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1. Inledning 

 

Under utbildningen möts jag av engagemang men också tvivel inför en framtid i 

området slöjd, hantverk och konsthantverk. Engagemanget finns hos oss studenter med en 

passion för verksamheten och det skapande arbetet. Även hos de föreläsare och skapande 

personer vi möter som är verksamma i området infinner sig ett smittande engagemang. 

Tvivlet gör sig dock påmint genom diskussioner om framtiden och genom samtalen på 

kafferasten om hur vi ska nå framgång och vilken strategi vi ska ha för att lyckas försörja oss. 

Ständigt påminns vi om att det är en hård bransch med många svårigheter att hitta ett sätt att 

skapa näring som hantverkare och slöjdare. Under utbildningen rör jag mig framåt i området 

för slöjd, hantverk och formgivning parallellt med det ökande konsumtionssamhället som kan 

kännas som en motpol till det mera långsamma hantverket. Både vad gäller pris, 

produktionstid och mängd. Långsamhet är ett kännetecken för ett skapande inom slöjd, 

hantverk och konsthantverk och hur bär man sig åt för att nå ut, göra sig synlig i 

föremålsdjungeln och i det massproducerande samhället? Jag anser att hantverket, slöjden är 

ett så mycket bättre alternativ än massproduktion och borde vara det givna alternativet av 

konsumtionsvaror. Wanja Djanaieff tar upp en viktig del av skapande som är tilltalande och 

som är högaktuellt idag med dagens konsumtionssamhälle och miljödebatt: 
  

Jag tror att det i vår tid med alla snabba kast finns ett värdefullt grundbehov hos människor att 

ha gjort något själv – det är stor skillnad från att ha köpt något nytt som bara ger en kortsiktig 

tillfredsställelse. (Djanaieff, i Djurberg, 2013)  
 

Efter några års utbildning inom slöjd, hantverk och formgivning har jag upptäckt många olika 

sidor och nyanser av det skapande yrket. Jag har skymtat samtidens motvind och 

problematiken i slöjdares, hantverkares och konsthantverkares ganska bistra ekonomiska 

situation. Motvinden och den ständiga kampen att konkurrera med den allt snabbare 

massproduktionen som brer ut sig i samhället kan upplevas svår, vilket har skapat frågor hos 

mig. Frågor om och hur utställning kan påverka och bidra till ett större intresse för området 

och dess produkter. Jag menar att momentet utställning i förlängningen kan medföra ljusare 

framtid för utövarna. En sida och ett perspektiv som kommit att intressera mig främst är just 

utställningsmediet då det är en fascinerande möjlighet att kommunicera, förmedla kunskap 

och även marknadsföra sig genom. Frågorna har väckts hos mig om vad som är motivet för 
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utställningar som visar slöjd, hantverk och konsthantverk? Hur lyder de och hur och beskrivs 

de? Varför visar man slöjd, hantverk och konsthantverk? Vad vill man berätta? Vad finns det 

för budskap att framföra och varför? Hur ser arrangörens formulering av utställningar ut? Hur 

planerar de för att nå ut med sitt budskap? Jag blir nyfiken på hur utställningsarrangören 

tänker kring dessa frågor i dag, då det dels råder en problematik för utövares försörjning men 

också ett växande intresse för det handgjorda? Arbetet vänder sig dels till tillverkare av slöjd-, 

hantverks- och konsthantverksföremål, studenter inom kommunikation och kulturområdet och 

till andra verksamma inom utställningsarbete.  

 

 

1.1 Litteratur och tidigare forskning 

 

I detta kapitel beskrivs hur jag gått tillväga och vad jag funnit i sökandet av litteratur och 

tidigare forskning. I direkt anslutning till detta kapitel redovisas det material jag valt och som 

utgör bakgrunden för denna studie. Bakgrunden syftar till att leda läsaren in i ämnet, att ge en 

bild av det stora sammanhanget för att sedan kunna ta del av resultatet och diskussion. 

    

1.1.1 Litteratur 

 

Litteraturen i området för utställning av slöjd, hantverk och konsthantverk innehåller många 

publikationer och visar att utställningar är väl dokumenterade. Litteratur som påträffas i 

sökningen i biblioteksdatabaser med sökordet utställning är bland andra Carlsson (1982) som 

ger handfasta tips och beskrivningar på hur man går till väga för att planera och bygga en 

utställning. Persson (1994) har skrivit om sitt yrkesverksamma liv som 

utställningsformgivare. Då min studie mer handlar om varför en utställning arrangeras och 

vilka budskap som förs fram behandlas dessa inte i studien. Som intresserad i området har jag 

tidigare kommit i kontakt med Riksutställningars publikationer som behandlar fenomenet 

utställning. Hjort (2010) har för Riksutställningar skrivit ett kompendie som behandlar 

utställningens olika delar från första idé till planering och utförande. Det som Hjort behandlar 

som inte Persson och Carlsson behandlar är diskussionen kring definitionen av fenomenet 

utställning. Riksutställningar (2009) har även gett ut en skrift där resonemang förs kring 

utställningar och framtiden vilka gav intressanta infallsvinklar kring utställningens funktion. 

Litteratur som också påträffas är olika institutioners utställningskataloger och skrifter om sina 

utställningar. I många fall utgörs dessa av korta introduktionstexter till utställningen och 
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verksförteckning genom text och bild. Vid en utökad sökning där orden slöjd, hantverk, 

konsthantverk lades till fann jag litteratur som mer koncentrerat berör studien. Författaren 

Eklund (2011)  skriver för Konsthantverkarna i publikationen inför sitt sextioårsjubileum. 

Förutom verksförteckning behandlas det historiska perspektivet av hur utställning påverkat 

Konsthantverkarnas framväxt. Wickman (2011), som är professor i design– och 

konsthantverkshistoria och kopplad till Konstfack, ger en bild i samma publikation, av hur 

fenomenet utställningen blev en viktig del när försäljningen av hantverk förflyttades till större 

varuhus. I denna sökning påträffas även slöjdaren Cleasson (1998) som resonerar kring 

begreppen i det skapande området vilket också tangerar min studie. För att variera sökningen 

ytterligare användes utställningsmedium som sökord och genererade en enda träff. Träffen 

innebar en antologi skriven inom Kulturvetarlinjen vid Stockholms universitet. I denna 

antologi träder Beck, lektor i konstens teori och idéhistoria, fram tillsammans med Holmberg, 

curator och verksam vid Index – The Swedish Contemporary Art Foundation. Från olika 

perspektiv belyser de utställningen som medium och ger sina tankar kring fenomenet.  

                 Genom sökmotorn ArtikelSök och med sökord som utställning erhölls många 

träffar. Träfflistan innehåller artiklar från olika dagstidningar i Sverige och innehållet utgörs 

till stor del recensioner av utställning med fokus på utställaren och dess arbete. Recensioner 

valdes bort då anledningarna till, och budskapen i utställningar är fokus för studien. Genom 

att utöka sökningen med sökord som slöjd, hantverk och konsthantverk påträffades artiklar 

som var mer relevanta, som exempelvis Kvint (2013), skribent för Dagens Nyheter och 

tidskriften VI. Artikeln lyfter det ökade intresset för slöjd och att vi idag kan se slöjd i de 

stora utställningssalongerna. Att söka efter tidigare examensarbeten, som lagts fram i området 

för slöjd, hantverk och konsthantverk, och avhandlingar på Electronic Press och på sökmotorn 

Libris genererade ytterligare intressanta namn för studien. Genom Jatkos examensarbete på 

utbildningen Slöjd, hantverk och formgivning vid Linköpings Universitet fann jag relevant 

litteratur. Arbetet behandlar begrepp som slöjd, hemslöjd, hantverk, konsthantverk och 

formgivning där hänvisningar görs till författaren Ziemelis (1983) som skrivit en rapport för 

statens Kulturråd. Rapporten ger en bild över konsthantverkares situation där svårigheterna 

med att ställa ut tas upp. Genom hänvisningar i Robachs (2010) avhandling, som berörs 

längre ner, kunde jag även här hitta tangerande litteratur. Bland annat hittade jag artiklar 

skrivna av Frennberg (1964), journalist för tidskriften Form som aktivt deltog i debatten i det 

skapande området.  
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1.1.2 Tidigare forskning 

 

Under utbildningen har jag stött på en rad olika författare och namn som skrivit om, och i det 

skapande området. Robach (2010) är formhistoriker och ett av namnen som jag kommit i 

kontakt med vid flertalet tillfällen. Förutom de utgåvor skrivna för Nationalmuseum i hennes 

egenskap av intendent, påträffas vid sökning genom Libris med sökordet Cilla Robach, 

avhandlingen Formens Frigörelse. Avhandlingen är framlagd vid Konstvetenskapliga 

institutionen vid Uppsala Universitet 2010 och redogör för en period under 1960–talet som 

kom att bli startpunkten för den så kallade fria formen. Utifrån en stilhistorisk analys förs en 

diskussion kring utställningarna Form Fantasi och Hantverkets 60–tal och de debatter som 

följde utställningarna med de nya banbrytande föremålen som bröt mot normer och 

konventioner. Robach behandlas vidare under nästa rubrik, bakgrund.  

                Genom sökning via sökmotorn Libris bland med sökordet utställning listas en 

handfull träffar som berör allt ifrån bildkonst till arbete med ramverk för interaktiva 

utställningar. Dessa kan upplevas alltför långt ifrån studiens fokus. För att söka i tangerande 

områden använde jag sökordet slöjd. Johanna Rosenqvists namn finns i träfflistan. Detta är 

också ett namn som jag kommit i kontakt med under utbildningen. Rosenqvists (2007) 

avhandling från 2007 rör slöjd och hemslöjd, och utställningar berörs till viss del. Rosenqvist 

gör en arkivstudie i Malmöhus Läns Hemslöjdsförening och Hemslöjden i Östergötland med 

nedslag i ett modernistiskt 1920– respektive ett postmodernistiskt 1990–tal. Rosenqvist har 

uppmärksammat en skillnad på hur män och kvinnor beskrivs i förhållande till konst 

respektive hemslöjd. Avhandlingen behandlar hur hemslöjdens verk under 1920–talet och 

1990– talet har skapats i förhållande till konsten. Även hur konstverksamheten och 

hemslöjdsverksamheten har förändrat sitt förhållningssätt till varandra. Rosenqvist konstaterar 

att skapande av hemslöjd under 1920–talet innebar ett skapande som representerar en tradition 

och marknadsfördes i den lokala hemslöjdens namn. Könsordningen som rådde vid denna tid 

innebar en kvinnlig dominans i Hemslöjden samtidigt som den manligt dominerande 

konstverksamheten organiserades annorlunda. Studien visar att under 1990–talet hade antalet 

män ökat i organisationen Hemslöjden. Organisationen kom att ta avstånd från prefixet hem, 

och började nämna utövarna vid deras egna namn. Rosenqvist (2007) framhåller att det 

fortfarande finns en könsskilland som uttrycks genom att skriva om vissa verk, och att inte 

skriva om andra. 

                  I sökandet efter vetenskapligt material användes sökmotorn Academic Search 

Premiere. En avancerad sökning efter vetenskapliga artiklar gjordes med sökordet craft 
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exhibition. Craft lades till för att utesluta så många träffar som möjligt utanför det skapande 

området. Många artiklar tenderar än dock att behandla och recensera utställningars innehåll av 

bildkonst, historiska och politiska och tekniska händelser. Ytterligare gjordes sökning med 

orden craft och display där artiklar mer behandlade utställningens funktion. Stora delar av 

artiklar innehåller en presentation av utställningens innehåll. Intressanta träffar är Labell 

(2005) som skriver om utställningen Pärlor av liv. Labell lyfter ett afrikanskt hantverk genom 

sin artikel kring utställningen Pärlor av liv. År 2005 visades utställningen Pärlor av liv: 

utsmyckningar från östra och södra Afrika på Canadian Museum of Civilization. 185 

pärlarbeten från östra och södra Afrika visades som finns i kanadensiska samlingar visades. I 

artikeln beskrivs pärlarbeten som något som blivit mer synliga i tidningar, på modevisningar 

och på internet runt om i världen. Labell resonerar att sys tydligare nu beror på en renässans 

för den traditionella dräkten, och även ett ökat intresse hos västerlänningar för afrikanska 

samtida konstnärliga uttryck som skiljer sig från klassisk afrikansk konst. Utställningen visar 

pärlarbeten på kläder prydnadsföremål, huvudbonader och tobakslådor. Föremålen samlas 

kategoriskt i utställningen och visas upp tillsammans med ett rikt urval av fotografier för att 

visa för betraktaren att även om de traditionella dräkterna har uppfattats som en mer 

utklädningsdräkt, används de fortfarande än idag. Syftet med utställningen är att förklara hur 

de traditionella utsmyckningsarbetena förskjutits i de östa och södra delarna av Afrika. 

