även de material- och teknikområden som hon själv inte behärskar. 
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Då övriga informanter arbetar tillsammans med kollegor i urvalsprocesser kan de informera 

och stötta varandra. Risken finns att man i en arbetsgrupp blir oense om urval och då krävs en 

diskussion av den anledningen. Föreningen Konsthantverkarna och utställningen Under 

samma tak menar att vid tillfällen då juryn är oense har den person som har mest kunskap om 

en teknik/material utslagsröst. Till exempel avgör en keramiker då ett keramiskt verk 

granskas. 

Även informanten från Gustavsbergs Konsthall berättar om att man har anlitat extern hjälp för 

att ta fram ett första urval inför utställning. För att denna konstnärliga rådgivare ska kunna 

genomföra sitt uppdrag bör informanten ha kunnat precisera vilka urvalskriterier som har varit 

aktuella, informanten ger dock inga exempel på hur dessa instruktioner eller kriterier kan ha 

sett ut. Som i fallet med Virserums Konsthall, överlåter informanten ett urvalsförfarande till 

en extern person. Det är inte möjligt att ha insyn i hur den konstnärliga rådgivarens 

utbildning, yrkeserfarenhet, kontaktnät eller preferenser ser ut. 

Det är intressant att notera, att de personer som har bland de längsta utbildningarna, har 

svårast att förmedla hur de arbetar med bedömning och urvalsmetoder. Detta kan kopplas till 

Borgs (2001) studie som visar att erfarna lärare har svårt att motivera och beskriva sina 

ställningstaganden. Man kan alltså inte hänvisa informanternas oförmåga att precisera 

bedömnings- och urvalsmetoder till bristfällig utbildning utan detta måste bero på något 

annat. 

 

5.2 Konkreta och abstrakta bedömningsaspekter 

Informanternas intervjusvar kan delas upp i konkreta bedömningskriterier och abstrakta 

bedömningskriterier. Som framgår i resultatredovisningen skiljer sig svaren från de tre 

museirepresentanterna tydligt från de övriga informanterna; utställning, föreningar och 

hemslöjdsbutiker. Informanternas intervjusvar kan tolkas som att de som arbetar med 

produkter och föremål i syfte att sälja dem har lättare att formulera sig i fråga hur de arbetar 

med bedömningar och urval. Röhsska Museet, Gustavsbergs Konsthall och Virserums 

Konsthall tar i princip bara upp abstrakta bedömningskriterier, alternativt inga kriterier alls. 

Detta kan ha att göra med att de i sitt arbete inte behöver tänka på att föremålen ska säljas, 

alltså kan konkreta bedömningskriterier anses vara mindre viktiga för museerna. Som 

redovisats i metodkapitlet finns information om Gustavsbergs Konsthall på hemsidan 
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www.gustavsbergskonsthall.se. Det är intressant att läsa denna informationstext då den 

berättar mer om hur man arbetar med urval och inriktning än vad informanten, anställd på 

konsthallen gör. Till exempel berättar hemsidan att man visar verk av internationella samt 

inhemska utövare samt omfattar konsthantverkets samtliga materialområden i ”tematiska, 

gränsöverskridande och konstnärligt undersökande utställningar” 

(http://www.gustavsbergskonsthall.se) och man har som målsättning att verka för ökad 

kunskap och dialog. Informanten hänvisar inte till några av dessa kriterier eller mål. 

Vad kan då en bristfällig redovisning av bedömningskriterier betyda för enskilda 

konsthantverkare/konstnärer? Om man som konsthantverkare anstränger sig för att få 

medverka och delta i relevanta och viktiga sammanhang men inte vet vad som efterfrågas 

eller bedöms har man ingen möjlighet att anpassa sitt arbete. Situationen kan liknas vid en 

cirkel som är svår att bryta för att ta sig in, man kan som konsthantverkare inte klara detta på 

egen hand utan behöver ha hjälp från ett etablissemang som styr i dessa bedömningsfrågor. 

Hur ska en enskild konsthantverkares initiativ se ut för att komma ifråga för att få komma in i 

denna cirkel? Frågan är också om det finns en risk för likriktning då prestigefulla museer som 

till exempel Röhsska Museet, visar samma, redan etablerade konsthantverkare och konstnärer 

för att försäkra sig om en stor publik. Detta kan betyda att inga eller få oetablerade 

konsthantverkare får den viktiga uppmärksamhet som deltagande i en utställning kan ha, och 

detta påverkar i sin tur den enskilde konsthantverkarens ekonomi. 

