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Den här rapporten undersöker hur småföretagare i den textila sektorn har
samarbetat i ett nätverk för att kunna växa i sina företag. De bildade föreningen
Östgötatextil för att stödja varandra och växa både som konstnärer och entreprenörer. I rapporten presenteras processen när nätverket växte fram och
föreningen Östgötatextil bildades. Rapporten visar hur ett nätverk kan stärka
småföretag så att de får bättre möjligheter att bidra till tillväxt i en kreativ, men
sällan lukrativ näring. Berättelserna om skapandet av föreningen Östgötatextil
kan inspirera verksamheter i andra sektorer och bidra till regional tillväxt i
småföretag genom kreativt skapande och entreprenörskap.
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Förord

Centrum för kommunstrategisk forskning (CKS) arbetar med att stödja
och bedriva kommunstrategiskt relevant forskning. Vi arbetar med att återföra nyvunnen kunskap till kommunerna och med att skapa lärande möten
mellan kommunföreträdare och forskare. I vår verksamhet har vi valt att
fokusera på tre områden: Lokal politik och kommunledning; Välfärd samt
Lokal utveckling och samhällsplanering.
I den här rapporten får vi följa och ta del av resultatet av Kultexturism
– nätverk för lokal utveckling, ett projekt som beviljats stöd av CKS, och
som syftat till att öka kunskapen om hantverksturismens betydelse för den
lokala utvecklingen. I projektet har innovations- och entreprenörsforskare,
kulturgeografer, statsvetare, formgivare och textila hantverkare fört samman sina olika perspektiv, och tillsammans ökat kunskapen om hur man
kan utveckla den textila hantverksnäringen och dess koppling till besöksnäringen.
I rapporten visar författarna att många kommuner förvisso uppmuntrar företagande, men att det trots det är en stor utmaning att starta och
driva företag. Rapporten pekar på att stöd mellan småföretagare kan vara
en framgångsfaktor. Föreningen Östgötatextil lyfts fram som ett exempel
på hur små textilföretagare stöttat varandra i sitt företagande.
Texterna i rapporten har författats av personer med olika professioner,
vilket gör att de bidrar med olika perspektiv på textil utvecklingskraft i
regionen. Min förhoppning är att rapporten ska läsas av såväl textila hantverkare och småföretagare, som av personer med ett generellt intresse för
entreprenörskap, innovation och besöksnäring.
Norrköping den 26 september 2013
Josefina Syssner
Föreståndare, CKS
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Inledning

För kommunernas utveckling och tillväxt krävs att människor upplever att
de har ett gott och meningsfullt liv med goda möjligheter till försörjning
och utveckling. Många människor som driver små företag har ambitioner
att utveckla och tillvara resurser i sin omgivning i kombination med sitt
eget engagemang och möjligheten att skapa ett gott liv för sig själv och sin
familj. Men det är sällan enkelt. Trots att det finns många policyer som
uppmuntrar företagande och de flesta kommuner på många sätt stöttar
företag, så är det en stor utmaning att starta och driva företag. Den här
rapporten sätter därför fokus på hur små företagare i den textila sektorn har
stöttat varandra för att kunna växa i sina företag genom att bilda föreningen
Östgötatextil.
I vår region, och särskilt i Norrköping, finns ett tydligt textilt kulturarv, men inga av de stora produktionsenheterna finns kvar. Idag vårdas
och utvecklas detta arv istället av kreativa småföretagare. Det är viktigt att
kunskap, produktionsmetoder och maskiner bevaras och utvecklas för att
kunna spinna, väva och sticka både på gamla och nya vis. Designen måste
ligga i tiden för att vara attraktiv och utvecklande, men utan att förlora sina
rötter till traditionerna. Att driva företag handlar till syvende och sist också
om att kunna finna försörjning och därför är möjligheten att leva på sin
verksamhet avgörande för om den blir bärkraftig eller ej.
Utmaningarna för de textila företagarna är många, men i samverkan kan
de nå längre. Idag finns föreningen Östgötatextil där medlemmarna delar
erfarenheter och hjälper varandra att växa och utvecklas. Denna rapport
innehåller texter som ur olika perspektiv beskriver hur och varför föreningen har vuxit fram. Föreningen är ett av resultaten av följeforskningsprojektet KulTexTurism1, som finansierades av CKS 2009–2012. Vi vill med
denna samling texter ge en bakgrund till och visa hur nätverk kring kreativa
företag kan utvecklas och växa för att ge inspiration till företag inom andra
verksamheter liksom till hur kommuner kan stödja företagare och kreativa
personer som vill vårda kulturarv och utveckla företag. En särskilt viktig
insikt från projektet är hur svårt, men också absolut nödvändigt, det är att
projektledningen inte gör jobbet åt företagarna utan enbart ger dem stöd
att själva föra processen framåt.
I förordet ger vi en kort orienterande bild som visar hur de olika texterna i denna rapport hänger samman och hur de vuxit fram under följeforskningsprocessen. Nedan presenteras först processen, sedan texterna och
sist författarna.
1 Projektet avser att stödja kultur och textil jämte turism i relation till textila verksam
heter. Vi har valt akronymen KulTexTurism.
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Om processen

I alla texterna i denna rapport beskrivs ur olika perspektiv hur projektet
KulTexTurism utvecklats och vuxit fram. Flera olika verksamheter har bidragit till att föreningen Östgötatextil kunnat växa fram. De textila företagarna bedriver sina verksamheter i enskilda firmor eller aktiebolag och
dessa utgör grunden för verksamheten.
Ulla-Karin Hellsten, som driver företaget Östergötlands Ullspinneri,
var en av initiativtagarna och tillsammans med Kajsa Ellegård professor
vid Linköpings universitet lades grunden för forskningsprojektet KulTex
Turism. Forskningsprojektet fick finansiering från Centrum för kommunstrategiska studier år 2009. I bilden nedan illustreras forskningsprojektet
som helhet av den sammanhållna stapeln längst till vänster.
Kommunerna, främst genom några kommunala tjänstemän, bidrog till
projektet vid flera tillfällen. Då diskuterades kommuners möjligheter att
stötta textila företagare och bidra till företagens tillväxt. Under 2010 formades ett nätverk av företagarna som hade intresse av att samverka för att
öka sin synlighet och konkurrenskraft. Men ett nätverk är en lös organisationsform, därför bildades den mer stabila och organiserade föreningen
Östgötatextil under 2011, stapeln längst till höger i bilden.

Sammanfattande bild över utvecklingen av projektets olika delar: från vänster forsknings
projektets arbetsgrupp, kommunernas deltagande, de textila företagarna i nätverket KulTexTurism och slutligen Föreningen Östgötatextil. Observera att bilden ska läsas nedifrån och
upp. Den ljusare delen av respektive stapel visar att verksamheten fortsätter.

Bilden illustrerar de olika verksamheter i projektet KulTexTurism som tillsammans lett fram till att föreningen Östgötatextil idag finns och stödjer
8

medlemsföretagen och bidrar till textil utvecklingskraft i regionen. I rapportens kapitel beskrivs denna utveckling av de olika verksamheterna ur
olika perspektiv och då kan denna bild fungera som en översikt i din läsning.

Om texterna

Texterna i denna rapport har alla vuxit fram under projektets gång. De har
skrivits med olika fokus av personer som intresserar sig för olika delar av
processen och därför uppmärksammat och lagt tonvikt på olika aspekter.
Om du läser samtliga kapitel kommer du att märka att vissa saker återkommer, men beskrivs lite olika. Det beror på att samma händelser kan tolkas
och ses på olika sätt beroende på vad vem som står bakom texten och vilken
målgrupp den riktats till.
Det första kapitlet ”Textila utövare. Företagare i gränslandet mellan affärsmässighet och konstnärskap” är skrivet av Johanna Nählinder som är
forskare och lärare på Avdelningen för projekt, innovationer och entreprenörskap vid Linköpings universitet. Texten fokuserar hur det textila utövandet kan ses som en del av det kreativa skapandet, vilket framhålls som
mycket viktigt för samhällens tillväxt och utveckling både i politiken och
den internationella forskningen. Men trots detta visar Johanna på hur svårt
det kan vara att se textila företagare i statistiken och att de därför kan ha
svårt att finna en egen identitet när det inte alltid är enkelt att förena affärsmässighet och konstnärlighet. Därför ges förslag på hur textila företagare
kan beskrivas och synliggöras på olika sätt för att kommunerna och andra
än bättre skulle kunna stödja dem.
Det andra kapitlet ”En entreprenörs dagbok” är en dokumentation av
Ulla-Karin Hellsten, som är formgivare, entreprenör och småföretagare
som driver familjeföretaget Östergötlands Ullspinneri AB tillsammans med
sin man Börje Norberg. Ulla-Karin var en av initiativtagarna till nätverket
och hela projektet. Hennes personliga engagemang och drivkraft synliggörs i dessa dagboksanteckningar. Här framträder tydligt hur företagande,
organiserande och nätverkande fogas samman till en process där målet är
att växa som kreatör, entreprenör, företagare och människa genom processen. Här syns tydligt hur hinder kan mötas och hanteras. Det blir också
påtagligt genom dagboken hur processen utvecklas mot en lämplig lösning
som inte alls var tydlig i början, vilket är en viktig lärdom för många utvecklingsprojekt.
Det tredje kapitlet ”Master Class i ett textilt nätverk” är skriven av Maria Silfverhielm, forskare och lärare på Estetiska avdelningen vid Linköpings universitet. Master Class är en form av kompetensutveckling som
brukas i konstnärliga och estetiska miljöer bland konstnärliga utövare.
Deltagarna i Master Class ska vara etablerade och poängen är att de yrkes9

verksamma deltagarna möter varandra under ledning av en erfaren Master.
Master Class är således ett seminarium för utövare inom en specifik estetisk
verksamhet som leds av en expert. Maria har tidigare använt metoden vid
Linköpings universitet. Att använda Master Class som pedagogisk modell
för företagarna som deltog i detta projekt gav nya erfarenheter. En påtaglig
nytta för alla deltagare var att de blev medvetna om sin kompetens och
framgången i sitt företagande. Det förtroende som byggdes upp mellan
dem som deltog i nätverket gav möjligheter att tryggt och konstruktivt
kunna ge och ta kritik liksom att utveckla nya idéer.
Projektet kommer även att presenteras på engelska i en artikel som skrivits av Johanna Nählinder och Elin Wihlborg: “‘Östgöta Textile’ an Innovative Network in a Triple Helix Logic – Towards Peer Incubating” i den
internationella vetenskapliga tidskriften Journal of Small Business & Entrepreneurship. Manuset är antaget med vissa ytterligare ändringar.
Som en bilaga till texterna har Kajsa Ellegård, professor vid tema Teknik
och social förändring Linköpings universitet gjort en sammanställning av
aktiviteterna i projektet som ligger till grund för bilden av processen som
presenterades ovan.

Om författarna

Vi som har skrivit texterna i denna rapport har på olika sätt engagerats i
projektet och vi har olika bakgrunder och erfarenheter.
Johanna Nählinder har fungerat som projektledare för forskningsprojektet. Johanna Nählinder är fil. dr i teknik och social förändring och idag
verksam som forskare vid två avdelningar på Linköpings universitet. Vid
Avdelningen för projekt, innovation och entreprenörskap på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling är hon lektor och undervisar
bland annat om entreprenörskap samt forskar om entreprenörskap och företag. Hon är också knuten till forskningscentret HELIX, som är ett nationellt centre of excellence vid Linköpings universitet där hon särskilt studerar
innovatörer och entreprenörer verksamma inom och kring den offentliga
sektorn, främst i sjukvården.
Entreprenören och företagaren Ulla-Karin Hellsten var en av initiativtagarna tillsammans med Kajsa Ellegård. Ulla-Karin har varit drivande
genom hela denna process och hennes nätverk och erfarenheter har varit
avgörande för projektets genomförande. Ulla-Karin Hellsten driver tillsammans med sin man Börje Norberg familjeföretaget Östergötlands Ullspinneri AB sedan drygt trettio år tillbaka. Företaget har prisats för sin design
och de tar ett aktivt ansvar för det textila kultur och teknikarvet. Ett långt
samarbete med företag och intresseorganisationer i Japan gör att företaget
idag finns i internationella sammanhang och regelbundet välkomnar internationella gäster och kunder. Ullspinneriet är ett turistmål och idag finns
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även möjligheter att bo i Slöjdvillan i Stora Åby. På så sätt är både UllaKarin och företaget en förebild för många och hennes engagemang smittar.
Maria Silfverhielm har tillfört kunskaper och metoder om att utveckla
textil och konstnärlig verksamhet. Hon är utbildad textilkonstnär och har
varit rektor för Handarbetets Vänners skola i Stockholm och universitetslektor i formgivning vid Estetiska avdelningen vid Institutionen för kultur
och kommunikation, Linköpings universitet. Hennes arbete i projektet har
fokuserat textila uttrycksformer och bidragit till att vårda hantverkstraditioner. Hon har undervisat på utbildningarna för slöjdlärare och kandidatprogrammet i Slöjd, hantverk och formgivning. Maria har också utvecklat
den pedagogiska modellen Master Class från rent konstnärliga sammanhang till att dessutom bli ett verktyg också för företagare.
Elin Wihlborg är fil. dr i teknik och social förändring och professor i
statsvetenskap vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
vid Linköpings universitet. Hennes forskning handlar dels om kommunal
utveckling i gränslandet mellan demokrati och ekonomi och dels om hur
ny teknik används i offentlig förvaltning. Särskilt har hon intresserat sig för
mindre kommuner och politik och näringsliv på landsbygden. För att utveckla sin forskning och nätverkande med kollegor internationellt har hon
för närvarande ett så kallat Marie Curie stipendium.
Kajsa Ellegård är professor vid tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet. Hon vidareutvecklar den tidsgeografiska ansatsen i sina
studier av vardagslivets utformning och arbetslivets förändringar. Vidare
forskar hon om energianvändning i byggnader och vilken roll såväl förvaltare som boende spelar när det gäller att skapa förutsättningar för ett uthålligt vardagsliv. Kajsa arbetar mycket i frågor som rör samverkan mellan
universitet, skolor, företag i olika branscher och offentlig sektor med målet
att forskningsresultat ska komma samhället i stort tillgodo.
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Kapitel 1
Textila utövare – företagare i gränslandet
mellan affärsmässighet och konstnärskap
Johanna Nählinder

Introduktion

Stora förhoppningar ställs vid kulturens roll för att främja näringsliv och
region. Det finns tankar om att ett bra kulturliv är en viktig förutsättning
för att få en region att blomstra och locka till sig attraktiv arbetskraft. Kultur, däribland textil kultur, får ett näringspolitiskt värde. Samtidigt lever
kulturella företag, och inte minst textila utövare, under ganska svåra förutsättningar vad gäller exempelvis lönsamhet. Konstnärer är egenföretagare
i större utsträckning än exempelvis civilingenjörer, (Hårsman 2012) men
kanske av andra anledningar.
In den här rapporten ligger fokus på textila utövare. De textila utövarna
designar, tillverkar och säljer sina produkter. Trots det behandlas de i debatten sällan som företagare. Textila utövare som bransch befinner sig både
i kultursfären och i näringslivssfären, vilket gör den till en udda bransch
både ur ett konstnärligt perspektiv och ur ett näringslivsperspektiv. Lite
tillspetsat kan man påstå att branschen inte är tillräckligt konstnärlig för att
helt räknas till den konstnärliga sfären. Samtidigt är många av branschens
utövare inte tillräckligt affärsdrivande för att helt räknas till den närings
idkande sfären.