Genom utställningen visas hur byarnas medlemmar förlorat sina förfäders mark och den 

traditionella livsstilen på grund av tull exempel kolonisering, konflikter eller naturkatastrofer. 

Det framgår i utställningen att befolkningen klädde sig i sina smyckade traditionella dräkter 

för att stärka sin identitet. Genom att bära dräkten men också sälja pärlarbeten hittar de ett sätt 

att överleva trots de katastrofer de utsatts för. De 185 föremål som visas kommer från 

kanadensiska samlingar, museer, universitet och privata samlingar. Urvalet av föremålen till 

utställningen medförde en inventering av de 7000 afrikanska föremål som samlingarna 

innefattar. Labell (2005) skriver i artikeln att föremålen har mycket att säga om de århundrade 

långa relationen mellan Kanada och Afrika. Utställningen genererade många reaktioner från 

de som har minnen, bevittnat eller deltagit i traditionens. Labell betonar vikten av 

utställningen. Den blev fulländad med besökarnas reaktioner och minnen och visar att 

pärlarbete är lika viktigt idag som det var för urminnes tider (Labell, 2005). 
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1.2 Bakgrund 

                  

I Ljungs (2012) artikel i Kulturnyheterna på Sveriges Television, summerar konstkritikern 

Dahlqvist året 2012 och säger att året kommer gå till historien då det var då hantverket kom 

tillbaka till designvärlden. Han menar att man kunde se hantverket nästan överallt till exempel 

på Gustavsbergs Konsthall, hemslöjdsutställningen, och på designhögskolors 

examensutställningar. Dahlqvist förklarar detta och menar att 1900-talet var ett 

kollektivistiskt århundrade då alla röstade på samma parti och all formgivning skulle 

serietillverkas av maskiner.  

 

Då tyckte man att hantverk var något gammalt och efterblivet, jävligt mossigt. Så det sköts bort 

och var borta under hela 1900-talet. (Dahlqvist, 2012, se Ljung, 2012)	  

Idag är vi mer individualistiska menar Dahlqvist. En unik person vill ha unika ting och 

föremål och det kan hemslöjden bidra med idag. Dahlqvist resonerar kring att det nu blossat 

upp ett stort intresse för hantverk och slöjd och menar att unga formgivare söker sig tillbaka i 

historien och plockar fram hantverket för att genom det säga något om dagens samhälle, en 

form av konsumtionskritik (Ljung, 2012). Eklund (2011) resonerar i inledningskapitlet till 

publikation Konsthantverkarna Sex decennier om hur konsthantverket är en viktig del av 

motståndsrörelsen till massproduktionen och kommersialismen. Han menar att desto fler 

massproducerade varor som kommer ut på marknaden desto större blir behovet av unika och 

personligt tillverkade föremål (Eklund, 2011). Ur dagens höga konsumtionssamhälle tycks det 

växa fram ett intresse av det unika och det närproducerade. 

                 Begreppen i området som jag rör mig i slöjd, hemslöjd, konsthantverk och hantverk 

är föränderliga begrepp och svåra att dra skiljelinjer emellan. Användandet av begreppen 

medför automatiskt frågor och funderingar kring definitionen av dem, deras förhållande till 

varandra och svårigheten som finns i att definiera och förklara dem. Det har rått en förvirring 

av begreppen skriver Ziemelis (1984) i rapporten Konsthantverk och konsthantverkare från 

statens kulturråd. Hon menar att förvirringen beror på att det inte finns någon allmän 

definition av begreppen och att det är högst individuellt hur man väljer att kalla sin utövning 

och vad man kallar sina produkter. Det personliga tyckandet om vad begreppen innebär bidrar 

även det till olika uppfattningar av begreppen. Ziemelis menar vidare att samarbetet mellan de 

olika grupperna, byte av inriktning och att arbeta inom varandras områden gör att det uppstår 

svårigheter att dra klara gränser. Att arbeta gränsöverskridande är en del av områdets rådande 
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kultur. Det redogörs också för andra faktorer som påverkar svårigheten att fastställa 

innebörden och definitionen av begreppen. Det kan dels vara hierarkin i begreppen. Man 

etiketterar för att särskilja tillhörighet. Även nämns amatörutövningen som en påverkande 

faktor. Det poängteras att det är ytterst positivt med amatörmässig tillverkning av föremål 

men att det lätt uppstår en osäkerhet i vad produkterna kvalitetsmässigt står för (Ziemelis, 

1984). Gemensamt för verksamheterna slöjd, hemslöjd, hantverk och konsthantverk är att de 

utförs genom en manuell arbetsprocess i materialområden som textil, keramik, glas, plast, 

horn och ben, papper, metall, guld, silver, trä, läder, sten och återbruk.  

                 För att få en förståelse för de verksamheter och grenar som jag tar upp och rör mig 

kring i detta arbete utvecklar jag min syn på dessa. En slöjdare vill bevara gamla traditioner i 

teknik formspråk och mönster (Ziemelis, 1984). Slöjd används idag ofta	  med betydelsen 

hemslöjd och skolslöjd (NE, Slöjd, 2013a). Hemslöjd ligger nära slöjd och innebär 

handtillverkade bruks- och prydnadsföremål. Traditionellt sett används naturen som 

materialkälla. Nutid och tradition, lokal särprägel och slöjdarens skaparlust förenas och bildar 

meningen för hemslöjd. Svenska hemslöjdföreningarnas riksförbund är en riksorganisation för 

ideella hemslöjdsföreningar i landet och arbetar med visionen att ”Slöjd ska ha en självklar 

plats i alla människors dagliga liv.” (Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Nämnden 

För Hemslöjdsfrågor, 2012, sid 7). Hantverksprodukter kan ses som bruksföremål där 

egenskaper som god funktion är viktiga. Hantverk rymmer skapande dels som nyproducerade 

föremål men också service- och reparationshantverk (Ziemelis, 1984). Hantverk sägs ha vuxit 

fram genom yrkesspecialiseringar från slöjd (Nyström, 2013). Genom Sveriges Hantverksråd 

kan man tilldelas gesäll- och mästarbrev i hantverksyrken som guld- och silversmed, 

plåtslagare, målare, tapetserare, frisör eller liknade yrkesgrupper (Sveriges Hantverksråd, 

2013). Det som skulle kunna skilja begreppen slöjd och konsthantverk åt är att slöjdare utför 

ett arbete utefter skisser och förlagor. Ziemelis påstår att konsthantverkares arbete har inslag 

av experimenterande, nyskapande och viljan till ett eget konstnärligt uttryck (Ziemelis, 1984). 

I Sverige finns ett antal föreningar för konsthantverkare, till exempel Konsthantverkarna och 

Konsthantverkscentrum. 

                Definitionerna av begreppen är idag ett stort ämne för diskussion. I avhandlingen 

Formens Frigörelse, behandlar Robach (2010) hur föremåls former förändras under 1960–

talet. Hon lyfter fram hur verksamma skapande personer nu börjar arbeta gränsöverskridande 

vad gäller material och former. Det som varit norm inom form och material bröt man nu och 

en ny definition behövdes av det som tidigare kallats konst, men som just tänjde på gränserna 

vad gäller material, form och funktion. Skaparen, det vill säga konsthantverkaren, av de fria 
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formerna visade prov på att ha handens skicklighet och stor kunskap om teknik och 

materialens egenskaper, . Det debatterades friskt om hur gränserna skulle dras och huruvida 

det behövdes gränser eller inte. 1964 visades utställningen Form fantasi på Liljevalchs. Detta 

var en tidig utställning med syfte att sätta igång en diskussion kring konsthantverk, begrepp 

och relation till andra grenar som konst och industri. Utställningen visade traditionell 

formgivning vid sidan av den fria formen. (Robach, 2010) 

                 Frennberg (1964) ifrågasätter uppdelningen av konst och konsthantverk i en artikel 

i Form 1964. Hon ställer frågor om på vilka grunder man gör uppdelningar av olika föremål 

och om det behövs sorteras och delas upp. Det pekas också på det faktum att det fanns 

separata tidskrifter, olika utbildningsnivåer, att det recenserades på olika sidor i dagspressen 

och att det även fanns olika	  utställningsplattformar för konst och konsthantverk. Frennberg 

ifrågasätter även de som hävdade att konsthantverk handlar om den nytta som konsten saknar 

samt de som menade att konsthantverket anses som smålustigt och ytligt medan ironi, humor 

och satir är inneboende i konsten (Frennberg, 1964). Claesson (1998) resonerar kring 

skillnaderna i definitionerna av slöjd, design, arkitektur, konsthantverk och konst och menar 

att det kanske finns ett behov av att skilja på dessa yrkesgrupper. Dock anser Claesson att det 

viktigaste är att förstå att de alla har en gemensam nämnare som är ”känslan för proportion, 

material, färg, form, idé…” (Claesson, 1998, s. 17 ). Kvint (2013) lyfter frågan om var 

gränsen egentligen går mellan konst och slöjd eller mellan slöjd och konsthantverk. Frågorna 

är mycket svårbesvarade menar Kvint men konstaterar att slöjd ligger i tiden då arvet från 

bondesamhället åter är relevant i strävan efter det hållbara samhället. Kvint menar att det 

finns en längtan efter det personliga och exklusiva som det handgjorda innebär i dagens 

digitala samhälle med en anonym massproduktion. Kvint tar upp utställningen Slöjden är här. 

Slöjden är härlig! på Liljevalchs 1998. I centrum för utställningen fanns tesen att det 

egentligen inte går att skilja konst från hantverk (Kvint, 2013). 

                 Vi går tillbaka till tiden efter andra världskriget då samhällsstrukturen förändrades 

och där ett intresse för konsumtion och konsumenter kraftigt växte. Under 1900–talets första 

hälft hade en borgerlig kundkrets funnits som vände sig till sin hantverkare för beställning av 

det som behövdes till hemmet (Wickman, 2011). Industrialismens serietillverkning medförde 

att försäljningen av varor förflyttades från marknadsplatser och hantverksbodar till 

butikslokaler och större varuhus. Utställning blev ett led i distributionen av varor. (NE, 

Utställning 2013). Eklund (2011) beskriver hur det under 1950–talet på initiativ av Marianne 

von Münchow startades ett arbete för att bygga upp en gemensam plats för försäljning och 

utställning. Syftet var att skapa en försäljningskanal för unga konsthantverkare, men också en 
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plats att visa upp sig på (Eklund, 2011). Utställningen Form fantasi, på Liljevalchs 1964 

visade upp den fria formen, konsthantverket, tillsammans med den traditionella formen. Efter 

utställningen placerades konsten på Moderna Museet och	  konsthantverket på 

Nationalmuseum. Moderna Museet ansågs vara en arena för vitalitet och nytänkande, och 

Nationalmuseum som en mer traditionell institution. I samband med denna uppdelning av 

föremålen kom efterfrågningar av en egen arena att samla svenskt konsthantverk inom 

(Roback, 2010).  