Situationen för informanter som arbetar i en butik alternativt väljer in nya medlemmar till en 

förening som baserar sin verksamhet på att sälja konsthantverkares produkter verkar vara en 

annan. Konkreta bedömningskriterier som syn på teknisk kvalité, prisbild samt om föremålet 

passar i ett befintligt sortiment tas upp av informanterna och kan kopplas till Duncan´s (1993) 

syn på konstkritik och kvalité som begrepp samt även till KIF´s  (www.kif.se) invalskriterier. 

I en butik talar personalen dagligen om produkter och dess positiva egenskaper och det kan 

göra att man lättare kan precisera sina bedömningskriterier. Det kan även vara en kortare och 

tydligare beslutsväg i ett butikssammanhang. Om butikspersonalen uppfattar att någon 

produkt saknas i sortimentet eller efterfrågas av kunder kan en konsthantverkare få reda på 

detta och ta ställning till om hon/han är villig och kapabel att fylla detta behov. Detta gäller 

även föreningarnas situation, de ska verka för att medlemmarna säljer så bra som möjligt av 

sina produkter för att ett medlemskap ska vara intressant. Vid ett medlemskap märker 

medlemmen snart om deras föremål säljer bra eller dåligt i butiken och har möjlighet att agera 

enligt detta. 

http://www.gustavsbergskonsthall.se/
http://www.gustavsbergskonsthall.se/
http://www.kif.se/
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Som Billgren (2003) menar i uppsatsens inledning, är det av stor vikt att konstnärer kommer i 

fråga för stipendier, viktiga utställningar och får uppmärksamhet. Detta kan även kopplas till 

Duncan (1993) som menar att en konstnär anses betydelsefull först när någon auktoritet 

behandlar dess verk som betydelsefull konst. Detta kan enligt Duncan (1993) ske på tre olika 

sätt; konstnärens verk blir utställda på ett prestigefullt museum eller galleri, verk 

uppmärksammas i ett konstmagasin/tidskrift, eller konstnärens verk köps av en betydande 

samlare. Detta kan kopplas till informanten från Röhsska Museet som tar upp just dessa 

kriterier för att beskriva vem som kan vara aktuell för utställning på museet. Duncan (1993) 

och Billgren (2003) menar att de flesta konstnärer aldrig kommer i närheten av detta, även 

detta kan kopplas till informanten från Röhsska Museet, han menar att de arbetar med 

konstnärer som redan är etablerade för att det ska komma många besökare till museet.  

 

5.3 Bedömning i utbildning kontra bedömning i professionella kontexter 

I jämförelse av bedömningskriterier inom slöjdämnet i skolan och professionellt framställt 

konsthantverk ligger fokus ligger på olika faktorer. Borg (2008) menar att lärare anser 

arbetsprocessen vara viktigast i ett bedömningssammanhang medan eleverna ser den färdiga 

produkten som viktigast. Ingen av informanterna nämner arbetsprocessen, det är de färdiga 

föremålen som bedöms och är viktiga.  

Enligt Borg (2001) har inte slöjdlärare läromedel att tillgå på samma sätt som lärare i andra 

ämnen och de använder sig uteslutande av kvalitativa bedömningar. Det gör att ett stort ansvar 

vilar på slöjdlärare som ska ha möjlighet att se och bedöma samtliga elever på ett rättvist sätt. 

Lindström (2007) menar att han i sin forskning kan se att elever i bildämnet inte har förmåga 

att på egen hand utveckla färdigheter i att beskriva och värdera sina ställningstaganden. Kan 

slöjdlärare, som enligt Borg (2001) inte själva har förmåga att beskriva och värdera sina 

ställningstaganden, visa och lära sina elever hur man gör för att beskriva sin arbetsprocess och 

värdera sina arbeten? Får elever i skolan generellt verktyg att beskriva detta?  Två av 

informanterna menar att det är viktigt för konsthantverkare att kunna beskriva vad man 

arbetar med och vad man är bra på. Detta kan kopplas till elever i slöjdämnet och lärare i 

slöjdämnet som har svårigheter att beskriva sin arbetsprocess och motivera sina 

ställningstaganden (Borg, 2001) och Lindströms (2007) forskning visar att elever regelbundet 

behöver träna på självvärdering.  
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Då samtliga informanter är välutbildade inom sitt område kan man anta att de har stor 

förståelse hur arbetsprocessen ser ut för en professionell konsthantverkare. Även om 

informanten bedömer en annan teknik och annat material än det egna, känner man i de färdiga 

föremålen igen processens olika steg i föremålets slutgiltiga uttryck. Av denna anledning 

behöver inte informanterna bedöma processen som en separat företeelse utan kan fokusera på 

de färdiga föremålens uttryck. En jämförelse mellan Lindströms (2007) bedömningskriterier i 

hans studie av elever i bildämnet visar att det finns paralleller i synnerhet till Svensk Forms 

(http://www.svenskform.se) bedömningskriterier gällande tävlingen Design S. Man betraktar 

utförande och helhet/komposition och hantverksskicklighet, undersökande arbete och förmåga 

att utnyttja förebilder/nyskapande och innovation samt förmåga till 

självvärdering/kommunikation.  