Figur 1. Konstnär och företagare – den textila utövarens dilemma

Branschens dubbla identitet, som åskådliggörs i figur 1, är ibland en tillgång och ibland en nackdel för de textila utövarna. Den dubbla identiteten
är en nackdel om den textila utövaren hamnar i ett ”varken–eller” läge men
det blir en tillgång om de kan hanteras som ”både–och”. Syftet med den
12

här rapporten är att problematisera de textila utövarnas dubbla roll som
företagare och hantverkare och de konsekvenser det leder till.
Den dubbla identiteten är inte ny. En av Sveriges minsta myndig
heter, Nämnden för hemslöjdsfrågor, lyder under kulturdepartementet. I
DS 2012:8 skildras hur hemslöjden är en fråga som vid upprepade tillfällen utretts och hur hemslöjden som område haft beröringspunkter med
både näringspolitik och kulturpolitik. Fram till början av sjuttiotalet sågs
hemslöjden som en näringspolitisk angelägenhet, (s. 24) och i den kulturpropositionen (proposition 1974:28) nämns inte hemslöjden som kulturpolitiskt område. I samband med regeringskansliets omorganisation 1991
då bland annat kulturpolitiken flyttades till ett eget departement flyttades
även hemslöjdsfrågorna dit. Denna dubbla identitet påverkar, enligt DS
2012:8 (s. 22) än idag hur hemslöjdens mål och medel formats.
Även om DS 2012:8 talar om hemslöjden, och inte direkt om textila
utövare, visar deras resonemang tydligt att det finns en spänning mellan
kultur och näringsverksamhet, i alla fall i hur man från politiskt håll betraktar utövarna och deras verksamhet. Spänningen mellan kultur och näringsverksamhet får konsekvenser för branschen. I den här rapporten utgår
jag från begreppet textil utövare och utreder hur den dubbla identiteten
påverkar förutsättningarna för textila näringsidkare som bransch.

Textila utövare stimulerar andra branschers tillväxt
Regeringen har sett ett behov av att utveckla entreprenörskap och företagande inom kulturella och kreativa näringar
liksom samverkan mellan kultur och näringsliv. Förbättrade
förutsättningar för kulturskapare och entreprenörer inom
kulturella och kreativa näringar och ökad samverkan med
näringslivet kan bidra till såväl regioners tillväxt som till
ökad svensk konkurrenskraft.
Kultur och kulturmiljöer kan ha en betydande roll för regioners innovativa utveckling och attraktionskraft. Denna
attraktionskraft och de immateriella värden som kulturen
skapar är också viktiga ur ett nationellt och internationellt
perspektiv. Att förmedla en bild av Sverige som ett kreativt,
öppet land där kultur och konstnärligt skapande tas tillvara
kan bidra till ökad handel och investeringar.
(PM regeringskansliet 2009, s. 1–2.)

Textila utövare tillhör en grupp näringsidkare som under de senaste år
tiondena tillmätts ökad betydelse för näringslivets utveckling. I citatet ovan
diskuterar kulturdepartementet och näringsdepartementet gemensamt kulturella och kreativa näringar och deras betydelse för tillväxt och konkurrenskraft. Detta citat är inte unikt. Den här delen av näringslivet kallas
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omväxlande upplevelseindustri, kulturella näringar, kreativa näringar och
kreativa klassen.1
Beteckningarna är inte enbart viktiga i sig, utan bidrar även till att förklara varför en grupp näringar ibland anses ha en nyckelposition för ekonomin och regional tillväxt. I synnerhet ekonomen Richard Floridas teorier
om den kreativa klassen är viktiga för att förstå bakgrunden till citatet ovan.

Den kreativa klassen och bohemindex

Begreppet den kreativa klassen har sitt ursprung i ekonomen Richard Floridas (2006) forskning om regional ekonomisk utveckling. För att förklara
regional ekonomisk utveckling utgår han från att vår tid är en brytningstid,
fullt jämförbar med övergången från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Brytningstiden är turbulent. Nya faktorer visar sig vara viktiga, och
detta för med sig bland annat ett nytt behov av sociala institutioner. Den
nya tiden leder också till att nya produktionsfaktorer blir viktiga, och här
pekar han ut kreativitet och intellektuellt arbete som sådana viktiga produktionsfaktorer som inte ännu nyttjas fullt ut. Kreativitet ser han som en
egenskap som är oberoende av faktorer som kön, ras, etnicitet och sexuell
läggning, men att vi inte förmår stödja eller uppmuntra den hos fler än en
liten minoritet. Han hävdar att om man lyckades ta till vara på den kreativa
potentialen hos en större grupp av människor skulle man få en konkurrensfördel. Vidare poängterar han att om vi ska kunna bygga ett öppet och
kreativt samhälle som kan ta tillvara på kreativ energi och motverka oro och
splittring krävs nya sorters sociala institutioner.
Florida poängterar alltså kreativitet när han förklarar varför vissa platser
utvecklas i en önskvärd riktning. Kreativiteten måste omsättas till ekonomiskt värde, och i denna process pekar han på tre faktorer som är viktiga
för att skapa ekonomisk tillväxt: teknologi (innovation i snäv bemärkelse),
talang (kreativt kapital som mäts som hur många som har kreativa arbeten)
samt tolerans (som mäts som hur många som är homosexuella, bohemer,
invandrare och integrerade). Han poängterar att kreativa människor är den
främsta resursen, men att dessa människor är mycket rörliga och attraheras
av en tolerant plats. En konsekvens av detta är att den kreativa processen
frodas där det finns en öppen miljö som stödjer kreativitet.
Detta innebär en annorlunda syn på regioner och vad som gör regioner
framgångsrika. Det krävs speciella omständigheter för att locka till sig kunskapsintensiv (kreativ) arbetskraft – det räcker inte med bra jobb. Florida
pekar på tolerans för att locka till sig dem, vilket innebär, om man tolkar
Florida, att en region kan (och bör) satsa på andra insatser för att stärka sin
region. Florida presenterar dock inget färdigt koncept på vad som behöver
1. Begreppens engelska motsvarigheter är experience industry, cultural industries,
creative industries samt creative class.
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göras för att skapa den tolerans som krävs för att attrahera den så kallade
kreativa klassen.
Florida identifierar en mycket stor grupp som den kreativa klassen och
säger att så mycket som trettio procent i europeiska i-länder tillhör den
klassen. Han delar vidare in den i två olika kategorier – en kärna och en
kreativ klass runt kärnan. De som ingår i den kreativa klassen delar dels ett
gemensamt ethos: man värdesätter kreativitet, individualitet, mångfald och
kompetens. Dess medlemmar anser att det inte går att särskilja teknologiska, kulturella och ekonomiska manifestationer av kreativitet.
Tabell 1. Den kreativa klassens två delar enligt Richard Florida (2003)
Utgörs av

Karakteriseras av

Forskare, ingenjörer,
• Fullständigt engagerade i den kreativa
Den
processen
superkreativa professorer, poeter,
författare, konstnärer,
• Utför regelbundet och får betalt för att
kärnan
skådespelare. Designers,
skapa nya sammanhang/former som är
arkitekter, fackförfattare,
lätta att anpassa och använda
förläggare, analytiker,
• Löser och identifierar problem
opinionsbildare,
programmerare, filmmakare
Runt kärnan

Brett spektrum av kunskaps • Ägnar sig åt kreativt problemlösande
intensiva branscher:
baserat på en komplex samling
teknologi, finans, juridiska
kunskap
inrättningar, medicinska
• Arbetet kräver ofta en hög nivå av
inrättningar
formell utbildning
• Får betalt för att tänka självständigt
• Uppfinner ibland användbara
produkter/metoder men det ingår inte
i deras uppgifter

Till viss del kan textila utövare anses tillhöra den superkreativa klassen, men
de kan också anses tillhöra de människor som Florida kallar bohemer och
som ingår i den miljö som lockar den kreativa klassen till ett område. Det
så kallade bohem-index är ett mått på konstnärligt kreativa människor och
dit räknar Florida författare, designers, musiker, kompositörer, regissörer,
konstnärer, fotografer, dansare, artister och skådespelare.

Näringar av upplevelser, kultur och kreativitet

Gustafsson (2008) redogör för att termerna kulturindustri, kreativ industri
och upplevelseindustri används bitvis synonymt och att medan en term används i ett land används en annan term i ett annat land. Begreppet kreativ
industri – creative industry – dominerar i engelskspråkiga länder medan
cultural industry ofta används i Europa.
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I Sverige har begreppet upplevelseindustri fått stor genomslagskraft
(kanske på grund av den storsatsning som KK-stiftelsen gjorde med start
2000). Svenska KK-stiftelsen fattade ett beslut om att göra upplevelse
industrin till ett prioriterat område. Resultatet har blivit ett mycket stort
antal rapporter och kartläggningar av den svenska upplevelseindustrin.2
Deras definition av upplevelseindustrin är att det är ”ett samlingsbegrepp
för människor och företag med ett kreativt förhållningssätt som har som
huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i någon form”, enligt
Algotson & Daal (2007).3
Begreppen upplevelseindustri, kulturella näringar, kreativa näringar och
kreativa klassen är svåra att definiera, och det beror delvis på att de lever
dubbla liv: både som forskningsbegrepp och som policybegrepp. Det finns
därför inga entydiga definitioner.
I tabellen på nästa sida sammanställs några definitioner och operationaliseringar av begreppen. Jämför vi dem kan konstateras att de ofta preciseras
på ett sätt som gör det svårt att jämföra dem med varandra. I beskrivningen
av begreppen återkommer ord som kreativitet och upplevelse.
Begreppen upplevelseindustri, kulturella näringar, kreativa näringar och
kreativa klassen används ibland synonymt: detta påpekade Gustafsson och
vi kan också, genom att jämföra beskrivningarna av begreppen i tabell 2,
konstatera att liknande ord används för att beskriva begreppen. När begreppen används bör man ha i åtanke att även om orden kultur, kreativitet
och underhållning används synonymt betecknar de olika företeelser. All
kultur är inte underhållning eller kreativ! Eftersom de också används synonymt bidrar de till en förrädisk betydelseförskjutning där orden kreativitet,
kultur och underhållning blir synonyma.

2 <www.upplevelseindustrin.se>
3 Definitionen täcker tretton områden: Arkitektur, Datorspel/TV-spel, Design, Film,
Författarskap/Publicering, Konst (Bild, Foto, Animation), Media (TV, Radio, Tryckta
medier), Mode, Musik, PR/Kommunikation/Reklam, Scenkonst (Teater, Stand-upcomedy, Dans), Turism (Måltid, Museer, Natur, Nöjesparker, Evenemang) samt Utbildning/Edutainment. Hämtat från <www.upplevelseindustrin.se>.
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Tabell 2. Jämförelse av begreppen upplevelseindustri (Nielsén 2006), kulturella näringar
(Jansson & Power 2007), kreativa näringar (ITPS 2008) och kreativa klassen (Florida
2006).
Upplevelse
industrin

Begrepp

Yrkesgrupper/branscher

Upplevelseindustrin är
ett samlingsbegrepp för
människor och företag med
ett kreativt förhållningssätt
och som har till huvuduppgift att skapa och/eller
leverera upplevelser i någon
form.

Arkitektur, dator- och tv-spel,
design, film, foto, konst, litteratur,
marknadskommunikation, media,
mode, musik, måltid, scenkonst, turism/
besöksnäring och upplevelsebaserat
lärande.

Kulturella
näringar

Kreativa
näringar

Arkitektur, böcker, film och video,
design, konstnärlig verksamhet,
kulturella institutioner, magasin/
dagspress/e-publikation, marknadsföring/PR, mode, musik, radio och
television, scenkonst samt TV/datorspel
och nya media.
Kreativa näringar är det
begrepp som valts för
att fånga det fenomen i
samhället som tyder på
att expressiva värden
som estetiska aspekter
och upplevelser har ökat i
betydelse i ekonomin.

Kreativa
klassen

Kärntruppen består av forskare,
ingenjörer, universitetslärare, poeter
och författare, konstnärer (artists),
underhållare, skådespelare, designers
och formgivare, arkitekter, kulturella
personligheter och opinionsbildare.
Den mer perifera gruppen består av
kunskapsintensiva yrkesverksamma
inom high-tech, finansiella sektorn,
juridik och hälsovård.

Bredden och vagheten i begreppen gör att de tenderar att inkludera utövare inom mycket olika branscher och med mycket olika förutsättningar.
De inkluderar stora delar av näringslivet. Nätverket för upplevelseindustrin
uppgav 2008 att upplevelseindustrin då sysselsatte omkring 280 000 personer och stod för 4,7 procent av Sveriges BNP.4 Richard Florida uppskattade
att nästan en tredjedel i USA tillhör den kreativa klassen.
4 <http://www.svd.se/nyheter/inrikes/upplevelsebransch-omsatter-miljarder_871163.svd>
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Spännvidden är mycket stor mellan de olika branscher som tas upp i
definitionerna av begreppen. Arkitekter, ingenjörer och marknadskommunikatörer har exempelvis helt andra villkor än författare och konstnärer.
Några – men långt ifrån alla – av de branscher som inkluderas i begreppen har en dubbel identitet som kulturellt viktiga och näringsgrenar. Att
använda sig av begreppen upplevelseindustri, kulturella näringar, kreativa
näringar och kreativa klassen innebär att sätta fokus på den ekonomiska,
snarare än konstnärliga aspekten av verksamheten. Detta är mycket påtagligt i den senaste kulturpropositionen och inte minst tillsättningen av
regeringens råd för kulturella och kreativa näringar.
Det är inte svårt att förstå att Floridas idéer är mycket tilltalande för
regionala politiker och Floridas teorier har också använts flitigt, inte minst
i Sverige. Genom dessa begrepp har en mängd näringsidkare som tidigare
hade en mycket perifer ställning fått en mer framskjuten position och setts
inte bara som en potential i sig själv, men också som en viktig typ av företagare för att locka till sig andra företag och kvalificerad arbetskraft. De är
inte bara viktiga i sig själva, utan förväntas också ge (regionala) spridningseffekter. Framförallt Richard Floridas teori vänder på den invanda föreställningen om kultur som tärande till skillnad från de närande delarna av näringslivet genom att säga att den kreativa klassen delvis är en förutsättning
för andra delar av näringslivet. Han ger dem sålunda en nyckelposition i
ekonomin.