                 Kvint (2013) skriver i artikeln Konst. Vik hädan, konst, här kommer slöjden! om 

intresset för slöjd som aldrig varit större sedan bondesamhällets tid. Generalsekreteraren för 

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund Kerstin Andersson Åhlin intervjuades i 

artikeln och berättade att de sökt nya arenor för slöjden. I och med Svenska 

Hemslöjdsföreningars Riksförbund jubileumsutställningar, nästlade slöjden sig in i de fina 

salongerna och blev en publiksuccé. Just nu märks tydligt det stora intresset för slöjd. Att vi 

kan se mycket som kallas slöjd i konstsammanhang beror på att handen och det handgjorda 

just nu ligger i tiden, säger Ramnek i Kvints artikel. Ramneck menar att vi lever i en värld 

med klimatförändringar och har nått en brytningspunkt där vi kretsar kring den stora frågan 

om vad som kommer efter konsumtionssamhället. Insikten om den ohållbara livsstilen där 

tillverkning sker på andra sidan jordklotet medför en omvärdering där intresset för hantverk 

och lokal produktion ökar (Kvint, 2013).  

                 Redan i Ziemelis (1984) rapport pekades problematiken ut för exempelvis 

konsthantverkare att nå ut med sina produkter och därmed försörja sig. Redan då såg man att 

det rådde brist på stöttning från staten, att på ett mer övergripande sätt främja och informera 

om konsthantverk (Ziemelis, 1984). Riksutställningar (2009) resonerar om att 

utställningsrummet kan komma att bli en plats där våra synsätt och värderingar kring miljö 

och hållbar framtid kan förändras (Riksutställningar, 2009). Ett rum där de fysiska föremålen 

kan bli en utgångspunkt för en lärprocess. Rosenqvist (2007) pekar i sin avhandling på 

utställningen som det fysiska rum där möten skett mellan producenter och konsumenter. 

Rummet har möjliggjort möten mellan konst och hantverk, professionalism och amatörism, 

produktion och konsumtion och även mellan manligt och kvinnligt (Rosenqvist, 2007).  

                 Hjort (2010) diskuterar definitionen av fenomenet utställning och menar att det är 

”Växelspelet i ett rum mellan människor form och innehåll, föremål och medier, för 

upplevelser och kunskap.” (Hjort, 2010 s. 8). Beck (2000) menar att utställningar genererar ett 

sinnesintryck till betraktaren. Själva utställningen kan tyckas vara meningslös men får mening 

genom betraktaren då denne vet att någon ligger bakom utförandet av utställningen och vill 
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kommunicera. Beck menar att utställning handlar om att samla ihop delar till en enhet för att 

ställa ut och visa upp. Hon resonerar vidare kring utställningar och menar att utställning är en 

form av pedagogisk handling som vill nå intellektuell och kommersiell status (Beck, 2000). 

Holmberg (2009) är curator och menar att hennes roll och yrke handlar om att skapa ett 

samtal. Hon ser utställningen som en scen för ett samtal mellan alla som på ett eller annat sätt 

agerar på scenen, och där inkluderas publiken. Rollen som curator handlar om att lämna ett 

bidrag till en diskussion. Det handlar även enligt Holmberg om att förmedla. Hon menar att 

det handlar om att underlätta kommunikationen mellan utställt föremål och publiken 

(Holmberg, 2000).  

                Det finns många institutioner, föreningar och organisationer som använder sig av 

utställningar för att nå och sprida ett budskap. Utställningsverksamhet sker i allt från den 

lokala skolans och klassens egna utställningar till föreningar och till statens museums 

utställningar på riksnivå och även världsutställningar på nationell nivå. Jag har börjat 

intressera mig för utställningar som fokuserar på slöjd och hantverk och vill gärna se att detta 

kan påverka och höja områdets status i en positiv mening. Precis som konst upphöjs och 

placeras i det offentliga rummet, menar jag att slöjd och hantverk kan glittra i liknande 

sammanhang. Utställning är en viktig och betydelsefull del av det skapande yrket. Förutom 

sin egen marknadsföring kan utställningar bidra positivt till spridning och försäljning av 

föremål. Att ställa ut är ett sätt att visa att man finns och vad man gör. Utställningsmediet och 

ringarna på vattnet som det medför är en bra igångsättande faktor för ett ökat intresse och en 

förbättrad situation för utövarna. Ziemelis (1984) tar i sin utredning upp strukturen för 

området och menar att det fanns svårigheter för konsthantverkare att ställa ut. Det fanns inget 

intresse från gallerister eller motsvarande då det var mer lönsamt att ställa ut bildkonst. I 

utredningen beskriver Ziemelis också statens dåvarande insatser för hantverk och 

konsthantverk vad gäller utställningar. Dels stödjer staten vissa myndigheter och institutioners 

verksamhet med bidrag och finansiering, och dels delar de ut individuella bidrag till 

yrkesverksamma. (Ziemelis, 1984)  

                 I Sverige finns det idag ett antal aktörer som arrangerar utställningar med slöjd, 

hantverk och konsthantverk. Det finns myndigheter och organisationer som verkar i området 

under regeringen och Kulturdepartementet. Exempel är Moderna Museet, som ska bevara, 

samla och förmedla 1900– och 2000–talskonst i alla dess former. Ett annat exempel är 

Arkitekturmuseet. De arbetar för att belysa arkitektur och samhällsplanering genom 

utställningar och debatterande diskussioner och har fått i uppdrag att vara mötesplats för form 

och design. Statens Konstråd förser statens verksamheters lokaler och byggnader med 
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samtidskonst. De arbetar med projekt även utanför statliga miljöer och informerar om konsten 

som finns i den offentliga miljön. Nationalmuseum har en konsthantverksavdelning som visar 

design och form i ett historiskt perspektiv. Föreningen Svensk Form är en ideell förening som 

staten ger bidrag till med mål att stimulera utvecklingen av design i Sverige och att öka och 

fördjupa kunskaperna om design. Föreningen ska också visa vilka möjligheter design har för 

kulturen, individen, samhället och näringslivet. Röhsska Museets inriktning är konsthantverk 

och design, och har ett nationellt nätverksansvar för konsthantverk och formgivning. 

Nämnden för Hemslöjdsfrågor arbetar för att stärka hemslöjden i hela Sverige. Med statligt 

stöd och med hemslöjdskonsulenter runt om i landet planerar, utför och följer de upp 

aktiviteter i området. Ovanstående är exempel som staten ger bidrag till då de ligger inom 

ramen för målen för den statliga politiken på området arkitektur, form och design 

(Regeringen, 2013). Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund är en nationell och ideell 

organisation som bland annat arbetar med utställningar inom området slöjd och hantverk 

(Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, 2013b). Gustavsbergs konsthall är en icke 

statlig verksamhet som har inriktning på konsthantverk och arrangerar utställningar i och om 

konsthantverksområdet (Gustavsbergs Konsthall, 2013). Fler exempel på aktörer är 

Konsthantverkarna och Konsthantverkscentrum som arrangerar utställningar med medlemmar 

(Konsthantverkarna, 2013, Konsthantverkscentrum, 2013a). Kooperativ finns där föreningar 

och flera aktörer går ihop för att tillsammans driva försäljning, dela på kostnader för lokaler 

etc. Utställningsmomentet kan vara kostsamt att på egen hand planera och genomföra. Genom 

kooperativen kan fler utställningar arrangeras och genom samarbete möjliggöra att fler kan 

ställa ut. Utställningar arrangeras också på olika utbildningar i området för slöjd, hantverk och 

konsthantverk. Utställning är ett medium som man kan nå ut genom och är ett sätt att sprida 

kännedom om sig själv och sina produkter. Det arrangeras utställningar i flera sammanhang 

både lokalt, regionalt och nationellt dock är det ofta de stora aktörerna som får medialt 

intresse.  
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med arbetet är att belysa utställningsarrangörers motiv för en utställning. Varför 

arrangeras utställningar med slöjd, hantverk eller konsthantverk och vilka budskap vill 

anordnaren förmedla? Syftet är även att ge en inblick i hur utställningsarrangörer resonerar 

kring motiv och budskap i gestaltandet av utställningar. Utifrån detta syfte har jag formulerat 

följande frågeställningar: 

 

• Hur beskriver utställningsarrangörer sina motiv för en utställning inom  

     slöjd-, hantverk och konsthantverksområdet? 

 

• Hur beskriver utställningsarrangörer sina budskap som de för fram genom  

     utställningar?  

 

 

3. Begreppsförklaring 

 

För att tydliggöra har jag valt att förklara begreppen så som jag behandlar dem.  

 

Beskriva 

Att beskriva handlar i detta arbete om att redogöra för de väsentliga egenskaperna för något i 

syfte att ge en helhetsbild. (NE, Beskriva, 2013b).  

 

Utställningsarrangör 

Arrangör avser den avsändare, person eller grupp som förbereder och utför en aktivitet. (NE, 

Arrangör, 2013c) I detta sammanhang menas utställningsarrangör den organisation som 

planerar och genomför utställningar med slöjd hantverk och konsthantverk. 

 

Motiv 

Motiv innebär den grundtanke eller bärande idé i en framställning av något (Sandström, 

2013). Motiv menas i denna studie grundtanken och den bärande idén i en utställning.  
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Budskap 

Med budskap menas innehållet i meddelande av betydelsefullt slag (NE, Budskap, 2013d). 

Budskapet avser innehållet i utställningsarrangörens meddelande som de genom utställning 

vill förmedla.      

 

Utställning 

Utställning kan definieras som medium för visuell kommunikation. Begreppet utställning 

används här med innebörden att rumsligt placera och ordna objekt för en betraktare (Ågren, 

2013). 

 

 

4. Disposition 

 

I det inledande bakgrundskapitlet ges en introducerande bild över ämnet slöjd, hantverk och 

konsthantverk kopplat till momentet utställning. Här lyfts litteratur och tidigare forskning i 

och omkring ämnet. Efter en begreppsförklaring och denna redogörelse av arbetets disposition 

följer en beskrivning av tillvägagångssättet för genomförandet av studien. Studiens resultat 

presenteras i efterföljande kapitel. Avslutningsvis förs en diskussion av resultatet tillsammans 

och i relation till den inledande bakgrunden.  

 

 

5. Tillvägagångssätt 

 

I detta kapitel beskriver jag hur jag gått tillväga för att besvara frågeställningarna. Här följer 

en redogörelse över metodval, intervjufrågor, urval och presentation av informanter och hur 

intervjumaterialet bearbetades.  

 

Ansatsen är hermeneutisk där jag genom kvalitativ metod hade som mål att ta reda på 

informanternas upplevelser, tolkningar och definitioner. Hermeneutik handlar om att med 

empatiskt förhållningssätt sätta sig in i informanternas egen utgångspunkt och att tolka deras 

utsagor (Carlsson, 1991). Den kvalitativa metoden har som ambition att upptäcka företeelser, 

att tolka och förstå, att beskriva uppfattningar av och ge en bild av en kultur (Patel, 

Davidsson, 2003). För att kunna nå en förståelse krävdes ett induktivt tillvägagångssätt, vilket 
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innebar att jag började med att samla in material för att sedan analysera de olika delarna som 

växte fram i arbetet. De olika delarna tolkades i förhållande till det stora sammanhanget, 

helheten för att sedan komma fram till en slutsats (Carlsson, 1991). En kvantitativ studie hade 

gett mig mer objektiv data och ett underlag för att göra en mätning och generalisering vilket 

inte var syftet för detta arbete som handlade om att söka efter mer subjektiv data, en 

beskrivning och bild av arrangörens beskrivning av motiv och budskap i utställningar med 

slöjd, hantverk och konsthantverk (Patel, Davidsson, 2003). Utifrån syftet var kvalitativ 

metod lämplig då jag sökte informanternas egna uppfattningar och beskrivningar kring ämnet. 

Jag valde att utföra en strukturerad intervju, det vill säga att den rör sig kring ett ämne och 

inte flera (Trost, 2010). Metoden intervju valdes för att få förstahandsinformation från 

utställningsarrangören vilka är de som jag intresserar mig för, och som jag utifrån min 

frågeställning har svårt att studera på annat sätt än genom intervju (Halvorsen, 1992). Jag 

valde att utföra intervjuer över telefon då det är ett tidsbesparande sätt att arbeta på. Att 

intervjua över telefon gav större möjligheter för både mig och informanten då den kunde ske 

precis när bästa tillfälle dök upp för informanten och behövde inte anpassas efter restider. 