Precis som informanterna i Borgs (2001) studie tycks informanterna i denna studie visa på en 

svårighet att tydligt formulera sina bedömningsgrunder. Kan museernas icke 

kriterier/abstrakta kriterier jämföras med slöjdlärarnas oförmåga (Borg, 2001) att beskriva och 

motivera sina ställningstaganden? Lindström (2007) menar att det är lätt att räkna upp vad 

elever ska lära sig i bildämnet, men det är svårt att urskilja kriterier på sådant som är av 

betydelse för elevers skapande förmåga. Är det av samma anledning som Röhsska Museets 

informant nöjer sig med att konstatera att ”det som är bra är bra”? (Röhsska Museet). Sitter 

informantens kunskap i ryggmärgen på samma sätt som slöjdlärarna beskriver det i Borgs 

(2001) studie? 

 

5.4 Språkets betydelse i bedömningar 

Under arbetets gång har det blivit tydligt att språkets betydelse är en stor del av bedömningar 

och urvalsförfaranden gällande professionellt konsthantverk, konst och slöjdämnet och 

bildämnet i skolan, både för lärare och elever. 

I slöjdämnet lär sig elever genom att iaktta och härma (Borg, 2001) och de kan en del om 

slöjd men har svårt att förmedla det och det påverkar bedömningen (Borg, 2001). 

Anledningen till detta kan vara att lärare inte betonar vikten av eleverna ska kunna beskriva 

arbetsprocessen och det färdiga föremålet, eventuellt uppfattar inte eleverna att dessa 

beskrivningar hör till slöjdämnet. Detta kan kopplas till Tempte (1982) som genom sin 

lärlings frågor förstod att han hade kunskaper som han tidigare var ovetande om. Föreningen 

http://www.svenskform.se/
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Konsthantverkarna och Röhsska Museet poängterar att det är viktigt att konsthantverkare och 

konstnärer kan berätta vad de arbetar med och kan beskriva vad de behärskar och vad de är 

bra på. Detta kan kopplas till Bondeson och Holmgren (2007) som menar att de praktiska 

konsttillverkarna aldrig har haft någon tradition att sätta ord på sitt arbetes innebörd. Kan det 

vara så att konsthantverkare inte förstår vikten av att kunna presentera sig själv och sitt arbete 

och därför inte prioriterar detta? Skulle detta problem minskas om lärare på ett tidigt stadium, 

lät elever träna på hur man sätter ord på sina arbeten samt beskriver visuella kvaliteter? Borg 

(2001) menar att samtliga intervjuade lärare i hennes studie var erfarna men hade liten 

medvetenhet om varför man agerar på olika sätt som slöjdlärare, detta handlar inte om brist på 

utbildning eller yrkeserfarenhet och kan kopplas till informanterna från Röhsska Museet, 

Gustavsbergs Konsthall och Virserums Konsthall som är välutbildade och har yrkeserfarenhet 

men inte bidrar med några konkreta exempel på bedömningskriterier, bortsett från en uppgift 

om ett kommunalt uppdrag och en ekonomisk aspekt från Röhsska Museet. Att de tre 

informanterna inte redovisar hur deras bedömningskriterier ser ut i en urvalsprocess bör alltså 

inte ha med brist på utbildning att göra utan måste handla om något annat. Har de få eller inga 

uttalade bedömningskriterier, är de kriterier som finns ospecifika eller har de svårt att 

förmedla de kriterier som finns? Exempelvis uttrycker informanten från Röhsska Museet i 

princip bara abstrakta bedömningskriterier som till exempel att; ”man väljer det som är bra 

efter personlig erfarenhet och magkänsla” (Röhsska Museet) och menar samtidigt att det är 

viktigt att konstnärer kan uttrycka sig; ”om man vill bli en framgångsrik konstnär måste man 

kunna berätta om vad man håller på med” (Röhsska Museet). Informanten menar alltså att det 

är viktigt att konsthantverkare och konstnärer kan berätta om sitt arbete samtidigt som han 

själv inte har förmåga att förmedla sin syn på urvalsprocessen och bedömningskriterier. 