Svårt att hitta de textila utövarna i begreppen

Det är svårt att ur definitionerna läsa ut i vad mån textila utövare ingår.
Textila utövare pekas inte ut explicit men de kan ingå i andra kategorier,
som exempelvis i mode. Textila utövare utgör en mycket perifer del av begreppen kulturindustri, kreativa näringar, upplevelseindustri och kreativa
klassen. Samtidigt förknippas textila utövare med kulturindustri/kreativa
näringar/upplevelseindustri/kreativa klassen och förväntas implicit agera
som de.
När vi i fortsättningen av den här rapporten fokuserar på en liten grupp
inom de kreativa näringarna/kulturella sektorn ska vi ha i åtanke att de
textila utövarna inte står i fokus när vi använder beteckningarna upplevelseindustri, kulturella näringar, kreativa näringar och kreativa klassen:
tvärtom är de än så länge mycket marginaliserade. Det är intressant att en
grupp som så tydligt ingår i såväl den kultursfären och näringslivssfären
(se figur 1) är osynliga i de näringspolitiska teorierna och begreppen som
presenterats här. Deras osynlighet utgör ett problem. Det kommer vi att
diskutera vidare i nästa avsnitt.
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Branschen under lupp

I sin rapport Hemslöjden som näringsgren har NUTEK (2008) valt att ta
fasta på ett av begreppen i tabell 2, hemslöjd. De använder en stor del
av rapporten till att definiera branschen.5 Baserat på populationerna gör
NUTEK uppskattningen att hemslöjden heltidssysselsätter cirka 1 000 personer. De hemslöjdare som arbetar med textil utgör ungefär 30 procent av
samtliga hemslöjdare, vilket motsvarar ungefär 300 heltidssysselsatta textila
hemslöjdare. En viktig invändning mot NUTEK:s kartläggning är att den
enbart har valt att arbeta med ett av begreppen, hemslöjd. Valet av begrepp
har betydelse eftersom olika begrepp har olika laddning för användare och
identifierar olika kategorier av textila utövare. Kartläggningen missar därför
många utövare som inte vill beskriva sig som just hemslöjdare.
Till grund för rapporten ligger bland annat en enkät man genomfört i
samarbete med hemslöjden där man kontaktat 475 hemslöjdare. I tabell 3
har jag lyft ut sju resultat från enkätundersökningen som tillsammans ger
en tankeväckande bild av branschen.
Tabell 3. Branschen hemslöjdare i nyckeltal
1 Hemslöjdare är kvinnodominerade: 71 % av respondenter är kvinnor, högre om man
enbart räknar med textila utövare
2 Medelåldern är hög – 71 % är 50 år eller äldre
3 De flesta (78 %) är företagare
4 Omsättningen är låg – en majoritet av företagande hemslöjdare har en omsättning
under 100  000 sek
5 Företagen är etablerade – 70 % har bedrivit sin verksamhet längre än 10 år
6 De flesta är kombinatörer – 14 procent får 100 % av sin inkomst från slöjden,
hälften får mindre än 10 % (!) av sin inkomst från slöjden. Hälften har arbete inom
annan näring som försörjningskälla.
7 54 % skulle vilja kunna försörja sig på hemslöjd. Av dessa uppgav 28 % dålig
lönsamhet som ett av de största hindren för att kunna försörja sig heltid på
slöjdverksamhet.
Källa: NUTEK (2008)

Det som främst tycks prägla branschen är att den till största delen är uppbyggd på kombinatörer. Enligt Hult (2005) är ungefär två procent av den
svenska befolkningen samtidigt anställda och egenföretagare. Detta är ett
vanligt fenomen bland de textila utövarna.
5 NUTEK (2008) använder tre olika metoder som identifierar tre olika populationer.
– Den första populationen är baserad på ett utdrag av registrerade företag som i sin
verksamhetsbeskrivning angett ordet hemslöjd.
– Den andra populationen är aktiebolag i databasen Market Manager som i sin verksamhetsbeskrivning uppgivit något av orden slöjd, hemslöjd, hantverk.
– Den tredje populationen är baserad på hemslöjdskonsulenternas adresslistor över
hemslöjdare i länet.
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Det är få som kan eller väljer att ha verksamheten som huvudsaklig
försörjningskälla. Detta präglar branschen och återspeglas bland annat i
att omsättningen är mycket låg för företagarna. Trots att lönsamheten är
låg finns det en stark vilja bland kombinatörerna att försörja sig på sitt
slöjdande. Återväxten i branschen är låg (70 % av företagen är äldre än tio
år, vilket tyder på att det antingen finns ett bristande intresse att starta verksamhet inom branschen eller mycket stora hinder för att starta verksamhet inom branschen): den låga återväxten kan också delvis förklara varför
medelåldern på verksamma är så hög. Trots att branschen är ganska sluten
– konkurrensen från nya utövare ganska liten – är lönsamheten mycket låg!
Branschen riskerar att krympa drastiskt de kommande tjugo åren, även om
det faktum att dess utövare ofta är kombinatörer gör det troligt att många
verksamma kommer att vara aktiva långt efter pensionsåldern.
De fyra viktigaste utmaningarna enligt hemslöjdarna själva är svag lönsamhet/marknad, osund konkurrens från hobbyslöjdare, att varumärket
hemslöjd är otydligt, samt en missgynnsam skattelagstiftning.
Trots sin enkätundersökning är NUTEK (2008) optimistiska om branschens potential. De föreslår en rad åtgärder på såväl nationell nivå, myndighetsnivå som branschnivån. Dessa sammanfattas i tabell 4.
Tabell 4. NUTEK:s föreslagna åtgärder efter aktörstyp
Nationell
policynivå

• Utred skattelättnad
• Inrätta rikskonsulent med avseende på entreprenörskapsfrågor
• Förbättra och fördjupa statistiken
• Förbättra hemslöjdsutbildning med avseende på entreprenörskapsoch företagsfrågor

Myndighetsnivå • Fokusera insatserna på de professionella (heltidsutövande)
slöjdarna
• Stärk varumärket hemslöjd
• Satsa på pilotprojekt som gynnar entreprenörskap
Branschnivå

• Förbättra registren över slöjdare
• Gör hemslöjdsbutiker mer offensiva
• Initiera en fördjupad diskussion om vad som kännetecknar
hemslöjden som näring

Källa: NUTEK (2008)

Som framgår av de förslag NUTEK presenterar ser de entreprenörskap,
och stöd av entreprenörskap, som viktiga delar för att stärka hemslöjdsbranschen. Den åtgärdslista man plockar fram utgår implicit från att det
viktigaste problemet är att man inom branschen saknar kunskap om entreprenörskap. Frågan kvarstår om de strukturella problem som branschen
har, exempelvis dålig lönsamhet, få nya företag och hög medelålder på utövare, kan adresseras genom att stödja entreprenörskap. Detta visar också
att även om branschen tillmäts stor betydelse som understödjare av andra
branscher, är det en bransch som har stora interna problem.
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De osynliga textila utövarna

I föregående avsnitt presenterades ett antal mycket inflytelserika närings
politiska begrepp och hur textila utövare relaterar till dessa. Ett genomgående drag var svårigheten att utröna om de textila utövarna var inkluderade
i begreppen. Samma svårighet återkommer då vi vänder på frågan – vilka
är de textila utövarna?
Textila utövarna betraktas vanligtvis inte som en bransch eller en del av
en existerande bransch. Den går inte att hitta via näringslivsklassifikationer eller genom andra metoder att identifiera branscher. Klassifikationer är
viktiga för att gruppen ska vara synlig i näringslivssfären. Svårigheterna att
definiera gruppen textila utövare ligger på flera olika nivåer men hur gruppen definieras får konsekvenser.

Textila utövare i näringslivsstatistiken

För att se och mäta en bransch är det av yttersta vikt att kunna definiera
den på ett sådant sätt att det går att mäta den. Först då kan man plocka
fram statistik, exempelvis ur SCB:s företagarregister och följa branschens
utveckling. Branschen blir synlig.
Det traditionella sättet att definiera branscher på makronivå är genom
branschkoder. Det svenska branschkodssystemet SNI (förkortning för Standard för svensk näringsgrensindelning) bygger på det europeiska branschkodsystemet NACE som i sin tur bygger på det internationella systemet
ISIC. Systemen följer nära på varandra, och de följer i stort samma struktur
även om de på en detaljerad nivå finns skillnader (Nählinder 2005).
Koden är hierarkiskt uppbyggd och dess mest detaljerade nivå har fem
siffror. Nedbruten på fem-siffernivå har Sverige ungefär 800 branscher.
SNI-systemet har förvisso inbyggda problem. Systemet är starkt konservativt. De primära näringarna (som exempelvis gruvdrift och jordbruk) och
tillverkningsindustrin är mycket detaljerat indelat i SNI-koder. Tjänstesektorn och nyare näringar däremot har mindre exakta indelningar (NUTEK
2008). Det finns därmed en genusaspekt där mäns näringar är mer exakt
beskrivna än kvinnors näringar (se vidare NUTEK 2006). Bland de branscher som är svårfångade via branschkoder hör även life science företag och
turismnäringen (NUTEK 2008) samt kulturarvsbranschen (Riksantikvarieämbetet 2008).
Ytterligare ett problem är att många företag är felklassificerade. Det
innebär att när vi använder statistik som är baserad på branschkoder, exempelvis sysselsättningsstatistik, finns det problem med att tolka de siffror vi
får fram (Nählinder 2005).
Som en konsekvens av detta är textila utövare osynliga i näringslivsklassifikationen SNI eftersom de ligger tillsammans med andra typer av företag
under ett flertal olika koder. Det går alltså inte att särskilja textila utövare
21

från andra näringsidkare. Problemet, som bland annat uppmärksammats
av ITPS (Kolmodin m.fl. 2008), Riksantikvarieämbetet (2008), NUTEK
(2008) samt myndighetsgruppen Innovation och förnyelse (2009), får
praktiska konsekvenser, där den allvarligaste konsekvensen är att de textila
utövarna blir svåra att få syn på i sin egenskap av företagare med speciella
utmaningar.

Egendefinierade begrepp speglar identiteten

Det är svårt att identifiera textila utövare i näringslivsstatistiken. En annan
metod för att identifiera de textila utövarna är att utgå från de yrken eller
titlar de ger sig själva. Det finns en rad titlar som textila utövarna väljer
för att beskriva sig själva och sin utövning. Titlarna är delvis överlappande
och svårdefinierade. En översikt över några av titlarna här, samt deras bakgrund, beskrivs förtjänstfullt i SOU 1999:123. Ett problem med att använda titlarna som utgångspunkt för att identifiera yrken eller bransch är
att de används av de textila utövarna för att positionera sig gentemot andra
textila utövare, vilket Jatko (2009) diskuterar i sitt examensarbete.
De textila utövarna gör ett medvetet val när de väljer om de ska kalla sig
exempelvis hemslöjdare, slöjdare, hantverkare, konsthantverkare, konstnär,
bildkonstnär eller formgivare. Jatko (2009) poängterar att begreppen har
mycket olika laddning för utövarna. Viktigare än de exakta definitionerna
är att olika användare tolkar och lägger olika värderingar i de olika begreppen. Val av begrepp blir ett sätt att identifiera sig och positionera sig, bland
andra i samma bransch och också gentemot kunder. De begrepp hon har
studerat och hur de kan definieras är sammanfattade i tabell 5.
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Tabell 5. Fem begrepp för textila utövare
Begrepp

Definition

Hemslöjd

Ett handens arbete – i första hand nyproduktion – som utövas för
husbehov eller av salu, främst som bisysselsättning.

Slöjd

En slöjdare arbetar med sin produktion genom att använda gamla
manuella tekniker, ett traditionellt formspråk med traditionella
mönster och ortstypiska drag.

Hantverk

Traditionella hantverksyrken utanför den rent industriella produktion
samt yrken som inte i första hand ger konstproduktion.

Konsthantverk Bruksföremål eller konstföremål som helt eller delvis är handgjorda
med en konstnärlig formgivning.
Bildkonst

Bildkonstnärer är verksamma inom måleri, skulptur, teckning, grafik,
foto och textil bildkonst. De tillverkar ej bruksföremål utan arbetar
med objekt för estetiskt bruk, för betraktande och bärande av uttryck
eller budskap.

Formgivning

Gestaltning av hantverkligt eller industriellt framställda produkter och
miljöer. Syftet med en formgivares arbete är att ge ett föremål eller en
miljö en väl fungerande form, som dels skall underlätta dess användning, dels skall verka tilltalande för användaren. Effektivt utnyttjande
av material och tillverkningsteknik är, liksom hänsyn till fysiska och
kulturella miljökrav, förutsättningar för en god formgivning.

Källa: Bygger på Jatko (2009), SOU 1979:77, Ziemelis (1983), SOU 1999:123,
<www.ne.se>.

Spänningar mellan begreppen

Jatko gör en poäng av att det inte är definitionerna i sig som är centrala
utan användarnas laddningar. Detta sagt visar en noggrann läsning av de
fem begreppen att de inte är synonymer. Framförallt tre olika dimensioner
är betydelsebärande för att identifiera skillnader och likheter mellan begreppen.
För det första finns det en spänning mellan industriell produktion
och manuellt tillverkade föremål. Flera av begreppen exkluderar industriellt producerade föremål. I definitionen för hemslöjd, slöjd, hantverk och
konsthantverk ingår att de inte får vara industriellt producerade. Definitionen för formgivning inkluderar såväl hantverkligt som industriellt producerade produkter.
För det andra finns det en spänning mellan ett traditionella formspråk,
mönster, ortstypiska och gestaltning/det nyskapande. Endast en av definitionerna, slöjd, tar explicit upp det traditionella formspråket som en del av
definitionen. Å andra sidan lägger andra definitioner, såsom konsthantverk,
bildkonst och formgivning upp den konstnärliga (nyskapande?) dimensionen som en viktig del av definitionen.
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För det tredje finns det en spänning mellan konstproduktion och bruksföremål. Några av definitionerna – begreppen hemslöjd, slöjd och konsthantverk tar inte ställning. Hantverk exkluderar explicit konstproduktion
och bildkonst exkluderar explicit bruksföremål.
Det är intressant att notera att de tre motsatsparen finns inneboende i
begreppen som textila utövare använder för att positionera sig. Samtidigt
utelämnar begreppen en rad dimensioner:
– Det finns ingen avgränsning till textil som material – en konsthantverkare, exempelvis, kan lika gärna arbeta med textil som med ben: det
framgår inte av beteckningen.
– Av detta följer också att begreppen inte ger någon vägledning vad gäller
vilken typ av textil teknik (exempelvis vävning, stickning, knyppling)
som utförs.
– Flertalet begrepp fokuserar en del av försörjningskedjan: produktionen
av föremålen. Många andra näraliggande verksamheter inkluderas inte.
Det innebär att garnproducenter under vissa omständigheter kan ses
som hantverkare eller slöjdare, stickdesigners kan ses som hantverkare
eller konsthantverkare, professionella stickare som hemslöjdare, slöjdare, hantverkare, konsthantverkare eller bildkonstnär. Däremot är det
svårare att lyfta in garnförsäljare eller stickningslärare i begreppen. En
konsekvens av detta är att många som intuitivt ”sysslar med de här frågorna” hamnar utanför begreppen.
Produktens användningsområde
Bruksanvändning

Konst

Handtillverkning

Konsthantverk

Slöjd
Hantverk I
Hantverk II

Formgivning

Bildkonst

Industritillverkning

Produktionsmetod

Hemslöjd

Figur 2. Textila utövare som begrepp. Observera att den använda definitionen av hantverk
anger två olika grupper, som har tydliggjorts i figuren som ”Hantverk I” och ”Hantverk II”.