Detta underlättade då tidsramen var snäv (Patel, Davidsson, 2003). Som första kontakt ringde 

jag de valda informanterna. Jag presenterade mig och mitt arbete och frågade om det fanns 

intresse att medverka i en intervju. På telefon togs forskningsetiska riktlinjerna upp (Bryman 

2011). Jag informerade om informationskravet där jag berättade om arbetets syfte och art, att 

intervjun skulle göras per telefon. Jag frågade om jag fick spela in samtalet vilket alla 

informanter godkände. När vi kommit överrens om medverkan och funnit ett samtycke 

bestämdes tid för intervju. Jag skickade direkt efter samtalet en kort introduktion samt 

intervjufrågor via mail där konfidentialitet togs upp (Bilaga). Här ställdes frågan om hur de 

ville medverka, med namn, eller som anonym person för den organisation de företräder. Alla 

accepterade att medverka med namn. Jag ringde upp vid bestämd tidpunkt och frågade 

återigen om samtycke om medverkan i intervjun kvarstod. Därefter sattes högtalartelefon på 

och inspelning startade. Jag gav dem en kort introduktion till ämnet och ställde därefter första 

frågan. Under intervjuns gång ställdes ytterligare frågor om att ge exempel, förklara eller att 

utveckla. Som ledare för samtalet var det viktigt att låta informanten prata till punkt i lugn och 

ro för att inte störa processen. När oklarheter och frågor uppstod hos mig ställde jag dem när 

informanten pratat klart i frågan och avbröt inte deras berättelse (Trost, 2010). Vid varje 

intervju frågade jag även om det uppstått några andra tankar eller kommentarer under 

samtalet som informanterna ville tillägga. Intervjuerna spelades in genom datorn och finns 
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sparade.  

 

 

5.1 Intervjufrågor  

 

Jag valde att ställa två frågor till informanterna 

 

Fråga 1: Kan du beskriva era olika motiv och tankar inför de utställningar som ni arrangerar? 

Fråga 2: Kan du beskriva de budskap ni har i de utställningarna som ni arrangerar? 

 

Dessa två öppna frågor kompletterades under intervjuns gång med ytterligare frågor beroende 

på varje informants svar för att komma så nära kärnan som möjligt (Patel och Davidsson, 

2003). De lågt standardiserade intervjufrågorna innebar att jag hade möjlighet att formulera 

följdfrågor utifrån informanternas svar och utefter dialogens utveckling (Trots, 2010). 

Frågorna var av det ostrukturerade slaget vilket innebar att det inte fanns några fasta 

svarsalternativ och inte formulerade som ja- eller nejfrågor (Patel, Davidsson, 2003). 

Informanterna gavs stort utrymme att svara och formulera sig kring intervjufrågorna. Det 

fanns alltså inte en klar och bestämd ordningsföljd på följdfrågorna som ställdes till 

informanterna. Att inte använda fasta svarsalternativ öppnar upp för möjlighet till nyanserade 

svar med olika karaktär och beskrivningar med egna ord, vilket kan generera en fylligare och 

djupare inblick och förståelse (Patel, Davidsson, 2003). 

 

 

5.2 Urval  

 

För att besvara mina frågeställningar utformades kriterier för urvalet av informanter. Jag 

valde att utgå från följande kriterier:   

 

- Informanten ska vara verksam i en organisation som arrangerar utställningar med 

   slöjd, hantverk och konsthantverk. 

- Informanten ska vara ansvarig för de utställningar som organisationen arrangerar.  

 

Urvalet kan liknas vid ett strategiskt urval då antalet informanterna är få. Syfte var att få så 
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hög kvalitet som möjligt på informationen från informanter som anses vara typiska för 

studien. I denna studie är lämpliga intervjukällor organisationer där samma fenomen 

förekommer, utställningar av slöjd, hantverk och konsthantverk (Halvorsen, 1992). 

Organisationerna valdes utifrån att de har ett utställningsprogram som innehåller utställningar 

inom området, både i tidigare, pågående och kommande arrangemang. Jag har också som 

intresserad av utställning inom området, erfarenhet och en förkunskap om organisationer som 

är framträdande när det gäller utställningar med slöjd, hantverk och konsthantverk. 

Organisationerna jag valt agerar utifrån olika förutsättningar då de agerar på uppdrag av 

staten eller på eget initiativ och kan anses vara ett icke representativt urval. Dock ser jag inte 

detta som ett hinder då syftet är att urvalet ska generera så kvalitativ information som möjligt 

där en variation och nyansering är intressant för studien (Halvorsen, 1992). Personerna som 

jag valt att intervjua är ansvariga för organisationen ifråga och har förståelse och inblick i 

organisationens motiv och budskap för utställningarna.  

 

 

5.3 Presentation av organisationer 

 

Konsthantverkscentrum är en branschorganisation för konsthantverkare i Sverige. 

Konsthantverkscentrum bildades år 1990 för att ta emot ett växande intresse för konsthantverk 

och för att bredda marknaden för ett högkvalitativt konsthantverk. Med kontor i Malmö, 

Göteborg, och Stockholm representerar de cirka 800 medlemmar från hela Sverige. 

Medlemmarna får stöd av organisationen i både sin konstnärliga utveckling och i 

företagandet. Konsthantverkscentrums uppgift är även att skapa kontakter mellan utövare och 

brukare och att förmedla råd, kunskap och att informera om konsthantverket. I huvudsak 

finansieras Konsthantverkscentrum genom ett årligt bidrag från Statens Kulturråd 

(Konsthantverkscentrum, 2013b). Informant är Mio Schlegel, VD.  

 

Gustavsbergs Konsthall i Gustavsberg utanför Stockholm öppnades år 2007 och arbetar för 

en ökad kunskap och dialog i området för konsthantverk. Konsthallen har ett specifikt fokus 

på samtida konsthantverk och arrangerar, gränsöverskridande, tematiska och konstnärligt 

undersökande utställningar. Huvudman för verksamheten är Gustavsbergs Hamn och 

Föreningen Gustavsbergs Konsthall. Föreningen Gustavsbergs Konsthall finansieras bland 

annat med stöd från Stockholms Läns Landsting, Värmdö kommun och Statens Kulturråd 

(Gustavsbergs Konsthall, 2013). Informant är Maj Sandell, konsthallschef. 
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Röhsska Museet tillhör Göteborgs Kulturförvaltning (Göteborgs Kulturförvaltning, 2013) 

och öppnade 1916 för att möta det växande intresset för konstslöjd i Göteborg. Röhsska 

Museet arbetar med inriktning på områdena konsthantverk, konst, design och mode. Deras 

uppdrag handlar om att samla och visa design och hantverkstraditionens uttryck och kreativa 

karaktär. De bevakar och samlar in föremål som bevaras för eftervärlden (Röhsska Museet, 

2013). Genom donationer och statligt bidrag arbetar de med ett nationellt nätverkansvar för 

konsthantverk och formgivning på uppdrag av regeringen (Regeringen, 2013). Informant är 

Christoffer Blom, intendent.  

 

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund är en ideell organisation som samordnar 

hemslöjdsföreningar i Sverige och har varit verksamma sedan 1912. De är en 

medlemsorganisation, driver förlag, Slöjdklubben, butik, ger ut tidskrift, granskar gesäll- och 

mästarbrev i textila yrken, delar ut stipendier, är delägare av Sätergläntan Hemslöjdens gård 

och samordnare för hemslöjdskonsulenterna i landet (Svensk Hemslöjdsföreningarnas 

Riksförbund, 2013a). De arbetar med visionen att ”Slöjden ska ha en självklar plats i alla 

människors dagliga liv” (Nämnden För Hemslöjdsfrågor, Svenska Hemslöjdsföreningarnas 

Riksförbund, 2012, sid 7). Informant är Kerstin Andersson Åhlin, generalsekreterare.  

 

Form/Design Center i Malmö är en ideell förening som står direkt under och drivs av 

Föreningen Svensk Form. Verksamhetens hörnstenar är relevans, kunskap och upplevelse och 

man arbetar för att skapa samtal och en mötesplats. Genom verksamhetens utställningar och 

aktivitetsprogram diskuteras formens, arkitekturens och designens betydelse för samhället och 

människan. Form/Design Center stöds av Region Skåne och Malmö Stad (Form/Design 

Center, 2013). Informant är Birgitta Ramdell, chef. 

 

 

5.4 Bearbetning av material 
 

Ett första steg i bearbetningen av informationen var att ge informanterna möjlighet att 

korrekturläsa min bearbetning av samtalen. Detta gjordes då ett par informanter speciellt bad 

om att få göra det för att undvika missförstånd och som en säkerhet då de medverkar med 

namn för en organisation. För att bearbeta materialet utgick jag från en tematisk analysmetod. 

Det innebar att jag granskade materialet och sökte efter teman i intervjuerna (Bryman, 2011). 
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Teman jag sökte efter var motiven och budskapen, uttryck som upplevdes obekanta eller 

användes på ett ovanligt sätt, likheter och skillnader i informanternas beskrivningar och att 

söka efter det som inte svarades på. Jag har tolkat det som framkommit i intervjun i 

förhållande till informanterna och deras kontext med ambitionen att få fram och kunna förstå 

innebörden av deras beskrivningar deras motiv och budskap. Med ett empatiskt 

förhållningssätt studerade jag de olika delarna, bakgrunden, organisationen som 

informanterna företräder och resultatet. Delarna sattes i relation till varandra för att jag skulle 

kunna förstå, kunna tolka och skaffa mig en förståelse av helheten av ämnet. Pendlandet 

mellan delar och helhet kan betraktas som den hermeneutiska spiralen (Patel, Davidsson, 

2003).  
 

 

6. Resultat 

 

I detta kapitel redovisar jag intervjuerna. Varje intervju återges var för sig i förkortad version 

där jag valt ut det väsentliga utan informanternas pauser, upprepningar och utfyllnadsord. 

Förkortningen kompletteras av citat som är tematiska och representativa för det som sagts 

som berör motiv och buskap. Efter varje redogörelse följer min tolkning och slutligen min 

sammanfattning av resultatet.  

 

 

6.1 Mio Schlegel, VD Konsthantverkscentrum 

 

För Konsthantverkscentum finns ett övergripande syfte som är att stärka området som 

konstform. De är intresserade av den pedagogiska biten att genom utställning lära besökarna 

vad området handlar om och innebär eftersom det finns många fördomar kring området. Det 

är en sak att prata internt och inom branschen där alla talar samma språk men 

  
… det finns en väldigt stor mängd människor där ute som kanske har ett intresse som inte vet så mycket. 

Det kommer nya människor som inte vet någonting som besöker de här utställningarna. Då är det väldigt 

viktigt att i utställningarna på ett eller annat sätt försöka förklara vad det handlar om. (Schlegel) 

 

Motiven till utställningarna utgår ifrån Konsthantverkscentrums projektbeskrivningar som 
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görs internt av de som arbetar där och leder projektet. Konsthantverkscentrum samarbetar ofta 

då de inte har egna utställningslokaler. Vid samarbeten görs en projektbeskrivning 

tillsammans med samarbetspartnern. Det börjar med att man har en idé sen utvecklas tankarna 

och man kan formulerar det. I utställningen brukar formuleringen finnas med i någon form.  

                 Budskapet i utställningarna varierar från utställning till utställning. Ett exempel är 

utställningen Utvalt - konsthantverk i Sverige. Där delades föremålen in i olika kategorier för 

att på ett pedagogiskt sätt förklara att konsthantverk kan handla om olika saker. 

Konsthantverket delades in i kategorier som egen serieproduktion, tillverkning som lejts bort, 

unika objekt och verk i offentlig miljö. Denna utställning var ett samarbete med föreningen 

Svensk Form med en tanke 

  

”att konsthantverk, de gör liksom grundforskningen inom design. Och att utan, utan den 

grundforskningen så kommer det, finns det heller ingen god design. Därför att det handlar 

om materialkännedom och det handlar om tekniker och annat också inom konsthantverk 

och slöjd.” (Schlegel) 

 

Det är viktigt att ställa ut konsthantverk då det finns en okunskap i området och att det 

behöver lyftas fram som en egen konstform. För Konsthantverkscentrum är formen för hur de 

visar deras medlemmars verk väldigt viktigt. Om det är kommersiella produkter som säljs via 

återförsäljare eller om det är stora unika verk är formen för hur de visas mycket viktig. 