Föreningen Konsthantverkarna menar att de i medlemsansökningarna kan se vilka sökande 

som har erfarenhet av att uttrycka sig inför en jury, vilka som har tränat på att förmedla vad de 

arbetar med. Informanten menar att tid och tillfälle till eftertanke samt hjälp att formulera 

dessa frågor bör ingå i en utbildning. Hon anser att det är mycket viktigt att ge rätt bild av sig 

själv som konsthantverkare. Konsthantverkare och informanter är i beroendeställning av 

varandra på så sätt att konsthantverkare behöver plats och tillfälle att visa sina föremål och 

informanterna i form av museum, utställning, förening och butik behöver ha föremål att visa 

och sälja.  
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5.5 Avslutande kommentarer 

Dahlbäck Lutteman (1982) menar att uttrycksformer, värderingar och kvalitetsbegrepp skiftar 

under tid, till exempel kan trender påverka arbetssituationen för konsthantverkare. Endast ett 

fåtal av de personer som utbildats på olika konstskolor gör sig ett namn inom sitt område 

(Billgren, 2003) och konsthantverkare/konstnärer kan inte själva avgöra var deras verk ska 

visas (Duncan, 1993).  Vad kan en konsthantverkare själv bidra med för att göra sig ett namn i 

branschen? Det är viktigt att öva på att formulera sig inför ansökningar till stipendier, 

utställningar och medlemskap i föreningar och kooperativ. Flera informanter menar också att 

det är viktigt att visa en bredd i sin verksamhet och sina föremål. 

Flera forskare, exempelvis Borg (2001, 2008), Linde (2003) och Homlong (2006) efterlyser 

ett gemensamt fackspråk/yrkesspråk för att kunna definiera bedömning av estetiska kvaliteter. 

Med ett språkbruk som förenar lärare och professionella konsthantverkare blir det lättare för 

elever, studenter och beslutsfattare att utveckla en förståelse för begreppsanvändningen. Det 

finns inom professionell bedömning av konsthantverk, lika lite som inom skolans värld, inga 

gemensamma och tydliga riktlinjer för bedömning. Det är uppenbart att språk och hur man 

uttrycker sig är viktigt både för utövande konsthantverkare samt de som i beslutsfattande 

ställning ska bedöma föremål och produkter. Även som tankeexperiment är det svårt att 

föreställa sig hur konstvärlden skulle se ut om alla beslutsfattare gjorde sina urval efter 

samma kriterier, de subjektiva åsikterna kommer alltid att påverka urvalsprocessen. 

Bondeson & Holmgren (2007) refererar till Polanyis tacit knowledge, tyst kunskap och de tre 

kategorierna det förstådda, det oförstådda och det underförstådda. Jag tolkar informanternas 

intervjusvar som att de har stor kunskap om bedömnings- och urvalssituationer men att det är 

en outtalad och underförstådd kunskap och därför inte kan förmedlas på ett uttömmande sätt. 

Det kan finnas flera sätt att göra denna kunskap mera tydlig och synlig. Ett sätt kan vara att 

informanterna regelbundet diskuterar med sina kollegor om hur bedömningskriterierna ser ut 

och hur de ska tolkas. Att regelbundet återkomma med denna typ av diskussion kan vara 

viktigt då åsikter, tankar, erfarenhet och förutsättningar kan förväntas förändras under tid. 

Denna undersökning väcker många nya frågor och att vidare få undersöka hur högskolornas 

bedömningskriterier ser ut i de estetiska ämnena och hur man arbetar med hänsyn till 

betygssättning hade varit mycket intressant. Finns ett gemensamt språk för bedömning och 



39 

 

vad värderas högst – processen eller föremålet? 
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Bilaga 1 

 

 

 

Frågeguide till personer verksamma i arbetsfältet museum, jurering utställningar, 

konsthantverksförening och Hemslöjden. 

 

Personlig bakgrund 

 Hur ser din bakgrund ut, utbildning, yrkeserfarenhet eventuellt eget konstnärskap? 

 Hur många personer arbetar i juryn/arbetsgruppen? 

 

Projektets/arbetets bakgrund 

 Hur ser urvalsprocessen ut? 

 

 Vilka bedömningskriterier arbetar ni efter? 

 

 Eftersträvas någon särskild sammansättning, till exempel män/kvinnor, ålder, 

utbildning, geografiskt perspektiv eller annat? 
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Bilaga 2.  

 

 