Begreppen hemslöjd, slöjd, hantverk (båda delarna av definitionen), bildkonst och formgivning kan åskådliggöras tillsammans efter produktens användningsområde samt produktionsmetod. Det är inte ovanligt att samma
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utövare definierar sin egen verksamhet eller identitet inom flera av dessa
fält.
Det finns ett stort antal begrepp som beskriver textila utövare. Wittgensteins (1999) begrepp familjelikhet är ett sätt att beskriva relationen dem
emellan: det är svårt att ”dra en skarp gräns, så är man fri att göra det efter
behag; och denna gräns kommer aldrig att sammanfalla helt och hållet med
det faktiska bruket eftersom detta bruk inte har någon skarp gräns”. Inom
begreppen finns också en avsevärt bredd, där olika begrepp faktiskt positionerar sig olika i de tre begreppsparen. En branschdefinition som inkluderar
dem alla blir alltså mycket vid.

Fyra intresseorganisationer organiserar bland annat textila utövare

Ett annat sätt att definiera en bransch kan vara att identifiera utifrån
fackförbund eller intresseorganisationer. Textila utövare är inte organiserade i fackföreningar. Däremot har fyra olika intresseorganisationer, KRO
(Konstnärernas Riksorganisation) samt KIF (Sveriges Konsthantverkare
och Industriformgivare), Konsthantverkscentrum (KHVC), Konstnärscentrum (KC) och Bildupphovsrätt i Sverige (BUS) en funktion att samla och
identifiera bland annat textila utövare.
KRO och KIF, som arbetar för att stärka medlemmarnas sociala och
ekonomiska trygghet, jobbar nära tillsammans och företräder enligt sin
hemsida över 3000 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige.6 För
medlemskap krävs att den sökande kan styrka att han eller hon är yrkesverksam eller har (högskole)studier inom området. Andra näraliggande
föreningar är Konsthantverkscentrum (KHVC), Konstnärscentrum (KC)
och Bildupphovsrätt i Sverige (BUS). Det är svårt att svara på hur många
verksamma textila utövare som finns i Sverige, eftersom det finns verksamma textila utövare som inte är anslutna till KRO eller KIF, samtidigt som
många av KRO:s och KIF:s medlemmar inte är textila utövare. Det finns
med andra ord inget enkelt sätt att definiera textila utövare, vilket bidrar till
att göra dem som grupp och företagare mindre synliga.

Vilka är textila utövare?

Avsaknaden av en näringslivsklassifikation för textila utövare innebär att
de undersökningar som finns använder andra kriterier. En sådan undersökning, NUTEK:s studie av hemslöjden, diskuterades ovan. Där valde man
att ta avstamp från hemslöjden som försäljningskanal, vilket medför andra
metodologiska utmaningar. Den undersökning NUTEK låtit göra berör
hemslöjdare, de som har kontakt med hemslöjden, och det är möjligt att
det ger en missvisande bild av samtliga textila utövare.
6 <http://www.kro.se/3217> 2010-12-09.
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Vi kan också peka på en likhet mellan begreppen. Begreppen fokuserar
på produkten som produceras eller processen med vilken produkten tas
fram. Som en konsekvens saknas den kommersiella aspekten av begreppen, vilket kommer att diskuteras vidare. Det är för begreppens avseende
inte av vikt om utövaren producerar med försäljning (professionellt eller på
hobbybasis) som mål eller inte. Detta pekar på att begreppen inte i första
hand tagits fram med företagandet i blickfånget utan av andra, exempelvis
konstnärliga, avsikter. Företagsaspekten är med andra ord marginaliserad.
Ett fungerande begrepp som kan användas för att identifiera textila ut
övare som näringsidkare är viktig. Samtidigt kan vi konstatera att ingen av
dessa angrepssätt gör det möjligt att på aggregerad nivå utifrån existerande
statistik definiera vem som kan betraktas som textil utövare. Inte heller
pekar de ut samma verksamheter/individer som textila utövare.
De inneboende värderingarna i begreppen är också varför jag valt att
konstruera en ny term, textila utövare, för att beskriva dem som bransch
där den minsta gemensamma nämnaren är deras produktionsmaterial.
Uppgiften att på en aggregerad nivå definiera och beskriva branschen återstår därför.

Dubbla identiteter och dubbla perspektiv på textila utövare

I introduktionen presenterades hur de textila utövarna befinner sig i såväl
näringslivssfären och den konstnärliga sfären och på det sättet har dubbla
identiteter. I det här avsnittet analyseras de dubbla identiteterna, gräns
gåendet, spänningen mellan det konstnärliga och det företagsmässiga samt
hur de påverkar branschen och dess utövare.
Den undersökning NUTEK (2008) låtit göra berör hemslöjdare, som
har kontakt med hemslöjden, och det är möjligt att det gör att vi ska tolka resultatet av undersökningen med viss försiktighet. Klart är dock att
branschstrukturen är mycket skör och att en mycket viktig faktor för dess
fortlevnad är att de verksamma upplever en önskan att verka i branschen –
hälften av dess utövare försörjer sig helt på annan verksamhet!
Som bransch betraktad är hemslöjden en mycket udda bransch. Branschen uppvisar få likheter med idealbilden av en bransch. Det är svårt att ur
ett affärsutvecklingsperspektiv hantera företag i hemslöjdsbranschen som
”vilket företag som helst”.
Branschen skulle idag inte kunna fungera på rent affärsmässiga grunder.
Om vi utgår från att endast de företag som kan leva på sin hemslöjd vore
kvar skulle vi se en mycket mindre bransch. Endast 14 procent av dess
utövare skulle vara kvar om vi räknar bort kombinatörerna, vilket motsvarar 42 utövare i Sverige (om vi utgår från gissningen att det finns 300
textila hemslöjdare). Den bristande lönsamheten i branschen har förmodligen (också) andra orsaker än bristande kunskaper i entreprenörskap eller
affärsmässighet.
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Varför kostar ett knypplat armband inte mer?

Branschen har ett flertal strukturella problem. De strukturella problemen
manifesteras i bristande lönsamhet som bland annat beror på att prissättningen ofta inte är adekvat. Bristande lönsamhet är också en orsak som tas
upp av hemslöjdarna i NUTEKs rapport.
Ett konkret exempel på för låg prissättning är det handknypplade armband som tagit 15–20 timmar att knyppla. Armbandet säljs för 250 kronor,
vilket ger en timlön mellan 12,50 och 17 kronor, utan hänsyn tagen till andra kostnader såsom moms eller lokalkostnader. Som jämförelse anger kollektivavtalet för hotell- och restaurang 102,80 kronor som minimitimlön
för okvalificerad arbetskraft vintertid.7 Med en motsvarande timpenning
skulle armbandet kosta mellan 1 542 kronor och 2 056 kronor. Men hur
många kunder skulle vara beredda att betala så mycket för ett handknypplat armband?
Textilt hantverk är dyrt eftersom det är formgivet och (ofta) handproducerat. Det innebär att om den textila hantverkaren ska ta ut ett marknadsmässigt pris slår hon ofta ut marknaden för sig själv. Det finns framförallt tre orsaker varför priset på de textila utövarnas produkter är låg.
För det första är industriellt producerade varor som fyller samma funktion mycket billigare än de hantverksmässigt producerade varorna. För att
kunden ska välja handproducerade och inte industriellt (massproducerade)
varor måste han eller hon se ett värde i att varan är handproducerad.
För det andra är handproducerade varor från länder med ett lägre löneläge som regel billigare. För att kunden ska välja handproducerat från ett
högkostnadsland som Sverige måste priset vara av mindre betydelse.
För det tredje utgör hobbypysslaren ett reellt hot. Hobbypysslaren tar
sällan ut det faktiska priset för sina varor i glädjen att få sälja.
Priskonkurrensen med industri, tredje världen och hobbypysslaren begränsar tydligt vilket pris som går att ta för de textila utövarnas produkter.
Marknaden för produkterna är inte bärkraftig vid affärsmässig prissättning.
Värdesättningen av produkterna är för låg. Detta kan bero på att textila uttrycksmedel av tradition har låg status jämfört med andra konstnärliga och
handarbetade produkter. För att kunna höja priset på de textila utövarnas
produkter i konkurrens med industri, låglöneländer och hobbytillverkare
måste den konstnärliga eller estetiska värdet tydliggöras.
Varför har en då så affärsmässigt olönsam bransch trots allt så många
utövare? Frågan är begriplig om företaget ses som en organisationsform för
att bedriva verksamhet, snarare än ett medel för att generera vinst.

7 <http://www.hrf.net/lon> 2010-12-15.

27

Olika ideal när konstnärssfären möter företagssfären
Att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och
kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar.

Citatet ovan är hämtat från Kulturpropositionen 1996/97:3 sidan 27, och
finns inte med i den senare kulturpropositionen. I citatet ställs två värden
mot varandra: kvalité eller konstnärlighet mot kommersialism. Jag vill argumentera för att dessa två värden står mot varandra än idag på ett vardagligare plan och utgör en spänning där konstnärssfären möter företagssfären.
Det är två uppsättningar ideal som delvis står i konflikt med varandra.
Högt
konstnärligt
värde

Hög affärsmässighet

Figur 3. Konstnärligt värde och affärsmässighet – en endimensionell representation

Är den här föreställningen stark blir det konstnärliga utövandet i sig ett
hinder för affärsmässig drift. Detta är en fråga som måste hanteras för att
den potential som finns för företagande inom sektorn ska kunna realiseras.
Att göra frågan två-dimensionell gör den mindre laddad och det gör det
möjligt att föra upp frågor om hur man vill finansiera sin textila utövning.
Mycket textilproduktion (liksom konstnärlig verksamhet) sker idag närmast på ideell basis, då prissättningen inte möjliggör att företagsformen blir
mer än en organisationsform. Detta är ett exempel på låg affärsmässighet.
Hög affärsmässighet

Högt
konstnärligt
värde

Lågt
konstnärligt
värde

Låg affärsmässighet
Figur 4. Konstnärligt värde versus affärsmässighet – en tvådimensionell representation

Den här frågan är inte enbart semantisk eller akademisk. Det finns – som
diskuterades ovan – en uppsjö av begrepp med familjelikhet som hjälper
till att schattera och positionera utövarna i den konstnärliga sfären. Den
företagsmässiga dimensionen saknas i deras positioneringsbegrepp. Det
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finns ett behov av begrepp som hjälper oss att se de textila utövarna som
företagare. Då kan vi också se den som företagare med speciella behov, eller
rättare företagare som ligger utanför den arketypiska bilden av ett företag.
När det saknas begrepp, och saknas klassificeringar som synliggör dem, blir
deras företagsmässiga identitet svagare.
Samtidigt är ju, paradoxalt nog, konstnärer mer benägna att starta före
tag än andra. Det visar tydligt att man startar företag av tvång, som ett sätt
att få ägna sig åt det man vill, snarare än som ett sätt att dra in pengar (eller
vad det nu är vi förknippar med ”vanligt” företagande eller affärsmässighet).
Motsättningen mellan konstnärlighet och affärsmässighet bygger delvis
på ett logiskt fel i tankemodellen där man låter de båda begreppen ligga
på samma axel. Då blir det ju ett automatiskt motsatt förhållande mellan
konstnärlighet och affärsmässighet. Istället är det viktigt att peka på detta
som en tvådimensionell modell med två olika skalor.

Föreställningar om textila utövare som företagare

Ovan diskuterade vi att man som textil utövare måste förhålla sig till sin
konstnärlighet och till sitt företagande eftersom man berörs av båda sfärerna. I samtal med kommunföreträdare och efter analys av texter, framförallt
av proposition 2009/10:3 och NUTEK (2008) framkommer att det finns
olika föreställningar om textila utövare som entreprenörer. I tabell 6 presenteras de som tre arketyper: Typ I ser företagande inom branschen som
en möjlighet, typ II ser företagande som en förutsättning och Typ III ser
den textila utövaren som kulturbärare. De tre olika arketyperna är tre olika
sätt att se på textila utövare och arketyperna sätter deras affärsmässighet i
mycket olika ljus.
Typ I-textila utövaren ser att det finns möjligheter att tjäna pengar genom att ge sig in i branschen. Det kan exempelvis utgå från ett problem
som en viss målgrupp har och att man ser en textil lösning som målgruppen är beredd att betala för. Ett exempel skulle kunna vara att göra textila
ljudabsorbenter för att sälja till bullriga miljöer. Typ I-textila utövaren anser
att det är centralt att företaget går runt eller går med vinst och avvecklar
annars verksamheten. Typ I-textila utövaren kan behöva kompromissa med
kvalitén och konstnärligheten för att kunna erbjuda en produkt som efterfrågas och kunna erbjuda den till ett pris som gör produkten effektiv.
Den första typen (typ I: textilföretagare som möjlighet) är den idealbild
som ligger närmast den bild av entreprenörskap och företagande som diskuteras inom entreprenörskapsretoriken. I entreprenörskapsretoriken blir
ofta entreprenörskap detsamma som att starta företag. Läromedel och informationsmaterial som omfattar denna syn på entreprenörskap har ofta en
mycket instrumentell syn på mål (=starta nya verksamheter) och syfte (=att
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verksamheten är lönsam eller åtminstone bär sig). Enligt detta synsätt blir
företagande där verksamheten inte bär sig, eller som förutsätter att utövaren är kombinatoriker, ologisk.
Typ II-textila utövaren vill mycket gärna arbeta med sitt konsthantverk.
Ibland ser han eller hon sig som konstnär, ibland ligger identiteten på andra
arenor och utövandet är en hobby där man inte har behov av att positionera
sig mot andra utövare. Ett exempel på det senare skulle kunna vara småbarnsmammor som gör barnkläder som de marknadsför på sin blogg och
säljer via internet. Han eller hon är oftast kombinatoriker, det vill säga har
ett arbete som helt eller delvis försörjer honom eller henne eller rentav finansierar utövandet. Typ II-textila utövaren dubbelarbetar, och det betyder
att textilutövningen riskerar att komma i andra hand. Prissättningen kan
också påverkas av att man har annan sysselsättning – det är inte alltid priset
för produkten är satt i paritet med de kostnader man haft. Även om man
ofta driver ett företag ser man sig inte som företagare.
Typ II-textila utövaren är svår att förstå utifrån entreprenörskapsretoriken: däremot pekar entreprenörskapsforskningen på andra drivkrafter än
pengar som viktiga. Ur ett branschperspektiv är typ II-textila utövaren ett
problem. Han eller hon sätter konstnärliga värden före affärsmässiga värden, vilket kan leda till att tankemodellen ”konstnärligt” förstärks. Hobbyutövaren tenderar att dumpa priserna eftersom de inte prissätter produkterna på ett affärsmässigt sätt.
Även om man driver sin verksamhet som ett företag innebär det inte att
man hamnar i första gruppen. Företaget hamnar här som en organisationsform. Detta gör att trots att en entreprenör har en firma kan hon eller han
med emfas säga att hon/han inte är företagare.
Typ III-textila utövaren ser mindre till produkten och mer till den textila processen. Individen blir enligt det här synsättet främst en bärare av
vårt gemensamma kulturarv där individens roll blir att producera för att
kulturarvet inte ska dö. Företagarrollen är inte viktig för den här gruppen,
utan den rollen är oväsentlig och osynliggjord. Detta påverkar också prissättningen.
Arketypen typ III-textila utövaren är inte realistisk utan tar utövaren
för given. Någon måste ta på sig rollen att föra kulturarvet vidare, men hur
kulturarvsbäraren ska finansiera sin kulturbärargärning är inte i fokus.
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Tabell 6. Tre olika idealbilder av textilföretagaren

Individens
roll

TYP I
Textilföretagare
som möjlighet

TYP II
Textilföretagare
som förutsättning

TYP III
Textilföretagaren
som kulturarvsbärare

Jag som
konsthantverkare/
arbetslös kan nyttja
min kunskap till att
skapa produkter
(varor/tjänster) som
jag kan sälja.