Konsthantverkscentrum ska hålla samma nivå som deras medlemmar och ge rätt inramning 

för dem och deras verk. Utställningen är en viktig del i deras verksamhet. 

 

 

6.1.1 Min tolkning 

 

Svaret kring motiven är att konsthantverket ses som en egen konstform och som att det finns 

en okunskap och fördomar som de vill förändra och möta med kunskap. Den upplevda 

okunskapen och fördomarna kan handla om att de i branschen ser hantverket på ett värdefullt 

sätt och vill att andra människor ska få samma bild som organisationen. Genom att arrangera 

utställningar kan de på ett pedagogiskt sätt förmedla sin bild och öka kunskapen kring 

konsthantverk. Detta är en stor del av de bakomliggande motiven till deras arrangering av 

utställningar. De är i en beroendesituation gentemot samarbetspartners då de inte själva har 
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utställningslokaler.  

                 Budskapen formas utifrån en pedagogisk ambition att lära ut genom utställningar. 

Att lära ut för att konsthantverket ska synas på samma sätt som andra konstformer. Schlegel 

exemplifierar ett budskap och menar att konsthantverkare utgör grundforskningen inom 

design. Det kan tolkas som att kunskapen i teknik och material utnyttjas av konsthantverkaren 

som finner nya lösningar som tycks ligga till grund för god design. Tolkningen jag gör är att 

området glorifieras genom att använda termen grundforskning för att upphöja områdets status 

och skapa intresse. Medlemmarna är viktiga för verksamheten och de känner ansvar att 

presentera dem på ett säljande sätt.  

 

 

6.2 Maj Sandell, konsthallschef Gustavsbergs Konsthall  

 

Motivet för Gustavsbergs Konsthalls utställningar kan skifta från utställning till utställning. 

De har övergripande motiv för verksamhet som utställningarna ska stämma överrens med. 

Deras inriktning är samtida konsthantverk och har övergripande motiv som handlar om att 

driva frågor kring området.  

 

Vi vill initiera frågor kring konsthantverk och initiera till diskussioner. Vi vill även stärka det 

här området som en egen disciplin. (Sandell) 

 

Arbetet är ett självpåtaget uppdrag där motiven och riktlinjerna formuleras av de som arbetar 

på Gustavsbergs Konsthall. Området konsthantverk är inte lätt att definiera och de vill vara 

tydliga med att de inte står för en enda definition av vad konsthantverk är utan att 

Gustavsbergs Konsthall är en plats för många definitioner. De vill ge plats för diskussioner 

och utveckling och spänna fältet mot andra konstfält. De vill inte försöka ringa in och 

begränsa konsthantverket. De arbetar för att visa en bredd i området som innehåller hög 

kvalitet och nivå i Sverige och även internationellt.  

                 Budskapet i utställningarna som Gustavsbergs Konsthall arrangerar handlar om att 

ställa frågor. Arrangeras en separatutställning har de stor respekt för de frågor som den 

personen tar upp och arbetar med. Ofta har personerna som bjuds in ett samhällsengagemang 

och arbetar med samhällsfrågor. Är det en grupputställning finns ofta en frågeställning som 

verksamheten vill lyfta fram genom grupputställningen. Budskapen har varit väldigt 
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varierande. Exempelvis kan det handla att om att bygga på diskussionen kring 

konsthantverket och belysa hur man förhåller sig till material. Det finns olika förhållningssätt 

beroende på om man kommer från bildkonsten eller har en bakgrund i konsthantverket. 

Personligen anser Sandell att man utgår ifrån en annan plattform om man har en 

hantverksbakgrund. Man har en annan utgångspunkt för det arbete man gör som skiljer sig 

från den utgångspunkt som den fria konsten, bildkonsten eller design kommer från. 

Skillnaderna handlar mycket om tekniska och materiella kunskaper vilket påverkar resultatet. 

Konsthantverk är ett område som marginaliseras. Det har skett en uppdelning av bland annat 

konst, konsthantverk och design där konsthantverket har haft en väldigt låg status. Klasserna 

för konsthantverk är otroligt få och kunskapsområdet är inte heller lika stort som andra 

genrer. Marginaliseringen av konsthantverket bottnar i en historisk brukstradition. Det handlar 

om hur konstvetenskapen, konstteorin och konstakademin har byggts upp och vilken 

betydelse konsten har haft i teorin. Historien för konsthantverket är mycket kortare och är inte 

lika omfattande som en egen disciplin.  

                 Gustavsberg Konsthall har som syfte att lyfta upp föremål utifrån ett 

konsthantverksperspektiv. Förutom Gustavsbergs konsthall är det få institutioner som tar hand 

om, driver diskussionen och driver frågor i området för konsthantverk. Gustavsbergs 

Konsthall är därför en plats som fyller en viktig funktion i det här området.  

                 Sandell menar att ett skulpturalt arbete egentligen skulle kunna visas i ett 

konstsammanhang likaväl, men att Gustavsberg Konsthall är en plats som lyfter arbetena ur 

ett konsthantverksperspektiv som konstgallerier inte gör. 

 

Jag tror att man ser saker, man tolkar ser och läser saker och pratar om saker på ett annat sätt om 

det visas här och sen om samma objekt skulle visas på ett bildkonstgalleri så pratas det om till 

vissa delar på ett annat sätt. (…) Att ha en plats där man säger att detta här är en plats för 

konsthantverk det betyder ju någonting i förhållande till just sådana frågor om hur man pratar 

om saker och ser på saker. (Sandell) 

 

Om konsthallen för konsthantverk inte finns förlorar man ett perspektiv och en form av 

utställning som Sandell inte tror skulle produceras. 	  
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6.2.1 Min tolkning 

 

Motiven som ligger till grund för utställningarna handlar om att höja områdets status. Detta 

genom att driva frågor och diskussion kring ämnet samtida konsthantverk. Samtidigt som de 

inte vill definiera begreppet konsthantverk vill de att området ska uppfattas som en egen 

disciplin och få en möjlighet att utveckla den status som de tycks anse att andra konstformer 

har. Tolkningen jag gör är att det finns en strävan att höja och utveckla området, vara 

tillåtande och inte exkluderande i vad konsthantverk kan vara. Hög kvalitet lyfts fram vilket 

kan tolkas som att de utifrån sina egna erfarenheter själva avgör vad som har hög kvalitet och 

vilka material som fungerar i utställningarna. Då de ofta bjuder in personer som berör 

samhällsfrågor görs tolkningen att det anses vara intressant och av hög kvalitet. Även kan det 

tolkas vara ett sätt att upplevas aktuella och samtida genom att skapa intresse för 

konsthantverket. Det finnas en syn på konsthantverket att det skiljer sig från andra genrer då 

skillnader i språk och förhållningssätt till material och teknik lyfts fram. Sandell beskriver att 

det för konstantverket finns klasser. Begreppet klasserna kan tolkas på två olika sätt. Det kan 

vara en upplevelse av att det finns indelningar inom konsthantverket, som klassificeras genom 

material, teknik med flera. Det kan också vara en hierarki mellan indelningarna med olika 

värde. Till exempel att ett material har högre värde än ett annat. Det uttrycks tankar om en låg 

status för genren. Det kan bottna i den upplevda marginaliseringen och att konsthantverket har 

en mindre omfattande historia. Också att konsthantverket behöver en plats att lyftas fram på. 

Detta vill de uppmärksamma och omvärdera genom att skapa ett utrymme där 

konsthantverket lyfts fram, diskuteras, utvecklas där och statusen höjs. Budskapet de vill föra 

fram är att visa vad konsthantverk kan vara rent materiellt, skapa funderingar, tolkningar och 

upplevelser.  

 

 

6.3 Christoffer Blom, intendent Röhsska Museet 

 

Mål och visioner för Röhsska Museet i Göteborg finns formulerade. De är tillsammans med 

Nationalmuseum och Arkitekturmuseet de tre stora institutionerna i Sverige som arbetar i 

området för konsthantverk, design och mode. Röhsska Museet arbetar på uppdrag av 

Göteborgs Kulturförvaltning med riktlinjer och styrdokument därifrån. Styrdokumenten pekar 

på exempelvis mångfald och frågor inom deras ämnesområden. Intendenten tillsammans med 

museichefen kan tolka dessa styrdokument väldigt fritt. Deras uppdrag innebär att de ska 
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täcka in både regionalt perspektiv med Göteborg som närområde, nationellt perspektiv men 

också ta hänsyn till ett internationellt och nordiskt perspektiv. Uppdraget är att visa 

utställningar med design, konsthantverk och mode. Röhsska Museet är den enda institutionen 

som specialiserat sig på områdena design, konsthantverk och på senare tid också mode. Det 

för med sig ett stort ansvar. Förutom utställningar handlar deras arbete om förvärv. De 

försöker att i så stor utsträckning som möjligt utgå ifrån sina samlingar i de utställningar de 

arrangerar. Röhsska Museet förvärvar det viktigaste i vår samtid och den samlingen är kärnan 

i verksamheten. De utgår ifrån det som besökarna vill se utifrån gjorda publikundersökningar. 

Här finns en viktig aspekt att komma ihåg. ”Man ska inte ge publiken det de vill ha, man ska 

ge dem det de behöver.” (Blom). Personligen tycker Blom att det är väldigt viktigt men också 

att det är ett ganska kontroversiellt uttalande. Det är kontroversiellt i den meningen att man tar 

på sig att veta bättre än någon annan. Det som betraktaren behöver är tid och utrymme för att 

tolka förklarar Blom. Genom utställningen ger de betraktaren verktyg för att kunna förstå. 

Röhsska kan bidra med den kunskap de besitter och också ställa bra frågor som bollas till 

besökarna. Frågor som till exempel varför ser det ut som det gör? Varför skapades detta? 

Varför är konsthantverk viktig för dig? Det är viktigt att föra dialog och interaktivitet och inte 

bara presentera fakta. På så vis blir betraktaren medskapare, kanske inte till verken då de är 

färdiga, utan till sammanhanget och utställningen. Genom recensioner får de direkt respons på 

det de gör och allt dokumenteras. Därför är det viktigt att ta det på allvar och tänka till när en 

utställning arrangeras och planeras. Det är också svårt att göra alla nöjda. 

 

 

6.3.1 Min tolkning 

 

Några specifika och uttalade motiv beskrivs inte. Beskrivningen handlar om ett uppdrag att 

visa design, konsthantverk och mode som de ska genomföra. Det stora ansvaret som beskrivs 

tolkar jag som att Blom känner ett ansvar inför uppdragsgivaren och det som är formulerat 

ska utföras. Blom berättar om deras handlingsfrihet. Tolkningen kan göras att 

uppdragsgivaren har förtroende för de som är anställda och ska utföra arbetet. Jag upplever att 

uppdraget är centralt och en grundläggande del för de utställningar som de arrangerar då inga 

andra konkreta motiv beskrivs. Röhsska Museet arbetar också med förvärv och samlingar av 

samtida föremål inom området. Uppdraget kan också handla om att visa och förmedla för 

samhället och besökarna vad som pågår inom området och vilka förvärv de gör vilket också 

kan vara ett motiv för deras utställningar.  