Jag har en utbildning/
brinnande intresse för
konsthantverk. Det är
viktigt för mig att få
ägna mig åt det här,
och jag försöker hitta
en form för det.

Det är viktigt att föra
kulturarvet viktigt.

Företagarroll Det är centralt att
mitt företag går runt,
annars gör jag något
annat.

Jag måste försörja mig Oväsentlig.
på något sätt, men
Osynliggjord
jag kan tänka mig att
städa om jag bara får
tid för min konst.

Konsekvens

Kompromiss priseffektivitet,
efterfrågan > kvalité,
konstnärlighet

Prissättning

Rimlig

Mindre väsentlig

Inte väsentlig

Kommentar

Det är den här bilden
man stirrar sig blind
på som näringslivspolicymaker. Det är
här man vill att det
ska funka. Men finns
förutsättningarna(för
hur många? Vilken
typ?) för det här?

Det här skapar ingen
vettig marknad, men
ett antal kvasi-företag.

Det blir en skyldighet
att bevara kulturarvet,
men den skyldigheten
är inte kopplad
till förståelse för
individens situation.

De tre idealtyperna visar på olika förväntningar på de textila utövarna snarare än att beskriva verkliga företagare. Den första idealtypen beskrivs framförallt på näringslivspolitiskt håll. Den andra idealtypen återfinns bland de
textila utövarna själva. Den tredje idealtypen återfinns från kulturpolitiskt
håll. Det finns en stor diskrepans mellan de tre idealbilderna, och det är
företagaren som måste bära konsekvensen av inkongruensen. Vi kommer
att återvända till detta.
Den bild av hemslöjden som framtidsnäring som NUTEK (2008) ger,
utgår från att det går att göra typ II-textila utövare till typ I-textila ut
övare och bortser helt från typ III-textila utövare. Det finns, vilket framgår
nedan, ett flertal problem med denna lösning.
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Osynliga företagare

Ett genomgående tema i denna rapport har varit svårigheten att kombinera konstnärlig och affärsmässig verksamhet. Delvis beror det på att vår
förförståelse av den affärsmässiga sfären bygger på felaktiga premisser. Vi
har en idealbild av vilka motiv en företagare ska ha, och de stämmer inte in
på hur de textila utövarna faktiskt fungerar. Det finns många anledningar
att driva företag, annat än vinstintresse. Företagsformen kan ses som en
organisationsform och det visar hur företagsformen och affärsmässigheten
egentligen är två olika fenomen, inte två sidor av samma sak.
Samtidigt tas kombinationen affärsmässighet och konstnärlighet för
given på en policynivå. NUTEK (2008) ser inte svårigheten i att kombinera konstnärlig och affärsmässig verksamhet, utan ser istället detta som en
möjlighet:
Just detta att hemslöjden inte egentligen kan separeras från
kulturarvet är troligen både en hämsko och en möjlighet.
Sett som en möjlighet är hemslöjden kanske en framtidsnäring i den bemärkelsen att värdegrund, tradition och
tekniskt kunnande inte kan separeras från kreativiteten.
(NUTEK 2008: 5)

I citatet utgår man felaktigt från att den kvalité hemslöjd har eller bör ha
automatiskt ger den en status och ett värde som möjliggör en affärsmässig
prissättning. NUTEK (2008) försöker göra om typ II-företagare till typ
I-företagare. Detta är att förenkla ett komplext problem. Naturligtvis är en
del av problemet att det finns en motsättning mellan att vara konstnärlig
och att vara entreprenöriell. Att stödja entreprenörskap inom branschen
kan inte lösa alla problem. Samtidigt finns det inte bärkraftiga förutsättningar för dem (alla?) att försörja sig på kommersiella grunder.

Strukturella problem blir individens problem

En bild av den textila utövaren är alltså att hon är hårt trängd och har svårt
att ta ut marknadsmässig lön för det hon gör samtidigt som hon ofta är
högt utbildad, exempelvis via Handarbetets Vänner eller Konstfack. Att
överleva i den branschen är en prestation, och man måste fråga sig vad som
driver dem att starta företag eller bedriva verksamhet under dessa förutsättningar.
Har vi detta klart för oss kan vi även konstatera att humlan flyger. Det
finns en bransch även om den i stora delar är baserad på individens intresse
och engagemang snarare än marknadsmässiga inkomster. Ur ett affärsmässigt perspektiv är ett av de huvudsakliga problemen att efterfrågan är mycket låg om man ska ta marknadsmässigt betalt. Ett flertal olika faktorer har
bidragit till detta – vi har nämnt konkurrens från maskinproduktion, från
tredje världen, från hobbytillverkare. Sammantaget har det lett till att det är
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svårt att sätta ett rimligt pris på en ofta arbetsintensiv produkt.
Från ett vulgär-ekonomiskt perspektiv kan vi säga att utbudet på textilarbete inte står i paritet med efterfrågan på textilarbete. Med samma
vulgär-ekonomiska perspektiv kan man då hävda att det textilarbetet inte
borde utföras.
Problemet formuleras ofta som att utövare inom detta område måste
lära sig att bli mer affärsmässiga. Även om det ligger ett korn av sanning i
det löser det inte det grundläggande strukturella problemet.
Detta grundläggande strukturella problem kan man inte lösa genom
att hänskjuta det till bristande affärsmässig kompetens hos utövarna. Som
resonemanget ovan visar är det inte entreprenöriell oförmåga hos den enskilda utövaren som skapar eller vidmakthåller det strukturella problemet.
Även om samtliga utövare skulle bli helt affärsdrivande skulle problemet
inte automatiskt försvinna. Att betrakta problemet som bristande affärsmannaskap och hänskjuta problemet till de textila utövarna själva är att ge
dem otack för arbete som ibland närmast kan beskrivas som ideellt.

Sammanfattningsvis

Det är av yttersta vikt att de textila utövarna blir synliggjorda. Ett viktigt steg är att det finns ett begrepp som gör de textila näringarna synliga
exempelvis inom de kulturella näringarna. Genom att skapa ett begrepp,
definiera dem som (näringspolitisk) bransch ger man också de kulturella
utövarna en möjlighet att definiera sig som företagare.
Samtidigt som textila utövare och andra kulturella utövare tillmäts ett
stort värde för näringslivet som sådant saknas en förståelse för deras komplexa situation när konstnärer förväntas agera som företagare.
Kulturens positiva effekter på näringslivet är av lokal och regional natur. Trots detta har kommuner svårt att se hur man inom det kommunala
uppdraget kan främja dessa utövare på kommunal nivå. Detta ser vi även
i NUTEK (2008) som inte identifierar en agenda av viktiga åtgärder på
lokal/regional nivå. En viktig fråga för framtida forskning är hur utrymmet
– och viljan – för kommunalt agerande för gruppen textila utövare skulle
kunna se ut.
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Kapitel 2
En entreprenörs dagbok
Ulla-Karin Hellsten

Inledning

På sjuttiotalet utbildade jag mig i bild och form på Konstfack och har sedan
dryga trettio år tillbaka varit småföretagare i textilbranschen. Det har varit
händelserika, roliga år men också strävsamma. Förutom min man, Börje
Norberg, och jag har vi en anställd i företaget.
En av mina uppgifter har varit att hitta nya vägar för att tillvarata det
svenska textila kulturarvet, att med ny design föra de svenska hantverksmässiga textiltraditionerna vidare.
Sedan lång tid har vi samarbetat med olika kunder i Japan och också
producerat fyra utställningar på svenska ambassadens galleri i Tokyo. Idag
exporterar vi mer än hälften av vår produktion dit, en förutsättning för
företagets överlevnad.
En annan del i mitt arbete är att hantera frågan om hur vi ska kunna
bevara vårt spinneri som i sig är ett kulturarv, för framtiden. Vår senaste
satsning är att ge textila kurser och workshops i ett nyanskaffat kulturhus
den så kallade Slöjdvillan i Stora Åby.
I projektet ville jag tillsammans med andra textilutövare hitta gemensamma vägar i att utveckla besöksnäringen och se turismen som en ny möjlighet. Vi är på väg, en stark förening, ”Östgötatextil” har bildats, en folder
för marknadsföring har tagits fram, en hemsida och två utställningar har
producerats och en ny är planerad till 2013. Ytterligare effekter är samarbeten mellan de olika föreningsföretagen och att äldre företagares kunskaper
förs vidare till de yngre.
I mina dagboksanteckningar som följer har jag dokumenterat processen
i projektet samt skrivit ner mina reflektioner och avslutat med en epilog.

Inledningsfasen
2
april
2009

Jag fick en inbjudan från Östsvenska EU-kontoret i Bryssel om att söka ett
EU-projekt om europeisk turism, ”Networks for the competitiveness and
sustainability of European tourism”. Det övergripande målet var att bidra
till en förbättring av hållbarheten och konkurrenskraften inom europeisk
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turism. Syftet var att skapa en miljö som är gynnsam för mikro- och småföretag genom att
– skapa nya/stödja befintliga nätverk
– främja ett aktivt deltagande från universitet och forskningsinstitut i
dessa nätverk
– identifiera metoder och verktyg som hjälper mikro- och småföretag att
vara hållbara och konkurrenskraftiga.
Ansökan skulle vara inkommen senast den 30 juni 2009.
Tillsammans med min man Börje Norberg driver jag ett familjeföretag
som arbetar med ett utrotningshotat industrihantverk, spinneri, och vi är i
dag ensamma i Sverige om att ha hela produktionskedjan från ull till färdig
filt. Många gånger har jag funderat på hur dagens kunskaper inom den
textila branschen egentligen ser ut och hur den kan förvaltas in i framtiden?
Vilka är intresserade av hur man egentligen tillverkar en tröja eller en filt?
Bryr sig någon?
Alla besökare/turister som kommer till oss på spinneriet vill se tillverkningen och de blir fascinerade när Börje spinner på vår selfaktor, industrialismens Spinning Jenny, och när de ser hur kugghjulen snurrar i kardverket.
Under årens lopp har jag sett deras intresse och funderat på hur man kan
bevara ett sådant industrihantverk? Varifrån kan man få stöd till detta? Staten? Länet? Kommunen? Forskarvärlden? Hemslöjdsrörelsen?
I inbjudan från EU såg jag en möjlighet att tillsammans med universitetet hitta verktyg för att utveckla en bra strategi för att bli konkurrenskraftig inom turism. Att kanske hitta nya vägar där spinneriet kan ta emot
fler efterfrågade studiebesök. Min kontakt vid Linköpings universitet är
professor Kajsa Ellegård. Hon delar mitt textila intresse och har besökt vår
verksamhet både på studiebesök tillsammans med sina doktorander och
också som en hängiven stickerska. Kunde det bli ett projekt?
*

Jag skickade min idé till Kajsa Ellegård om att kombinera en turist- och
studieresa för japanska ungdomar. Min tanke var att de senare skulle lockas
till att söka en studieplats på universitetet i Linköping. Jag bifogade EU-inbjudan och en fråga om det kan vara något intressant? Redan dagen därpå
fick jag ett positivt svar från Kajsa där hon meddelade mig att hon kontaktat Johanna Nählinder, en tidigare doktorand på tema Teknik och social
förändring, som både är textilintresserad och kunnig och dessutom undervisar på turismprogrammet på ekonomiinstitutionen. Hon var föräldra
ledig, men kunde tänka sig att delta i en ansökan. Likaså kontaktade Kajsa
Maria Silfverhielm, universitetslektor i formgivning på IKK, Institutionen
för kultur och kommunikation, som också var intresserad att delta.

5
april
2009

Johanna Nählinder, Kajsa Ellegård, Maria Silfverhielm och jag träffades för
första gången och vi alla såg möjligheter till ett samarbete. Vid påföljande
möte den 27 maj gjordes bedömningen att det var orealistiskt att skriva en
hel EU-ansökan med deadline i slutet av juni. Däremot hade Kajsa haft ett

13
maj
2009

*
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samtal med Björn Eklund, föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, vid Linköpings universitet, och han hade informerat
om en utlysning från dem i juni, där vi skulle kunna söka medel som var
mer lokalt bundna och som skulle gynna kommunerna i Östergötland, och
så blev det.
*

17
juni
2009

Vi diskuterade hur vi skulle åstadkomma en bra ansökan till CKS som
skulle vara inlämnad före den 7 september. Kajsa frågade också docent
Elin Wihlborg om hon ville vara med i projektgruppen, vilket hon senare
tackade ja till.

25
augusti
2009

Vi träffades igen och projektnamnet KulTurism föreslogs. Vidare delade vi
upp arbetet att ringa till olika kommunrepresentanter då vi behövde deras
medgivande för ett deltagande i projektet.
Själv kontaktade jag Magnus Pettersson, VD på NuLink och blev rekommenderad att kontakta näringsutvecklare Michael Nydén i Linköping.
I Norrköping ställde sig näringslivsdirektör Ann Revland positiv till projektet och föreslog landsbygdsutvecklare Ingela Granqvist som kommunens
representant.
Kommunchef Margareta Cedergren i Vadstena rekommenderade Lena
Axelsson, bibliotek- och kulturansvarig. Jag kontaktade också näringslivsansvarige Peter Kenell i Ödeshög som även har kultur- och turismfrågor i
sin tjänst. Han ställde sig positiv till att vara med.

2
september
2009

Johanna Nählinder skrev på en ansökan och skickade ut ett utkast för synpunkter och komplettering. Projektnamnet fick ett tillägg och blev slutligen, genom Kajsas förslag KulTexTurism, kultur-textil-turism – ett nätverk
för lokal utveckling.

7
september

Johanna Nählinder skickade en ansökan till CKS.

1
december
2009

Johanna Nählinder besökte CKS och projektet beviljades ekonomiska
medel (till en fjärdedel av vad vi ansökt om).

18
december
2009

Vid projektgruppsmötet meddelade Kajsa till allas glädje att hon kunnat
ta av sina professorspengar från tema Teknik och social förändring, till att
delfinansiera projektet. Nu var vi på gång med en budget som halverats,
men ändå med ett visst handlingsutrymme.
Min uppgift i projektet skulle bli att kartlägga ett potentiellt nätverk,
inventera gamla tekniker, levandegöra forskning och se till att inte tappa
bort det vi ville värna om. Dessutom skulle jag fungera som en brygga mellan nätverkets parter och ansvara för strukturen i nätverket.
När vi fick beskedet att projektet kunde bli verklighet blev jag först en
aning nervös. Hur skulle jag klara ut det? Jag är ingen forskare. Men jag var
entusiastisk.

*

*

*
*

*
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Målet i projektet handlade också om att få fler textilt intresserade turister till Östergötland.
Från att jag tidigare har misslyckats med turismsatsningar – var min
vision nu att tillsammans med andra textila kollegor i regionen kunna bli
starkare. Jag ville att vi med hjälp av forskningen skulle kunna lära att hitta
former som gynnade besöksnäringen framledes i hela Östergötland.
Dessutom var det en utmaning och en stor glädje att jag som formgivare, småföretagare och entreprenör var sedd och tagen på allvar med mina
kunskaper. Jag välkomnades in i universitetets värld som en jämlike, både
som person i projektgruppen och genom ett anställningsförfarande. Det
gav mig kraft och inspiration att arbeta för att förena olika kompetenser i
utvecklingen av textila verksamheter med besöksnäringen.

Vilka skulle ingå i nätverket?

Nästa steg var att inventera och kartlägga vilka textila företag som fanns i de
utvalda kommunerna, Linköping, Norrköping, Vadstena och Ödeshög. Jag
sökte i mina egna nätverk, på näringslivskontoren, i tidningar och utställningskataloger, bland annat med ”Formträff” som hjälp. Jag kontaktade
även länets hemslöjdskonsulenter.
*

Jag började med att kontakta kommunrepresentanterna, först ut var Michael Nydén, NuLink, Linköping. Jag berättade om KulTexTurism och bad
om en lista med aktuella företag med textil inriktning, vilken jag fick mig
tillsänd samma dag via mail. Han informerade mig också om andra nätverk, dvs Besöksnäring i landsbygd och Vretabesök.se.

27
januari
2010

Jag ringde Ingela Granqvist, Näringslivskontoret Norrköping och presenterade projektet och fick från henne en företagarlista mig tillsänd. Det fick jag
även från Peter Kenell, näringslivsansvarig i Ödeshög. Vidare kontaktade
jag Svante Bergqvist, Ödeshög, representant för företagarföreningen och
projektledare i EU-projektet Turistväg Ödeshög–Vadstena med slutrapport
mars 2012. Med sin kompetens inom turism såg jag honom som en viktig
person i projektet.

2
februari
2010

På en tågresa till Stockholm träffade jag av en händelse kommunalrådet
Magnus Oscarsson i Ödeshög och fd landshövding Björn Eriksson och lobbade för projektet.

3
februari
2010

Besökte redaktör Tina Ignell på textiltidskriften Vävmagasinet med kontor i
Linköping. Hon är hemslöjdskonsulent och har i många år innehaft tjänsten som butikschef på Hemslöjdsbutiken i Linköping. Hon arbetar aktivt
för att inspirera och utveckla vävningen genom sina artiklar i tidskriften
samt publicerar vävnotor som tagits fram i samarbete med olika formgivare.

4
februari
2010

*

*

*
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Jag frågade henne efter textila utövare i Östergötland. Hon föreslog Annika Rudholm som driver butiken Hos Rudholms och formgivare Jenny
Karlsson. På Treport Design vid Ekoxen besökte jag Carin Peterson, klädformgivare med märket MiNDED.
*

9
februari
2010
10
februari
2010
12
februari
2010

Vid kontakt med butikschef Anne Elmdahl i hemslöjdsbutiken fick jag ytterligare namnförslag.
*

Projektbeskrivningen skickades till kommunrepresentanterna.
*

Ringde Ann-Sofie Svansbo, hemslöjdskonsulent för mjuk slöjd med kontor på Hemslöjdsgården i Linköping, för att få förslag på fler namn. Hon
berättade om ett produktutvecklingsprojekt ”Ungt och nytänkt” med cirka
20 deltagare men hade ej något namn att föreslå.
Kontaktade Lena Axelsson, kultur- och biblioteksansvarig i Vadstena
och förhörde mig om textila företag i Vadstena kommun. Carina Juberg och
företaget Ull & Garn nämndes. Dessutom frågade jag allmänt om knyppling
och om det fanns entreprenörer/formgivare som livnärde sig på att knyppla?
Jag fick veta att det fanns två olika spår, Föreningen Svenska Spetsar och
Spetsmuseet. Föreningen Svenska Spetsar har en butik i Vadstena centrum
med material, kursverksamhet och en spetskonsulent anställd på halvtid.
Det är en riksförening som ser till att tekniken bevaras, skapar nätverk,
inbjuder gästhantverkare och visar knyppling på olika arenor.
Spetsmuseet drivs av en förening där Vadstenaborna Eva Abered och
Gudrun Gunnarsson är drivande. Man inbjuder olika konstnärer att arrangera sommarutställningar.
Genom kommunen fick jag dock inget namn på någon som enbart
lever på knyppling. Jag tog upp ”Spetsbutiken Elsa Pettersson” i samtalet
med kommunen, en butik med gamla anor, som drivs av Gunnel Landblom, dotter till förläggaren Elsa Pettersson. Trots sin höga ålder fortsätter
hon affärsverksamheten med knypplade spetsar.
Jag förvånades över att det i Vadstena med omnejd inte finns någon som
livnär sig på knyppling, trots att spetsar från Vadstena är vida kända och
lockar besökare från hela världen. Är det för svårt i dag att hitta köpare till
knypplade spetsar? Kan man kombinera ett eget hantverksutövande med
att erbjuda kurser?
För att öka besöksnäringen i Östergötland ser jag knyppling och spetsar
från Vadstena som viktiga inslag i marknadsföringen. Jag tror på att anordna lättillgängliga och korta workshops för att introducera knyppelkonsten för nyfikna och intresserade besökare. Jag tänker mig att man ordnar
kortkurser, varje dag under säsongen någonstans i Vadstena. Att jag som
turist kan boka in mig för en halvdag för att prova på. Att knyppelkunniga
Vadstenaungdomar har som sommarjobb att sitta i parker, vid badstranden
eller på torget och knyppla samtidigt som de informerar om kulturarvet.
Att utöka knyppeldagarna och inbjuda till större spetsevent med olika aktörer som arrangörer.
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Det som ligger till grund för dessa idéer är att jag under sommaren 2012
arrangerade en workshop i knyppling i Vadstena för en grupp japanskor.
Det föranledde att många deltagare köpte såväl handknypplade spetsar som
knyppeldynor. De senare ingick i handbagaget på väg hem till Japan. En
indikation på att en kortkurs kan inspirera till eget arbete och öppna nya
dörrar.
I det sammanhanget framförde jag en vädjan till Vadstena kommun att
hitta möjligheter att K-märka hela affären ”Spetsbutiken Elsa Pettersson”
för att bevara ett viktigt svenskt och östgötskt kulturarv. Detta engagerade
mig mycket.
*

Ringde spetskonsulent Marianne Janebratt, på Föreningen Svenska Spetsar. Hon är bosatt i Göteborg men finns tre dagar i Vadstena under jämna
veckor. Enligt henne finns det många knypplerskor som säljer sina spetsar
till butiken på beställning men som inte har hantverket som levebröd. Hon
var mycket positiv och välkomnade ett samarbete.
Funderar över hur många knypplingsintresserade som bidrar till Vadstenas besöksnäring varje år. Min japanska vän, frilansjournalisten Sonoko
Törngren Sato, kom till Vadstena i början av1990-talet för att gå på knypplingskurser och där upptäckte hon en utställning med garn från vårt ullspinneri. När hon ville besöka oss sa alla: – Det går inte, spinneriet ligger
långt inne i skogen. År 1995 kom hon äntligen till oss som tolk tillsammans med en handarbetsgrupp från Yokohama, Ateljé Mjuk. Det är alltså
intresset för svenska spetsar i Vadstena som har lett till ett samarbete och
brobygge mellan Sverige och Japan och att faktiskt spinneriet fortfarande
är i drift.

15
februari
2010

När jag besökte Norrköping i jakten på textila utövare träffade jag före
detta näringslivsstrateg Monica Hjern, en tidigare kurskamrat till mig.
Hon informerade om Lasso network, ett EU-projekt och en förstudie för
att skapa en mötes- och arbetsplats för kreativitet, affärsutveckling och
kultur. Hon föreslog Bonnie Festin på Stadsmuseet och Helena Pettersson
på Konstmuseet. Vidare tyckte hon att jag skulle kontakta Erika Lindberg
på Resurscentrum och Madeleine Söderstedt Sjöberg på regionalenheten
på Länsstyrelsen. Jag kunde också titta på Ung företagsamhet och på
invandrarföreningar.
När jag besökte Stadsmuseet och talade med Viveka Lindberg som
ansvarar för museibutiken upptäckte jag flera textila utövare som visade
vackra produkter som fanns till försäljning. Jag träffade också guldsmeden
Maria Börjesson som nämnde flera namn.

17
februari
2010

Ringde upp Margareta Paulsson på Nyföretagarcentrum i Linköping som
föreslog en kontakt med Petra Nordin Karlsson som arbetar med Kreativa
sektorn på Östsam. Vid samtal med hemslöjdskonsulent Nina Bäckman,
som är engagerad i Slöjdstugan i Norrköping, nämnde hon textilutövarna

19
februari
2010
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*
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Benita Bergfeldt-Lövgren och Kerstin Sapire.
Jag ringde också upp Bernt Dahlbäck på Regionala enheten på Länsstyrelsen, en kontakt som vi har haft i flera år. Han skulle nu pensioneras och
hänvisade mig till Madelene Söderstedt Sjöberg samt till Östsam.
Många myndighetspersoner nämnde Kreativa Sektorn. Jag själv och
flera med mig har ej haft råd och möjlighet att vara med ideellt på de frukostmöten som utlysts i vår kommun och i grannkommunen för att bjuda
på vår kreativitet. Vi ingår i en sektor där vi förutsätts att ställa upp gratis
med våra idéer i den redan hårt ansträngda vardagen. Vad har resultatet
blivit av dessa möten? Kopplas de olika projekten ihop efter de förstudier
som görs i länet? Finns det någon instans som jobbar med det?
För mig var det viktigt att KulTexTurismprojektet skulle involvera professionella textilproducenter. Det vill säga att man stod på samma plattform och kunde tala samma språk. Att inneha kunskapen om hur livet kan
vara när man själv måste inbringa medel varje månad till lön, lokalhyra,
råvaror etc. Den situationen är helt annan än om man lönearbetar. Viktigt
också att man har ett försäljningsställe. Vilka är vi och var finns vi?
Jag strävade också efter att få med olika textila uttrycksätt bland deltagarna och olikheten i vilka råvaror som användes. Jag ville ha med inhemska råvaror som lin och ull och olika uttryck med tekniker som broderi,
knyppling, mode/design, spinneri, stickning, sömnad, tovning, textilkonst,
tygtryck, virkning, valkning och vävning.
Jag upptäckte snart att vi ej är så många heltidsarbetande textilare som
jag hade trott och jag insåg också efter mina efterforskningar att flera hade
andra deltidsjobb. Var skulle man nu dra gränsen för deltagande?
Inför mitt slutliga nätverksförslag till projektgruppen gjorde jag några
avvikelser.
Jag ville gärna ha med Benita Bergfeldt-Löfgren fastän hon ej vid tillfället hade något företag likaså Kerstin Sapire för bådas sätt att uttrycka sig
i textil. Det kändes viktigt att också kunna se en potential och kunskapsbredd i urvalet.
I mitt arbete att jaga namn på textila utövare, att kartlägga vilka de
är och var de finns, stod det också snart klart för mig att det tar mycket
tid. Det var en ny kunskap för mig som jag ej reflekterat så mycket över
tidigare, men där jag i detta arbete blivit varse. Att bara ringa alla samtal,
återuppringa till dem som ej var anträffbara vid första samtalet, att boka tid
för besök osv. Jag har fått en ökad förståelse för att forskning tar tid.
*

22
februari
2010

Projektgruppen blev fotograferad till CKS Nyhetbrev. Jag presenterade
mitt förslag på deltagare till nätverket vilket godkändes. Ambitionen var att
nätverket skulle ha totalt 25–30 deltagare, projektledning och kommunrepresentanter inräknade.
*

28
februari
2010

Skickade brevledes hela ansökan och ytterligare information om projektet
till kommunerna.
*
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När jag träffade Johanna Nählinder pratade vi om olika ideér till ett presentationsförslag eller en broschyr som jag skulle ha att överlämna vid min
introduktion av projektet till företagarna.
Johanna Nählinders sätt att arbeta med texter imponerade på mig. Vi
hade ett roligt samarbete om innehållet. Lärde mig också att frimester är att
ha semester utan dator.
Under kartläggningen stod det tidigt klart att det är en övervägande
majoritet kvinnor som arbetar med textil. Jag har inte lyckats hitta någon
manlig textilutövare tillika företagare i de utvalda kommunerna. Vad beror
det på? Är textila tekniker ett speciellt uttryckssätt för kvinnor? Är det en
tradition från hemmet och skolan? Är det ekonomin som styr?
Handlar det om att kvinnor kan vara uppbackade av ekonomin från
sina män som generellt tjänar mer?
Många kvinnor är i dag, på hobbybasis, utövare av olika textila tekniker. Man kan tydligt se det på internet, genom bloggar och facebook.
Föreningar och organisationer som anordnar kurser och stickcaféer blir allt
vanligare.
Jag hör ofta från besökare i spinneriet att det är viktigt att ha en stickning eller ett handarbete på gång och att det är ett sätt att koppla av på och
att må bra. Det är hälsobringande att handarbeta!

Träffa nätverksdeltagare

När kartläggningen nu var klar blev mitt arbete i stället att söka upp textilutövare och få dem intresserade av att delta. Jag såg det som mycket viktigt
att göra ett personligt besök.
Hur skulle jag presentera projektet för att inspirera mina kollegor att
vilja delta och se projektet som en möjlighet till att gemensamt utvecklas?
Hur skulle jag få dem intresserade av att oavlönat vara med i ett projekt,
då jag själv många gånger har haft svårt att vara med ideellt i nya projekt?
Och vilka frågor trodde jag mina kollegor ville ha svar på? Vad går projektet
ut på? Vilken nytta har det för mig? Varför jag?
Jag inledde mina besök med att berätta om mig själv, mitt företagande,
lite om bakgrunden till projektets tillkomst, finansiering och om CKS som
kommunernas akademi. Delade ut broschyren, presenterade alla i projektgruppen. Tog upp universitetet som en viktig källa att inhämta ny kunskap
från när vi nu skulle se turismen som en ingång i våra företag,
Att universitetet var med det var stort. Att man var utvald och att textila arbeten uppmärksammas, någon kommenterade med ”att det är ju på
tiden”.
Jag berättade att i projektet är det tänkt att man ska vara med och utveckla ett nätverk och göra Östergötland lockande för textilintresserade besökare även utanför våra gränser, initiera till textilresor för svenska och ut43

29
mars
2010

ländska kundsegment och anordna gemensamma textilutställningar. Målet
är att vi tillsammans genom turismsatsningar ökar försäljningen i det egna
företaget och därigenom också medverkar till större inkomster till bygden.
*

14
april
2010

Det första besöket gjorde jag hos en textilformgivare i Ödeshögs kommun.
Jag presenterade projektet och vi var överens om olika möjligheter med ett
nätverk.
Vi ville båda utveckla våra kärnverksamheter med bl.a. kurser i olika
hantverk.
*

20
april
2010

I Norrköping besökte jag inledningsvis en formgivare som arbetade med att
ta fram olika textila produkter som såldes med eget varumärke. Hennes arbetssituation var för närvarande pressad så hon valde att ej ingå i nätverket.
Jag träffade också formgivare Carin Peterson, bosatt i Norrköping men
med studio och butik i Linköping. Hon arbetar som modedesigner med
märket MINDED och är en del av designgruppen TREPORT DESIGN.
Carin var för tillfället föräldraledig med sonen Elian och var glad över att
bli tillfrågad och ville vara med i nätverket.
På redaktionen till textiltidskriften Vävmagasinet var man positiv till att
delta i nätverket och såg möjligheten i att tillsammans ordna exempelvis ett
stort östgötskt textilevent.
En av butiksägarna på Knyppelboden i Gamla Linköping blev väldigt
glad och hedrad över att bli tillfrågad, men efter betänketid tackade hon
nej. I butiken arrangeras många kurser i knyppling och material finns till
försäljning.