	   28	  

                 Budskapen Röhsska Museet vill förmedla är att skapa rum för olika tolkningar och 

skapa en dialog i de ämnen som de specialiserat sig på. Jag tolkar det som att de vill möta en 

publik, föra ett samtal och väcka frågor. Genom publikundersökningar får de reda på vad 

besökarna vill se. Att ge besökarna det som de vill ha kan vara en inställning och arbetssätt 

för att besökarna ska återkomma. Samtidigt finns en annan inställning att inte ge besökarna 

det de vill ha utan det som de behöver. Jag gör tolkningen att det är viktigt för museet att 

besökare kommer. Samtidigt som det är viktigt att överraska, skapa nya tankegångar, frågor 

och kunskap som tidigare inte fanns hos betraktaren. Att ställa frågor kan tolkas som att de 

används för att inte riskera framträda i rollen som allt för stark påverkande eller 

bestämmande. Det kan också vara ett sätt att få besökaren att själv utveckla ett resonemang 

och göra en egen tolkning. De arbetar hårt för att genom utställningarna engagera besökarna 

och detta görs på ett, kanske inte för alla lika tillfredsställande sätt. Jag upplever en 

medvetenhet kring att det finns olika sätt att tolka och en svårighet att göra alla nöjda. De är 

inte rädda för att synas och höras, det viktiga är att de syns och hörs.  

 

 

6.4 Kerstin Andersson Åhlin, generalsekreterare Svenska Hemslöjdsföreningarnas 

Riksförbund 

 

Kerstin Andersson Åhlin menar att det kan vara svårt att skilja på motiv och budskap. Det 

finns olika anledningar för utställningarna. Anledningarna till varför de arrangerar stora 

utställningar som på Liljevalchs 2012 är för att de vill ta upp slöjden, visa att den finns och att 

få fler att bli intresserade. Det interna intresset för Riksförbundet är att få med sig 

hemslöjdsföreningarna i verksamhetens utveckling. Andra anledningar har varit att visa på 

hur man kan gå tillväga för att slöjda och visa upp en kunskapsbredd och ett kunskapsregister. 

De har också arbetat med utställningar för att fånga de unga och intresserade och visa att det 

finns fler sätt att slöjda på än de sätt man gör i skolslöjden. I en utställning i samarbete med 

Konstfack ville man få textilkonstnärernas bild av hemslöjden. Då ville man till exempel visa 

den monumentala delen av hemslöjden, som man haft som offentlig utsmyckning och det som 

hemslöjden stått för tidigare. ”Textilkonstnärerna har ju haft väldigt stor betydelse för 

hemslöjdens utveckling.” (Anderson Åhlin). Så har det sett ut och det finns alltså olika motiv 

och orsaker till varför. Det handlar också om olika målgrupper. Sammanfattningsvis tänker 

Riksförbundet att man genom utställning antingen vill visa hela slöjden som på 

jubileumsutställningen på Liljevalchs 2012, eller så väljs en viss sak ut att visa upp. Det kan 
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vara en viss teknik eller ett område eller en målgrupp. Det kan också handla om att visa att 

hemslöjden både har ett närings- och ett kulturperspektiv. Till exempel gjordes det på initiativ 

av Ikea som ville få sin svenska bild, sitt varumärke och svenskheten förstärkt en 

försäljningsutställning där allt var till salu. Ikea köpte in sig i föremål vilket var en bra sak för 

försäljarna.  

 

Man vill visa och göra slöjden tillgänglig för fler som vill köpa slöjd. Att skapa kunder 

till slöjdarna att sälja mer produkter.  (Andersson Åhlin) 
 

Viljan finns också att vara med och visa på hemslöjd i samtiden, att den kan vara angelägen 

än idag. Även finns det ideella perspektivet som är medlemmarna och deras intresse av att 

slöjda för eget välbefinnande. Ett annat perspektiv är att hemslöjden kan finnas med i ett 

hälsoperspektiv. Hemslöjd kan påverka hälsa på ett positivt sätt då det är väldigt rogivande att 

arbeta med sina händer. Genom det sociala perspektivet öppnas det upp för möten mellan 

människor.  

                  Riksförbundets budskap är väl formulerat i sin vision och handlar om att ”slöjd ska 

ha en självklar plats i alla människors dagliga liv.” (Andersson Åhlin). Budskapet tar sig olika 

form i olika utställningar. Missionen sammanfattar verksamheten också bra tycker Andersson 

Åhlin. Den säger att de ska tillvarata, utveckla och förnya slöjden som kultur och näring. Det 

finns många delar, den kommersiella delen, den professionella delen, amatördelen och den 

ideella verksamheten. De ideella verksamheterna och föreningarna är en utmaning för dem. 

Idag har verksamheterna färre medlemmar än tidigare. Medlemmarnas medelålder är 60 år 

och 90 % utgörs av kvinnor. Hur ska de göra för att locka fler åldrar? Och vad är det som 

lockar? Dessa frågor är sådana som kan ligga till grund för hur en utställning utförs. 

Utställningen på Liljevalchs sommaren 2012 hade ett tydligt uppdrag som var att rikta sig till 

en yngre målgrupp, 25-40 år. Det unga, det hållbara, det samtida och det gränsöverskridande 

var mål som utställningen skulle handla om. Budskapet var att visa på att hemslöjd kan 

utföras på så många olika sätt, hur det kan se ut när det inte ser ut som det tidigare gjort. 

 

 

6.4.1 Min tolkning 

 

Andersson Åhlin beskriver många olika motiv de haft för utställningar som de arrangerar. 
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Motiven handlar om att visa att verksamheten finns, vad slöjd är och hur vi kan slöjda, 

intressera fler och visa den kunskapsbredd som finns i området. Att arbeta genom olika 

perspektiv tolkar jag som ett försök att nå flera olika målgrupper i samhället och för att uppnå 

deras interna vision ”att slöjden ska ha en självklar plats i alla människors dagliga liv.” 

(Andersson Åhlin). Näringsperspektivet tas upp och att de genom utställningar vill stödja 

slöjdarna genom att intressera köpare till deras produkter. Att försäljningen genom 

utställningen på Ikea var en bra sak tolkar jag som att det genererade en ökad inkomst för 

utövarna och att de ansåg det vara bra då det är en del av deras vision. Att skolslöjden tas upp 

tolkar jag som att de har uppmärksammat att många refererar hemslöjd och slöjd till de 

aktiviteter som ingick i ämnet skolslöjd. De vill genom utställning visa på att slöjd rymmer 

och innebär mer och annat än vad som togs upp under slöjdlektionen i skolan.  

                 Budskapet handlar om att slöjden är hållbar och kan ha en positiv påverkan på 

hälsan. Ur detta finns en strävan i att vara en del av samtiden och följa samhällsutvecklingen 

och de diskussioner som förs idag genom perspektiven kring hälsa och hållbarhet. Åhlin 

menar att textilkonstnärerna har haft stor betydelse i utveckling för hemslöjden. Då 

textilkonstnärerna till största delen tidigare var kvinnor och att det valdes att lyfta fram just 

denna del tolkar jag som att det fanns en vilja att ge utrymme för det kvinnliga perspektivet av 

slöjden. Idag tycks det finnas en ambition att skapa intresse för organisationen hos fler än för 

kvinnor i 60–års åldern då de utgör den största delen av deras medlemmar. Då Andersson 

Åhlin uttrycker att budskapen och motiven är svåra att skilja på kan det tolkas att 

utställningarnas budskap liknas vid motiven som är att förmedla och visa vad slöjd är och 

innebär.  

 

 

6.5 Birgitta Ramdell, chef Form/Design Center 

 

På Form/Design Center i Malmö finns ett brett perspektiv i arbetet med utställningar. Förutom 

slöjd, hantverk och konsthantverk är industridesign, grafisk design, mode och arkitektur andra 

områden som de arbetar inom. Slöjd, konsthantverk och formgivning är en viktig del i deras 

verksamhet.  
 

Jag kan säga att de senare åren så har ju liksom har ämnet har kommit att fått en, tycker jag, en 

sorts renässans nästan i diskussionerna och sättet om uttryckssättet och inte minst genom att 
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man inom ämnet söker nya vägar. (Ramdell) 
 

Form/Design center arbetar väldigt nära en ny hemslöjdsförening i Malmö som är etablerad i 

samma hus som Form/Design Center. Det är intressant och roligt att se att de som är aktiva i 

hemslöjsföreningen är till 75 procent nästa generation, en ung generation. Intressant är också 

att det är både nya värderingar och vår tids nya kulturtraditioner, material och teknik som de 

vill använda och lägga till. Detta paradigmskifte gör att det blir extra intressant och är en 

bärande del i dessa frågor. Den digitala världen och nya tekniken har en stor genomslagskraft 

i dag. Det är viktigt att behålla närheten mellan hand och hjärna och att man faktiskt får vara i 

det taktila och i genomförandet. Renässansen som märks i den unga generationen behöver inte 

nödvändigtvis vara en reaktion mot tekniken ett komplement till det stora utrymmet som den 

digitala tekniken har idag. Man vill tillbaka till det som Ramdell kallar på riktigt. Det är 

intressant att fundera kring den digitala världen i förhållande till den analoga och det taktila. 

Det också är fascinerande när de traditionella teknikerna och traditionella uttrycken som finns 

i kulturarvet kombineras med den nya tekniken. Vad händer när man korsbefruktar? Det är 

spännande vad som händer i gränssnitten mellan olika världar. Att ta frågor vidare är viktigt 

på Form/Design Center. Vi lever i en globaliserad värld med en mångkultur vilket är 

intressant, som det också kan föras en diskussion kring. Det kan vara frågor kring nationens 

kulturella uttryck och Sveriges kulturarv i förhållandet till den globala befolkningen vi har 

idag. Idag börjar vi tröttna på kopior och det som massproduceras och så vidare, och då växer 

värdet i det unika, det äkta och det personliga. Alla dessa infallsvinklar gör det intressant för 

Form/Design Center att ha slöjd, konsthantverk och konceptuell form som delområden i sin 

verksamhet. Form/Design Center uppfattar och ser förändringen och utvecklingen som sker 

angående produktionsförutsättningar, gränssnitt och kulturarv och menar att det pågår 

intressanta generationsskiftningar. 

  

… det pågår intressanta generationsväxlingar, nya möten så att säga mellan om det är möten 

mellan människor eller möten mellan kulturer eller möten mellan tekniker eller möten mellan 

värderingar så känner jag att det här ämnet har en roll. (Ramdell) 
 

Det är viktigt att de följer och försöker vara en del av den här diskussionen. Utställningarna i 

detta område är en del av verksamheten. Den fungerar som en kompletterande del till 

workshops, testa-på, och annan programverksamhet. Ramdell säger att med risk för att 

uttrycka sig konstigt:  
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Bara att titta på färdiga ting är intressant på ett sätt men det också väldigt, och framför allt en 

ung generation känner jag att man själv vill delta och vill liksom komma ett snäpp längre än ett 

passivt titt. (Ramdell) 
 

Själv känner Ramdell ett sug efter kunskap och menar att det därför är viktigt att arbeta med 

flera lager i sin verksamhet, som genom utställning men också med andra kompletterande 

aktiviteter. Samarbetespartners som de ofta arbetar med fungerar som mervärden för att nå 

kunskap och inspiration och för att ta tillvara på suget efter kunskap. De olika ingångarna som 

nämnts fungerar som motiv och budskap och de ligger nära varandra.  

 

Ofta är det en scanning över vad pågår så att säga, om det pågår i tiden eller vi kanske vill 

tillsammans med någon lyfta fram vad som sker i Skåne just nu. Eller att man väljer att utgå 

från ett material till exempel vad sker och vad händer om du jobbar med trä. (Ramdell) 

 

 

6.5.1 Min tolkning 

 

Det pekas på ett antal olika riktningar och förändringar som Form/Design Center finner 

intressanta och som de uppmärksammar genom utställning. Renässans, paradigmskifte, 

korsbefruktning och gränssnitt som nämns är svåra att tolka i sammanhanget. Dock kan det 

tolkas som att informanten har en akademisk bakgrund och erfarenhet där dessa begrepp 

oftare används och som nu appliceras i detta sammanhang. Användandet av dessa uttryck kan 

påverka synen på området och intressera fler som kanske inte just har slöjd, hantverk och 

konsthantverk som huvudintresse. Paradigmskifte kan vara ett uttryck för den förändring som 

upplevs med det ökade intresset bland unga för hemslöjd till exempel. Denna förändring kan 

bidra till upplevelsen om att en ny era för området är här. När Ramdell pratar om 

korsbefruktning och gränssnitt kan det vara gränsland hon menar. Gränsland där en ny och en 

gammal teknik möts i ett arbete och skapande. Ny teknik, nya intressen och den globala 

mångfalden i förhållande till traditionen som området har, tolkar jag också vara 

utgångspunkter för deras utställningar. Det finns ett intresse i dessa riktningar och 

förändringar som de genom utställning vill delta i och som tycks ligga till grund för deras 

utställningar.  