26
april
2010

Besökte vävläraren på Hemslöjdsgården i Linköping där Folkuniversitetet
och Hemslöjden bedriver en textil folkhögskoleutbildning. Jag presenterade projektet och förstod under samtalet att en viktig anledning till att
vara med är glädjen att lära känna andra textilutövare i länet.
Ringde upp en ullkund till spinneriet, en textilkonstnär som tovar och
bor utanför Norrköping. Efter många överväganden tackade hon nej till
att delta.

27
april
2010

Jag besökte scenografen och brodösen Benita Bergfeldt-Löfgren i hennes
hem i Norrköping. Hon satt och broderade på en beställning. Hon frilansade och var betänksam då hon ej hade något företag registrerat, men var
ändå intresserad att vara med.
Benita berättade att hon efter ha deltagit i en kurs i skarvsöm på stadsmuseet, arrangerad av mig/ullspinneriet, fick en sådan inspiration att hon
fortsatte med en ettårig textilutbildning i bl.a. broderi. Det var så överraskande och roligt att höra att det man arrangerar har betydelse. Jag såg framtida möjligheter att göra studiebesök och uppmuntra till kursverksamhet.
En väverska med atelje i Skärblacka var medlem i två grupper med olika
engagemang och utställningar. Hon tackade nej till att vara med i nätverket.
44

*

*

En formgivare som bor i Åby utanför Norrköping arbetar med broderi
i olika former. Mest säljer hon i Stadsmuseets shop. Hon tackade ja till
att vara med i nätverket och hade som mål att gå ner i sin lärartjänst och
utveckla företagandet.
När jag besökte Björke vävstuga, som ligger några mil från Norrköping i
gränslandet mot Finspång, blev jag varmt mottagen av ägarna Britta Eriksson och Ylva Källgren. De har i snart 30 år drivit och utvecklat sitt väveri
till att i dag ha sju anställda. De har all försäljning via egen butik och viss
näthandel. Deras utställningslokaler och café är fina. De tar emot många
studiebesök och turister speciellt under sommarsäsongen och arrangerar
temaresor. Dessutom har de bra samarbete med bl.a. Rejmyre glasbruk.
Björkes verksamhet är mycket imponerande och inriktad mot turism. De
har cirka 28 000 besökare per år. Britta och Ylva lyssnade noga på mitt budskap och ställde flera frågor innan de svarade ja ”vi kör på’t”.
*

Besökte textilkonstnär Britta Johanson, Korsstygnsbolaget, i hennes hem
i Linköping. Hon har skrivit flera böcker om korsstygn och har tidigare
under några år drivit butiken Korsstygnsbolaget i Vadstena. Just nu har
hon ingen atelje utanför bostaden vilket hon saknar. Hon uppskattade att
ha blivit uppmärksammad och var mycket positiv och intresserad att vara
med i nätverket.
Besökte en textilkonstnär i hennes ateljé i Alka, Linköping. Hon såg
sig ej som någon näringsidkare och osäker på sin roll i projektet men ville
komma på första mötet den 17 maj. Jag besökte hennes utställning förra
året i Rejmyre och där var konstverken till försäljning så jag ville mena att
hon visst har en roll.
Hennes textila konstnärliga uttryck ger en annan dimension av textilt
arbete och inbjuder besökare (turister) att komma, se och köpa.
Besökte textilformgivare Jenny Karlsson som för dagen extrajobbade i
en klädbutik. Hon blev mycket glad över att ha blivit uppmärksammad
men oroades över om hon dög!!! Hon har ej gått på Handarbetets Vänners
skola som hon uttryckte sig. Jag hade en annan syn på Jenny Karlsson som
jag framförde till henne. Hon har en hemsida med e-handel samt ett antal
återförsäljare och har som ambition att öppna en egen butik. Jenny vill
gärna vara med i projektet.
Besökte textilformgivare Lena Grip (Bobrowski) i Gamla Linköping.
Efter utbildningen öppnade hon en butik, Anderska Konsthantverk, tillsammans med två kurskamrater. De turas om att vara i butiken. Lena var
mycket positiv till samarbeten och ville gärna vara med i nätverket.

28
april
2010

Besökte Åsa L. Winterqvist som har sin ateljé i Torshagshuset (f.d. spinneri)
utanför Åby mot Katrineholm. Det var med en speciell känsla jag i den
miljön träffade Åsa. För mig satt spinnerilukten nästan kvar och lokalen
var imponerande med högt till tak och rymlig. Åsa fick sin textilutbildning
i Borås och har arbetat mycket med handtuftade konstverk. Hon har bl.a.

29
april
2010
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levererat en handtuftad matta till f.d. Svenska konsulatet i New York. Åsa
är öppen för att hålla workshops. Just nu håller hon på att färdigställa en
ny hemsida <www.konstfruarna.se>, ett samarbete med konstnär Isabell
Canzler. Åsa ville tänka över ett deltagande, men jag fick ett positivt svar
dagen efter.
Besökte Maya Österberg som driver garnbutiken Garnverket i Lin
köping. Hon gör egna modeller och marknadsför sin butik på olika sätt.
Hon arrangerar stickträffar och nybörjarkurser bl.a. för elever i årskurs 8.
Maya har många idéer och är öppen för att utveckla butiken i samarbete
med andra näringsidkare. Hon blev väldigt glad över att bli tillfrågad och
tackade ja till att delta i nätverket.
Besökte Annika Rudholm som driver butiken Hos Rudholms i Linköping, som har utställningsutrymmen och ligger nära biblioteket i en äldre
bebyggelse. Annika har ett brett textilt kunnande som hon visar i butiken
och i sina utställningar. Hon inbjuder ofta olika konstutövare/konsthantverkare att ställa ut i sina lokaler och arrangerar workshops mm. Vid mitt
besök träffade jag Jenny Karlsson som visade textila väskor i olika uttryck.
Annika ville gärna vara med i nätverket.
*

30
april
2010

Besökte Carina Juberg som bor på en gård utanför Vadstena. Hon driver företaget Ull & Garn som har sina lokaler inhysta i ett gårdshus. Har
försäljning av garn och materialsatser samt arrangerar kurser och kortare
workshops. Inbjuder till stickcafé varje vecka och är engagerad i lokala
events. Varje sommar har hon en marknad andra helgen i juli. Tar emot
olika grupper bla skolor. Carina kände sig hedrad att blivit tillfrågad och
ville gärna vara med i nätverket.
Besökte AnnKatrine Engman-Spendrup, Nordisk Angora i Ödeshög,
som har uppfödning av angorakaniner och en nyöppnad butik Handelshuset Drottning Omma i gamla Naturskolans hus mittemot Naturum vid
Stocklycke på Omberg. En fin lokal där AnnKatrine visar och säljer sina
egna framtagna angoragarner, spunna på ullspinneriet, med beskrivningar.
Dessutom säljer hon konst och konsthantverk från traktens konstnärer.
AnnKatrine är öppen för olika arrangemang och visar ofta olika textila tekniker. Hon har under året gått universitetskursen Skapande arbete i ull.
AnnKatrine ville gärna vara med i nätverket.

3
maj
2010

Projektmöte på universitetet där jag berättade hur jag gått tillväga i förankringsarbetet för att få potentiella deltagare till nätverket. Har träffat 21
personer varav 18 i dagsläget tackat ja. Vi diskuterade hur vi skulle lägga
upp programmet den 17 maj. Viktigt är att få fram att vi är på universitetet
nu och här ska vi tänka högt, tänka fritt, dela med oss och ställa frågor. Här
finns inte konkurrensen. Johanna Nählinder meddelade att svårigheten att
få till min tjänst snart är löst. Det kändes skönt efter många turer och fyra
månaders väntan.

*
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Nätverket tar form

Till vår första nätverksträff på universitetet inbjöds 18 personer och 14
kom. Jag fick två återbud till mötet och två till att vara deltagare i nätverket.
Vi inledde med frukt och fika och en presentationsrunda. Projektledaren Johanna Nählinder berättade om planerna och betonade vikten av att
vi i nätverket utvecklas tillsammans och kan komplettera varandra. Hon
nämnde ideér som GPS-pip då man åker förbi en textil näringsidkare.
En vit KulTexTurismmapp delades ut innehållande projektinformation
och deltagarlista. Sedan hade vi gruppdiskussioner. Den första frågeställningen var ”Vilken kompetens saknar du”? Vi jobbade i grupper om 3–4
personer och skrev våra svar på post-it-lappar. Nästa frågeställning var ”Vad
vill du ha nätverket till”? Nya grupper bildades och samma post-it förfarande.
En framtidsstrategi som nämndes var att enas om ett gemensamt namn
som Östgöta Textil att användas i marknadsföringssyfte. Johanna Nählinder ledde mötet och jag skrev protokoll.
Det var en positiv stämning och många olika svar på frågorna. Britta i
Björke och jag kunde konstatera att vi jobbat lika länge det vill säga vi var
på väg mot våra 30 år i textilbranschen. Hur skulle vi fira det? Jag undrade
om Björke skulle göra någon utställning hemmavid? Tänk om vi kunde
göra något ihop? Ja, tyckte Britta men någon annanstans. Så gick pratet vid
denna första träff i nätverket och ett frö började gro.
Totalt har fem personer hoppat av sedan det första mötet. Två personer
klev av med anledning av sina fasta anställningar. En annan avböjde deltagande då det ej passade in i hennes verksamhet. En person hade aldrig
möjlighet att delta på de inplanerade träffarna och en annan var endast med
hela första året.

17
maj
2010

En representant från Spetsmuseet kontaktade mig med frågor angående
transporter inför ett deltagande under juli månad på en spetskongress i
Kobe, Japan. Jag uppskattade samtalet och det var roligt att kunna tillföra
de erfarenheter som jag har fått efter många års arbete med Japan.

17
maj
2010

Bussresa med Centrum för kommunstrategiska studier, CKS. Johanna
Nählinder och jag fanns med på bussen som utgick från Cupolen i Linköping. Vårt uppdrag var att i bussen berätta om projektet och poängen med
ett nätverk. Johanna hade en introduktion om KulTexTurism och jag berättade om formgivning och BÄÄ filten som öppnade nya vägar för mig och
företaget. Vi ställde frågan” Till vem skulle du vilja ge Utmärkt Östgötsk
Form”? Bussresenärerna fick också en östgötsk karta, nål och en röd tråd
som skulle illustrera en GPS anvisning/app till ett textilt företag i Östergötland. En framtida vision om hur man kan göra för att få en intresserad
turist att hitta. Bussresan visade sig vara kortare än vi fått uppgift om så
Johanna fick improvisera en avrundning innan vi klev av i Boxholm.

21
maj
2010

*

*

47

Jag kände mig inte riktigt bekväm och kunde ej sätta fingret på varför.
Kanske det var för att vi fick mindre tid och att det blev stressigt. Saknade
representant från Ödeshögs kommun och funderade över varför ett deltagande på CKS-resan ej var prioriterat. Att se möjligheterna i samarbetet
med universitetet borde ju ligga högt upp på agendan. Mer och mer funderar jag över om den ”lilla” kommunen inte räcker till längre för vad som
krävs av stat och medborgare.
*

1
juni
2010

Projektgruppsmöte där vi hade en uppföljning av nätverksträffen och planerade inför mötet med kommunerna.

9
juni
2010

Första mötet med kommunrepresentanterna var på universitetet.
Projektledaren Johanna Nählinder berättade om bakgrunden till projektet och betonade hur universitets olika kompetenser samverkar. Forskningen är en del, de textila näringsidkarna en annan viktig del och till detta
kommer kommunerna.
Kommuner och näringsidkare har olika föreställningar om varandra.
”Våra” näringsidkare vill inte ha stöd för sin kärnverksamhet utan stöd till
annat.
Den mesta innovationsforskningen handlar om informationsteknik
och om stora företags FoU-avdelningar, ”riktig” ingenjörsforskning för att
skapa tillväxt.
Vi vill sätta detta på prov i östgötska kommuner genom att närma oss
textila näringsidkare och göra innovationsforskning med ett annat fokus.
Se hur innovationer kan skapas på det viset och ge tillväxt.
Jag tänker att textila näringsidkare inte alltid tas på allvar. Hur ska man
kunna ändra på det?

21
juni
2010

Deltog på Kulturdepartementets träff ”Dags för dialog!” i Arbetets museums lokaler i Norrköping. Jag fick tillfälle att tala med kulturministern om
vårt textila kulturarv och hur man ska ta vara på det.
Jag blev senare uppringd av departementssekreteraren där jag även informerade om KulTexTurismprojektet. Hon lyssnade intresserat och jag
lovade att återkomma.