                 Genom utställningen vill de delta och driva diskussion och frågor vidare kring 
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dessa förändringar och riktningar. Det finns en strävan att genom utställningar ge och öka 

kunskapen om olika tekniker, material eller processer då det beskrivs att det finns ett sug efter 

kunskap. Utställningen är en del av programverksamheten som tillför en dimension. Andra 

aktiviteter tycks vara vikta för att uppnå en större förståelse och kunskapsnivå. Kunskap kan 

tolkas vara budskapet som de vill föra fram genom sina utställningar. Det finns en känsla av 

att de arbetar utifrån ett framtidsperspektiv då de fångar upp vad som pågår just nu och låter 

det bli material och innehåll i deras arbete.  
 

 

6.6 Sammanfattning av intervjuer  

 

Under denna rubrik sammanfattas informanternas beskrivningar av motiv och budskap. 

Materialet tematiseras under rubrikerna motiv och budskap.  

 

 

6.6.1 Motiv 

 

För alla verksamheter finns olika motiv för att göra utställningar och de beskrivs olika 

utförligt. Motiv som beskrivs är att stärka området, driva frågor och diskussion, visa, lyfta 

fram, skapa intresse. Av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund beskrivs motiven för 

utställningar som de arrangerar som att visa upp, göra sig synliga, öka intresset för området 

och locka fler medlemmar till organisationen. Gustavsbergs Konsthall beskriver att det finns 

övergipande motiv som handlar om att driva frågor kring området. Konsthantverkscentrums 

utställningar arrangeras för att stärka området genom att förmedla kunskap och utbilda 

människor om konsthantverk. Form/Design Center beskriver att de vill vara delaktiga i 

förändringar som sker idag och att också driva frågor kring dessa. Gemensamt för dessa tycks 

vara att vilja uppmärksamma området i stort men även för egen del. Förutom att skapa 

förståelse, intresse och därmed stärka området har Svenska Hemslöjdsföreningarnas 

Riksförbund ett intresse av att värva fler medlemmar till sin organisation. Det finns också 

motiv ur ett näringsperspektiv som handlar om att stärka försäljningen av slöjdarnas föremål. 

Motiv som skiljer sig från dessa är Röhsska Museets som beskrivs som ett uppdrag de har 

från Göteborgs Kulturförvaltning. Dock är tolkningen att det i förlängningen handlar om att 

visa utställningar med konsthantverk och därigenom väcka frågor och dialog med besökarna. 

Motiven som beskrivs handlar för alla informanter om stort engagemang i att uppmärksamma 



	   34	  

området men med olika ingångar och på olika sätt. 

              Både Sandell på Gustavsbergs Konsthall och Blom på Röhsska Museet tar upp 

svårigheterna av att definiera de olika begreppen som de använder sig av. Blom menar att på 

Röhsska Museet arbetar de med att fråga besökaren om vad den anser och ge möjlighet att 

själv göra en tolkning. Sandell beskriver att de på Gustavsbergs Konsthall inte vill stå för en 

definition utan att de vill ge plats för många olika. Sandell menar att de vill stärka 

konsthantverket och likställas med andra konstformer då de upplever att det har 

marginaliserats. Samtidigt finns ett motstånd i att definiera området som de vill stärka.  

 

6.6.2 Budskap 

 

Beskrivningarna av budskapen ligger nära motivet för alla verksamheter och beskrivs olika 

ingående och konkret. Som motiven, beskrivs också budskapen till viss del röra sig kring att 

stärka och höja områdets status. Då de upplever att konsthantverket marginaliseras och inte 

värderas lika högt som till exempel konst. De handlar även om att nå ökad kunskap. På 

Gustavsbergs Konsthall handlar budskapet om att ställa och väcka frågor kring området och 

samhället. Även för Röhsska Museet handlar det om att ställa frågor och skapa en dialog med 

besökarna. Budskap som Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund vill förmedla i sina 

utställningar grundar sig i deras vision om att slöjd ska ha en självklar plats i alla människors 

dagliga liv. Genom olika sätt, former och perspektiv riktar de utställningar för att nå ut till så 

många som möjligt med slöjden och vad den innebär. För Form/Design Center och 

Konsthantverkscentrum är budskapet mindre konkret. Dock beskrivs som att för 

Konsthantverkscentrum handlar det om att lära ut vad konsthantverk är. Medlemmarna är 

viktiga för Konsthantverkscentrum och genom utställningar kan de visa och skapa intresse för 

dem. För Form/Design Center är det samtida skapandet och kunskap kring området som är i 

fokus och som de vill förmedla. Centralt för ett skapande i områdena slöjd, hantverk och 

konsthantverk är material och teknik vilket lyfts i beskrivningar av informanter. Svenska 

Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund vill ibland genom sina utställningar visa olika 

slöjdtekniker och ibland väljs ett material att visa. Informanten för Gustavsbergs Konsthall tar 

upp att förhållningssättet till material och tekniker gör att resultatet för arbetet skiljer sig från 

andra genrer om man kommer från en hantverksbakgrund. Material och teknik är det som 

konsthantverk handlar om menar informanten för Konsthantverkscentrum. Utsagorna är av 

olika karaktär, olika långa, olika djupa och innehållsrika. Jag tolkar det som att det beror på 

att deras inriktningar och verksamheter ser olika ut. Gustavsbergs Konsthall och Röhsska är 
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verksamheter där stor del av deras verksamhet bygger på utställningar. Medan för 

Konsthantverkscentrum och Form/Design Centers del är utställning en del av deras övriga 

verksamhet. Det kan göra att deras utsagor rör större delar av deras verksamhet än bara 

utställning. Svenska Hemslöjdföreningarnas Riksförbund är också en organisation där 

utställning är en del av verksamheten dock ges mer konkreta beskrivningar av deras budskap.  

 

 

7. Diskussion 

 

Det står klart att det skapas en längtan efter det personliga och handgjorda i dagens 

produktionssamhälle där massproducerade föremål dominerar. Idag är en tid då intresset för 

det handtillverkade och det hållbara alternativet är enormt vilket bland annat Kvint (2013) och 

Dahlqvist (i Ljung, 2012) uppmärksammar. Ur informanternas beskrivningar och deltagande i 

intervjun upplever jag att det finns ett stort engagemang i frågorna kring områdena slöjd, 

hantverk och konsthantverk. Dock är det inte denna längtan som informanterna beskriver i 

första hand. I litteratur och artiklar omskrivs slöjd, hantverk och konsthantverk ofta i samband 

med hållbarhet och som motreaktion till massproduktion (Djurberg, 2012) (Kvint, 2013). 

Informanter nämner inte det i samma utsträckning utan beskriver mer att det är viktigt att lyfta 

fram områdena, visa deras bredd och väcka frågor och diskussion. Svenska 

Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund tar upp hållbarhet och återanvändning men inte som 

konkreta motiv eller budskap. Jag ställer mig frågan om utställningar med slöjd, hantverk och 

konsthantverk är ett sätt att lyfta fram området för att successivt etablera och höja dess värde 

för att sedan kunna konkurrera med andra massproducerade föremål. Det kan vara så att 

skribenterna, journalisterna och författarna själva definierar motiven och budskapen i 

utställningarna. Journalisterna och skribenterna tar själva upp den aktuella frågan om 

hållbarhet och miljöpåverkan i sina recensioner och texter om utställningarna. Utställningarna 

kan alltså recenseras ur ett annat perspektiv än vad arrangören haft som intention. Det är bara 

Konsthantverkscentrum som beskriver att de i någon form presenterar formuleringen av 

utställningens motiv och budskap. Det kan vara svårt att nå ut med sitt syfte och sina budskap 

och att nå sina intentioner med utställningen har om man inte tydligt förmedlar dem.  

                 Det tycks finnas ett engagemang för att visa att konsthantverk och slöjd är viktiga 

områden. Många motiv handlar om att lyfta fram området och stärka det och att det fyller en 

viktig funktion. Detta framhålls i alla intervjuer. Varför dessa motiv finns och vad man vill att 
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det ska leda till är inte lika uttalat. Det verkar vara så självklart för organisationerna om att det 

är viktigt och kommer leda till något positiv för dem och området. Det kan också handla om 

egen ekonomisk vinning. Att utställningar kan generera intäkter i form av entréavgifter, ökad 

försäljning i tillhörande butik eller ökad aktivitet i programverksamhet runt en utställning.     

                 På olika sätt vill de olika arrangörerna lyfta frågor och diskussioner kring 

områdena som de arbetar i. Samtidigt upplevs det som om definitioner av begreppen inom 

området är mindre viktigt att sträva efter att fastslå. Istället tycks begreppen få följa med 

utvecklingen och bli en del av dialogen, och diskussionen och frågorna kring området.  

                 Marginaliseringen av konsthantverket och att området behöver stärkas 

uppmärksammas av Gustavsbergs Konsthall och av Konsthantverkscentrum. Frennberg 

(1964) ifrågasätter uppdelningen av konst och konsthantverk kring utställningen Form fantasi 

som visades 1964. Det fanns och finns fortfarande en upplevelse av en uppdelning av konst 

och konsthantverk. Frennberg ifrågasätter även synen av att konsthantverk handlar om den 

nytta som konsten saknar. Är det en faktor som påverkar huruvida ett föremål värderas? 

Frennberg ställer sig också frågande till att konsthantverket är smålustigt och ytligt, medan 

ironi, humor och satir är inneboende i konsten. Jag funderar på om resonemanget kring det 

smålustiga och ytliga som Frenberg (1964) ifrågasätter kan grunda sig i en osäkerhet av 

konsthantverksområdet. Sandell på Gustavsbergs Konsthall beskriver hur konsthantverket inte 

har lika lång och omfattande historia som konsten och att detta skulle göra att betraktandet av 

konsthantverk inte har samma stöd i teorier och resonemang som konsten. Att betraktaren 

själv får tolka och studera utan några ramar och teorier kanske gör det osäkert att ta in och 

placera konsthantverket i ett större perspektiv.   

                 Ziemelis (1984) såg problematiken i utövarnas ekonomiskt svåra situation vilken är 

samma problematik jag och mina klasskamrater diskuterat inför ett stundande yrkesliv i 

området. Dock tycker jag det finns det en tro på framtiden. Dels är det på grund av det stora 

intresset som finns för området som bland annat Ljung (2012) och Kvint (2013) beskriver. 

Och dels att det idag faktiskt finns flera organisationer som arbetar med utställningar inom 

området. Även informanternas visade engagemang i frågorna påverkar upplevelsen av att det 

finns flera aktörer som alla arbetar för områdets utvecklande och blomstrande. Det finns 

många organisationer och arrangörer av utställningar som visar alltifrån föremål, material och 

tekniker till diskussion och information. Dock är det bara informanterna för Svenska 

Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och Konsthantverkscentrum som berör motiv att få 

köpare till utövarnas produkter vilket kan stärka utövarnas ekonomiska situation. Svenska 

Hemslöjdsföreningarna Riksförbund och Konsthantverkscentrum är organisationer med en 
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medlemsverksamhet vilket påverkar deras motiv i riktningen att öka medlemmarnas 

försäljning av föremål. Röhsska Museets, Gustavsbergs Konsthalls och Form/Design Centers 

motiv handlar om att föra en diskussion och driva frågor kring området. Dock menar jag att i 

förlängningen kan dessa motiv generera precis samma sak. Att till exempel visa, väcka 

intresse, skapa dialog, diskussion och kunskap kring ämnet kanske på sikt kan öka kunskapen 

och därmed försäljningen.  

                 Riksutställningar (2009) ser att föremålen som visas i en utställning kan bli 

utgångspunkt för en lärprocess. På Canadian Museum of Civilization gav man pärlarbetet 

plats och tid att studeras för att öka förståelsen dels för relationen mellan Kanada och Afrika 

men också hur hantverket med pärlor är en viktig del i en befolknings livsstil. Jag ser det som 

en informativ utställning där museet ville berätta om något specifikt. Jag upplever att 

utställning är ett mycket bra sätt att förmedla information genom. Informanterna berör också 

ett kunskaps- och utbildningsperspektiv i sina beskrivningar. I det stora hela är uppfattningen 

att budskapet ofta handlar om att just vilja förmedla kunskaper och förståelser. Fenomenet 

utställning har ofta en anknytning till att vilja förmedla kunskap och upplevelser. Upplevelser 

kan vara att se något, att lära om något och att väcka frågor och diskussion. Röhsska Museet, 

Gustavsbergs Konsthall och Konsthantverkscentrum arbetar för att skapa en dialog med 

betraktaren. Genom utställningen ger Röhsska Museet betraktaren verktyg för att kunna skapa 

sin egen förståelse kring utställningens innehåll. Att ställa frågor som Röhsska Museet gör är 

ett sätt att kommunicera. Frågorna kan också fungera som verktyg för betraktaren att använda 

för att nå en förståelse. Informanternas beskrivningar kring motiv och budskap liknar 

Holmgrens (2012) beskrivning av sin yrkesroll som curator. Hon menar att den handlar om att 

använda utställningen som en scen för att skapa samtal och bidra till diskussion. Väsentligt 

vid ett utställningssammanhang är tiden och utrymmet för att kunna tolka vilket Blom tar upp. 

Att resonera kring frågor, uppleva och lära sig något kräver just tid och utrymme och jag 

anser att utställningen är ett mycket bra sammanhang för sådan aktivitet då betraktaren själv 

bestämmer tiden för sitt deltagande.  

                 Konsthantverkcentrum men även Beck (2012) ser utställning som en pedagogisk 

handling vilket är att förmedla kunskap, ställa och väcka frågor hos betraktaren. Ramdell på 

Form/Design Center menar att det även är intressant med möten mellan människor. Även 

Andersson Åhlin för Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund lyfter perspektivet att ge 

möjlighet för människor att kunna mötas. Här visas ytterligare en möjlighet till 

kunskapsförmedling. De har uppmärksammat det viktiga som kan ske i ett möte mellan 

människor. Hjort (2010) menar att utställning är ett ”växelspel i ett rum mellan människor, 
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form och innehåll, föremål och medier, för upplevelser och kunskap.” (Hjort, 2012, s. 8). 

Utställning kan alltså vara en plats för möten och kommunikation mellan arrangör och 

betraktare, betraktare och föremål men även betraktare emellan vilket alla informanter berör 

på olika sätt. Rosenqvist tar upp fler alternativ av möten, som jag anser vara betydelsefulla för 

utövarna. Till exempel mötet mellan en konsument och en producent. Ett sådant möte kan 

vara betydande för ett framtida köp.   

                 Motiven för utställning kan också handla om ett kulturarv och ett bevarande av 

former från samtiden. Röhsska Museet är den enda arrangören i urvalet vilket kan förklara 

varför det bara är Blom som uttrycker detta. Röhsska Museet arbetar på uppdrag av 

Göteborgs Kulturförvaltning och är underställda Kulturdepartementet. Blom som är intendent 

på detta museum beskriver att motiven för utställningarna bottnar i de riktlinjer som fastställts 

av uppdragsgivaren. Bloms svar handlar mycket om uppdraget och att det är centralt för deras 

vidare motivering av utställningar. Som jag ser det ger de andra informanterna inte samma 

intryck av att det är ett uppdrag som ska utföras. Jag uppfattar deras arbete mer som ett 

självpåtaget uppdrag där de själva formulerar motiven.   

                 Det finns mycket skrivet om konsthantverk och många utställningar med denna 

inriktning lyfts fram i texter. Att hantverk är mindre omdiskuterat vad gäller utställning kan 

bero på att begreppet hantverk inte används i samma utsträckning för de föremål som man 

väljer att ställa ut. Man väljer att använda begrepp som konsthantverk och slöjd för att göra 

det mer attraktivt, då det kan vara en statusfråga med en hierarkisk struktur mellan begreppen. 

Det kan även bero på att hantverk kan uppfattas bestå av vardagliga bruksföremål och ett 

serviceinriktat arbete vilket vanligtvis inte visas i utställningar.  

                  Att kontakta informanterna på telefon var ett bra sätt för att kunna väcka intresse 

för arbetet och ett deltagande. Alla som jag kontaktade deltog och därför finns inget bortfall 

att kommentera. Dock kan det stora engagemanget som informanterna visade kommenteras. 

Vid ett av samtalen ville informanten att intervjun skulle ske på en och samma gång. Jag hade 

en planering om att skicka information om arbetet att fundera över inför intervjutillfället. För 

att öka intresset av att delta trots att de inte fick ta del av informationen, valde jag att muntligt 

gå igenom de aspekter som var viktiga för sammanhanget och genomförde intervjun vid 

samma tillfälle. Här upplevde jag att informanten kanske inte riktigt fick möjlighet att sätta 

sig in i ämnet på samma sätt som de övriga informanterna. Detta kan ha påverkat svaret jag 

erhöll från informanten. Dock var det en mycket givande intervju där informanten berättade 

med stort engagemang kring ämnet. Vid några andra tillfällen hade informanter inte hunnit 

läsa mitt mail med information och samma situation uppstod även här. Som oerfaren 
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intervjuledare upplevde jag det även svårt att ställa följdfrågorna för arbetets syfte och att inte 

förvirras bort i andra av deras spännande berättelser. I efterhand kan jag fundera över om fler 

fasta att frågor att ställa skulle ha hjälpt mig att begränsa intervjuernas omfattning. Samtidigt 

framkom mycket nyanserad och spontan information som jag anser värdefull för att bilda mig 

en bild och förståelse.  

                 Att tolka vad en person menar är svårt. Det har jag tydligt upplevt i arbetet. Jag 

upplevde det svårt vissa gånger att göra tolkningar av uttalanden som innehöll begrepp som 

jag inte kunde koppla till ämnet. Begrepp som i vanliga fall tillhör ett annat ämnes fackspråk 

och vokabulär. Till exempel är gränssnitt, korsbefruktning och renässans begrepp som jag 

finner svårtolkade. Att vi alla har olika erfarenheter gör att vi uppfattar och använder begrepp 

väldigt olika. Detta bidrar till svårigheten att tolka utsagor. Det empatiska förhållningssättet 

och mina erfarenheter kring ämnet hjälper men i vissa fall tyvärr inte ändra fram till klarhet.   

                 En annan aspekt som är viktig att resonera kring är vad resultatet hade blivit om 

informanterna hade fått ta del av min definition av begreppen motiv och budskap. Att de inte 

fick ta del av den handlade om en ambition att inte påverka informanterna resonerande i 

svaren och att information skulle utebli. I efterhand kan jag se att det hade varit en poäng att 

faktiskt lämna min definition för att hjälpa dem förstå vad jag var ute efter och kunna svara 

mer ingående kring just det. 

                  Den ständiga diskussionen kring begreppen konsthantverk, konst, slöjd, hemslöjd 

och hantverk visar på svårigheten i att definiera och skapa klarhet i vad som är vad. 

Förvirringen av begrepp som Ziemelis (1984) tar upp kan också bidra till svårigheten att nå ut 

tydligt. Det kan bli problematiskt att ställa ut föremål om vi inte kan ringa in eller ha en 

fixpunkt att utgå ifrån. Utställningsarrangörerna ger inte några tydliga förklaringar av 

begreppen som rör deras arbete. Trots detta arbetar de vidare i området slöjd, hantverk och 

konsthantverk med motiv och budskap som jag bestämt menar kan bidra till en större 

medvetenhet, diskussion, frågor och kunskap i området. Diskussionen kring begreppen i 

området och dess relation till andra genrer som design och industri, sattes igång med 

utställningen Form och fantasi 1964 (Robach). Definitioner och att försöka få grepp om en 

genre har pågått sedan dess på samma vis och kommer fortsätta, pågå och begreppen slås 

aldrig fast.  

                 Andersson Åhlin på Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund menar att det 

kan vara svårt att skilja på motiv och budskap. Att de går ihop och är svåra att skilja på gjorde 

att jag valde att presentera hela intervjusvaren, vart och ett för sig. Studien har gett mig 

resultatet och slutsatsen att motiv och buskap är begrepp som kan tolkas mycket olika och 
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innebära olika för olika personer. Dels är det ord som arrangörer kanske inte vanligen 

använder i formulerandet av utställningar. Jag hade en tanke med min frågeställning som var 

att ta del av informanternas konkreta motiv och budskap för de utställningar de arrangerar. 

För informanterna rymmer dessa begrepp mer. Beskrivningarna berör stora delar av 

verksamheternas mål och informanternas arbetsuppgifter. Informanternas beskrivningar av 

motiven och budskapen smälter samman, liknas vid varandra och är ibland samma sak.    

                  

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

 

Under arbetes gång har andra för mig intressanta frågor väckts. Intressant är att vidare studera 

om det tidigare i historien har funnits diskussioner kring begrepp precis så som det finns idag? 

Har det alltid funnits ett behov av att sätta etiketter och dra skiljelinjer? Hur har människor 

förhållit sig till olika genrer? Även är det intressant att vidare studera marginaliseringen som 

informanter beskriver och motiven att höja områdenas status gentemot andra konstformer. 

Studien har fått mig att fundera på om det är så att konsten betraktas som att stå över hantverk 

och konsthantverk i en hierarki. 

                        

 

7.2 Avslutande kommentar 

 

Arbetet har inte bara givit mig nya kunskaper kring utställning som medium. Jag har även lärt 

mig att tolka och förstå innebörder av begrepp och beskrivningar. Också att vi alla ser 

uppfattar och tolkar på olika sätt. Begreppen och beskrivningarna som jag mött och tolkat har 

inneburit en ny bild för mig och därigenom ett nytt förhållningsätt till området. För mig har 

även utställning som ämne vidgats där flera nya perspektiv trätt fram för mig. Vad arbetet har 

givit dig som läsare är svårt att säga. Dock hoppas jag att det har gett, som för mig nya 

perspektiv och förhållningssätt. Förståelse för och inblick i hur en utställningsarrangör 

resonerar och tänker inför en utställning kan vara värdefull för till exempel en tillverkare som 

funderar på eller ska ställa ut sina föremål. Eller för en person som arbetar inom eller är 

intresserade av utställningsverksamhet. Att ta del av andras arbeten och förhållningssätt kan 

även leda till en stunds funderande och reflekterande över sina egna.  
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             Bilaga 
 
Hej…. ! 
 
Tack för att du vill delta i mitt arbete som är ett skriftligt examensarbete på 
kandidatprogrammet Slöjd hantverk och formgivning på Linköpings Universitet. Arbetet är 
icke kommersiellt och kan publiceras på Linköpings Universitets elektroniska databas för 
skriftliga arbeten. Fundera på om du vill delta med ditt namn eller föredrar att medverka 
anonymt i arbetet, att anonymt företräda organisationen. Givetvis utelämnas alla person - och 
kontaktuppgifter i arbetet.  
 
Här kommen en liten introduktion inför intervjun.  
Frågorna väcks hos mig om vad som är motivet för utställningar som visar slöjd hantverk 
eller konsthantverk? Varför är det viktigt med utställning som visar slöjd hantverk och 
konsthantverk? Vad finns för budskap att framföra och varför? Och hur ser 
utställningsarrangören på detta och hur går tankarna i deras arbete för att uppnå att 
kommunicera sitt budskap utåt.  
 
Det jag är intresserad av och som min studie handlar om är de olika motiv och budskap som 
finns i arbetet med en utställning.  
 
Mina intervjufrågor är:  
 
Kan du beskriva era olika motiv och tankar inför de utställningar som ni arrangerar? 
 
Kan du beskriva de budskap ni har i de utställningarna som ni arrangerar? 
 
 
 
Det kommer att bli mycket spännande att få ta del av dina tankar! 
Vi hörs den…. 
 
Tack! 
 
Med vänliga hälsningar  
Karin Tunel 
 