13
september
2010

Andra nätverksträffen på universitetet inleddes med att vi ”skapade” var
sin namnskylt och presenterade oss för varandra. Statsvetare Elin Wihlborg
gjorde en föredragning om hur olika ett nätverk kan se ut och ställde frågan: Vad vill vi med vårt nätverk? Vi enades om att skapa ett gemensamhetsnätverk.
Vi gick igenom läxan från förra gången och tog fram de viktigaste aktiviteterna som deltagarna ville prioritera. Det handlade då om att arbeta
med samarbete (tillsammans drar), marknadsföring och konceptet Östgötatextil.
Vi bildade fyra grupper, det vill säga samarbete, Östgötatextil, mark-

*

*

*

48

nadsföring och blogg med en ansvarig sammankallande i varje grupp. Deltagarna fick sedan anmäla sig till någon av arbetsgrupperna beroende på
intresse.
Vi fick också två frågor av Johanna Nählinder att fundera på inför nästa
träff med kommunerna. Vad önskar jag att kommunen gjorde för mitt företag? Vad står Östgötatextil för?
Så bra det var att lyssna på Elin Wihlborg. Hon var så tydlig i vad ett
nätverk kan vara och så bra att denna föreläsning kom nu. Jag kände direkt
att här handlar det om att bygga upp ett förtroende för varandra och att
gemensamt jobba för en långsiktighet och ett öppet socialt nätverk. Jag
började också förstå vikten av Johanna Nählinders frågeställningar och att
de triggade igång en process utan att man egentligen tänkte på det.
*

Margareta Carling, Östgöta turistrådet som jag känner sedan För-Ut pro- 16
jektet 98, (nätverk) ringde mig och bad att få komma förbi med turistrådet. september
2010
De hade en utflykt och det fanns önskemål i gruppen att komma förbi
spinneriet. Så precis, ”just in time” välkomnade jag bl.a. Margret Segui,
projektledare för Marknad & Sälj och Louise Alenbrand projektledare för
Maten i Centrum. Louise är den som jobbat och jobbar med varumärket
Östgötamat.
Jag berättade om spinneriets utländska besökare och deras intresse för
mat och hur vi kan utveckla samarbeten. Nämnde också att jag var engagerad i KulTexTurism-projektet och de inbjöd oss till dialog. Det kändes
mycket positivt.
*

Projektgruppen hade ett möte med kommunrepresentanterna. Tyvärr var 23
endast två kommuner representerade. Flera frågeställningar ställdes som september
2010
”Hur stöder vi hantverkaren? Hur tas man emot? Hur kan vi hjälpa till? Vad
kan vi ge hantverkarna? Stöd i någon form?
Jag tyckte det var intressant att följa mötet och höra svaren på Johanna
Nählinders frågeställningar. Förstod att man tycker det är bra med nätverk
och att man i Ödeshög vill sy ihop nätverket med turistnäringen. Min
tanke är då vem initierar till det? Jag inser att Peter Kenell som har ett stort
ansvarsområde inom näringslivsfrågor med mera inte har så mycket tid till
det. Är det så att en liten kommun med få anställda är så begränsad att de
har svårt att kunna utveckla något nytt?
Johanna Nählinder delade ut frågor till nästa möte med nätverket: Hur
kan kommunen medverka till marknadsföring? Inköp av produkter? Visningsmöjligheter? Utbildning över kommungränserna?
*

Det första gemensamma mötet med nätverket och kommunrepresentanterna hölls på Björke Vävstuga. Två kommunrepresentanter saknades. Johanna Nählinder ledde mötet och jag skrev protokoll.
Vi delade upp mötet i tre delar. I den första delen träffades endast nätverket och diskuterade begreppet Östgötatextil och vad nätverket vill att
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25
oktober
2010

kommunerna ska göra.
Nätverkets Östgötatextilgrupp ville ha ett nätverk där grundtanken är
att sälja, en gemensam plattform som skall kunna användas i kommunernas marknadsföring.
Frågan kom upp vad kommunerna gör för att samverka? Någon nämnde Östgötadagarna som ett exempel. Ett annat var att företagen erbjuds att
informera om egna aktiviteter på kommunens hemsida eller informationsblad.
Typen av företagsform kan också inverka om man är intressant som
företagare eller ej. En av företagsledarna sa: -– vi fick ett annat bemötande
och status när vi ombildade företaget till ett aktiebolag.
När hela gruppen samlades ställde Johanna Nählinder frågorna: Förstår
kommunen och idkarna varandra? Varför är det viktigt att ha konsthantverkare i kommunen?
Vi upplystes om att kommunerna ej kan stödja enskilda företag utan att
det är viktigt att vi samverkar genom nätverk. Vi uppmuntrades att medverka på en turistrådsträff som kommunerna anordnar. Vi fick förslaget att
presentera nätverket på de olika kulturnämnderna och på kommunernas
informationsblad.
– Östgötaporten vid Ödeshög är en tillgång för de 13 kommunerna
och den utnyttjas ej idag, säger Peter Kenell. Javisst så är det. Men återigen
vem ska se till att den utnyttjas? Är det Östsvenska Turistrådet? Vem har
det övergripande ansvaret att se besöksnäringen i helhet och möjligheterna
till att den utvecklas?
Lena Axelsson tog upp ett statligt projekt, ”Skapande skola” vilket har
inneburit knyppelprojekt i Vadstena. Projektmedel kan endast sökas av
skolpersonal. Carina Juberg berättade att hon varit lärare i tovning i ett
Skapande skola-projekt i Mantorp. Jag tänker: – Vad är det som händer?
Kan tekniker som tovning och knyppling ej rymmas i slöjdämnet på
skolorna? Min oro är att Skapande skola-projekten succesivt tar överhand
och att läroplanen skrivs om så att slöjdämnet på sikt kommer att försvinna. – Hemska tanke, tycker jag, som ser handarbete som en ”lisa för själen”.
Har hört berättas följande: En elevs första fråga till slöjdläraren var:
”Vad krävs för att få högsta betyg?” I en skola i hårdslöjdsämnet ingick en
uppgift att tillverka en pall i trä. Eleven gjorde alla moment på ett föredömligt sätt, men hade sedan inget intresse av att ta hem pallen utan lämnade
den kvar i skolan. Den hade inget annat värde än att arbetet blev betygsatt.
Vad har hänt? Duger den ej? Varför tillåter man ej sig själv stoltheten att ha
gjort något att visa upp, användas och glädjas över? Varför har människan
påverkats i denna riktning och vilket samhälle skapas av det?
Avslutningsvis redovisade nätverkets arbetsgrupper sitt arbete. Ansvariga i samverkansgruppen meddelade att gruppen lades ner då samma frågor
togs upp i de andra grupperna, dvs marknadsföringsgruppen, Östgötatextil
samt blogg-gruppen.
*
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Johanna Nählinder inbjöd oss alla att bidra till bloggen KulTexTurism.

26
oktober

Fick telefonsamtal från Kerstin Engman i föreningen Svenska Spetsar. Hon
meddelade att föreningen är intresserad att vara med i projektet och att hon
har haft ett samtal med Lena Axelsson, Vadstenas kommunrepresentant.
Jag svarade att vi är öppna för ett samarbete men att en förening ej kan vara
nätverksmedlem.
Kerstin berättade att hon och en fotograf fått besöka Gunnel Lantblom
(87 år) som är dotter till Elsa Pettersson, grundaren av den lilla spetsbutiken i Vadstena. De hade fått dokumentera hela verksamheten, något som
gladde mig mycket.
Fick också veta att de under sommaren visat en utställning om Elsa Pettersson på Spetsmuseet. Likaså att Rauma i Finland varje år anordnar en
spetsvecka. Hemslöjden firar 100 år 2012 och ska då ha en spetsutställning
på slottet i Vadstena och på Liljevalchs i Stockholm.
Ringde Michael Nydén på NuLink. Han blev väldigt förvånad när jag
berättade att vi saknat honom på mötet i måndags. Han hade missuppfattat och trodde mötet var inställt. Han beklagade och det kändes att han
verkligen gjorde det. Han vill vara med och har ett intresse av projektet.
Jag nämnde då tanken, som kom fram vid nätverksträffen, att projektet
framledes skulle vilja presentera sig på en turistrådsträff där alla kommunerna ses. Blev då uppmärksammad på att i de större kommunerna finns ju
flera olika grupper där olika personer finns med. Ofta handhar Arenabolaget Linköpings turistfrågor. Han berättade också att Charlotte Magnusson
på Östsam nyligen samlat hela regionens näringslivschefer till en konferens att diskutera turistfrågor och besöksnäringen.
Vilken profil vill man ha och vilken är bilden av Östergötland? Hur blir
vi i länet bättre på turism? Jag uppmanades att kontakta henne.
Jag förstår efter samtalet med Michael Nydén att det arrangeras flera
olika typer av turistrådsträffar i länet med olika grupperingar. Var ska vi
komma in?
Jag inser att små kommuner har svårt att ekonomiskt klara en större
turism- och marknadsföringssatsning på egen hand. Kanske är det en framkomlig väg att man går ihop, de små och större kommunerna tillsammans
med Östsam för att göra en gemensam turismsatsning för hela länet. Inte
bara se till sitt eget utan med ett större perspektiv.
Vad kan vi erbjuda besökarna i Östergötland? Jag tycker exempelvis
att knyppling borde lyftas fram i marknadsföringen. Kanske att det redan
sker men jag skulle önska ”östgötska workshops” med ett engagemang av
Johanna Nählinder och hennes frågeställningar, inbjuda näringslivschefer,
projektledningen i ”turistiska” projekt, entreprenörer med flera. Ta vara på
den kreativitet och kunskap som kommit fram i projekten och ha högt till
tak. Jag är övertygad om att det skulle starta olika processer för att framledes nå ett övergripande turistiskt seende och ge verktyg för beslutsfattarna
att satsa rätt.

28
oktober
2010

*
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*
11
november
2010

Projektet deltog med program på en kommundag i Kinda, arrangerad av
Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

18
november
2010

Fick ett mail från Britta Eriksson som informerade att marknadsföringsgruppen hade ett möte i Linköping.

24
januari
2011

Fick ett mail från arbetsgruppen Östgötatextil som hade haft ett möte och
diskuterat följande frågor: – Vad ska vi samverka kring i nätverket? Vad syftar nätverket till? Vad behöver vi prioritera under närmaste tiden? Behöver
vi skapa en organisation i form av en förening?
Det är spännande att följa KulTexTurism nätverksresa. Mycket händer
vid sidan om då de olika arbetsgrupperna i nätverket träffas. Jag har noterat
att många nya frågor ställs? Är det en följd i processen? Att vi alla börjar
ställa frågor? Jag tycker det är otroligt vilken uthållighet och vilket engagemang de textila nätverksdeltagarna visar. De förtjänar allt beröm jag kan ge
och de har gett mig energi och inspiration att leda nätverket framåt.

26
januari
2011

Har haft kontakt med representant i styrelsen för Vävmässan 2011 i Borås,
På deras styrelsemöte den 2 februari tas frågan upp om vårt projekt kan
delta utan kostnad och eventuellt få en monterplats.

*

*

*

*

28
januari
2011

31
januari
2011

Nu har det gått ett år med KulTexTurism. Mycket har hänt på resan. Bland
annat så inväntar Björke Vävstuga och Östergötlands Ullspinneri ett avtal
från Arbetets museum om en utställning ”Ull & Lin i kreativt möte” som
skall vara öppen 28 maj–30 oktober 2011. Båda företagen firar 30 år. Det
hade ej hänt utan KulTexTurism.
Vi som företag finansierar eller sponsrar vilket man nu väljer, en anställd som arbetar i utställningsdelen under sommaren med information
och workshops i en innovativ del. Det var en idé som jag tog med mig efter
att ha sett en textilutställning i Japan. Där fick besökarna vara med och
färdigställa utställningen genom att delta i workshops, bl.a. med att virka
blommor. En idé som jag gärna vill upprepa.

Från nätverk till förening

Nätverksträff hos Annika Rudholm i hennes butik. Jag har inför mötet
bland annat varit i kontakt med Östsvenska Turistrådet och där pratat
med Margret Segui. Hon uppskattade att jag ringde och berättade att Helen Bäckström på Östsam kommer att vara ansvarig för att marknadsföra
kulturen i samarbete med henne själv som jobbar med turistfrågorna. Vi
uppmanades i projektet att komma med konkreta förslag på ex. resepaket.
Dessa kunde hon ha med vid Turistmässan den 23–25 mars.
Projektledare Johanna Nählinder informerade nätverket att jag skulle ta
över projektledarrollen under hennes stundande föräldraledighet.
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Nätverket enades om namnet Östgötatextil och marknadsföringsgruppen ville nu jobba fram en folder med adresser och en karta. Johanna Nählinder inbjöd nätverket till en bloggträff på universitetet.
Det kändes väldigt bra att vi nu enats om ett namn på nätverket och att
en arbetsgrupp bildades som skulle ta fram förslag på stadgar för en eventuell ekonomisk förening, Min känsla är den att alla vill framåt och att det
är ett positivt tänkande.
Jag förhöll mig neutral i diskussionerna eller i alla fall försökte. Här
gällde frågan om vilken organisation vi skulle ha och Annika ställde mig
frågan: – Varför säger inte du något? Min roll var dubbel. Jag var både med
i projektledningen och som nätverksmedlem. Projektet skulle drivas med
ett underifrånperspektiv där nätverket skulle styra så jag fick verkligen lägga
band på mig och hålla mig på mattan. Det var lärorikt. Jag hade idéer och
förslag som jag snabbt ville få fram, men med min projektledarroll fick jag
hålla dem tillbaka och invänta att någon mer kom in på samma bana.
Efter mötet träffade Maria Silfverhielm och jag Kerstin Engman från
Svenska Spetsar i Vadstena.
*

Nätverket träffades i en datasal på universitetet där Johanna Nählinder inspirerade oss att skapa egna bloggar. Lena Grip åtog sig att skaffa en domän
till Östgötatextil.

14
februari
2011

Arbetsgruppen skickade ut enkätsvar på frågan: – Vad är syftet med att
bilda förening och att samverka? Många tyckte att en ekonomisk förening
kändes betungande och gruppen föreslog att vi ska avvakta med beslut om
att bilda en förening.

27
februari
2011

Nätverket träffades i Keyhuset på universitetet dit vi var inbjudna till ett
seminarium av Maria Silfverhielm. Hon presenterade ”Master Class”, en
speciell metod för kompetensutveckling av professionellt yrkesverksamma
inom den kulturella sektorn. Varje deltagare i nätverket fick en avgränsad
tid för sin presentation av den egna verksamheten, exemplifierad med
produkter samt marknadsföringsmaterial och tog emot återkoppling från
övriga deltagare och från Maria. (Läs ”Master Class i ett textilt nätverk” av
Maria Silfverhielm, kapitel 3 i denna rapport.)
Det var intressant att lyssna på varandra och se hur vi marknadsför oss
och våra produkter.
Några deltagare saknades tyvärr av olika anledningar. Vi fungerade som
ett gemenskapsnätverk som under ett år träffats och lagt en grogrund till
ett ökat förtroende för varandra. Jag upplevde att vi var trygga i miljön och
att vi hade ett öppet klimat i våra kommentarer. Speciellt kommer jag ihåg
att vi hade åsikter om ett förvillande företagsnamn och det fick senare till
följd att detta ändrades.

7
mars
2011

*

*

*

Johanna Nählinder meddelar Kent Waltersson, föreståndare på CKS, att
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8
mars
2011

Ulla-Karin Hellsten tar över projektledarrollen under hennes förestående
föräldraledighet.
Jag blev väldigt glad när jag vid ett projektgruppsmöte fick frågan om
jag ville ta över projektledarrollen under Johanna Nählinders föräldraledighet. Det var ett stort förtroende som jag ville infria.
*

5
maj
2011

Jag var P4:s ”Dagboksgäst” och nämnde projektet i radions tidiga morgonprogram.

16
maj
2011

Nätverksmöte i Slöjdvillan, ullspinneriets kursgård, med temat: – Hur
vi ska locka turister? Britta Eriksson och Ylva Källgren berättade om hur
Björke vävstuga marknadsför och tar hand om sina besökare. De lärde oss
vad som är viktigt och vad fem K:n står för, Köpa, Kaffe, Kultur, Kvalitet
och Kissa.
Lena Grip redovisade sitt arbete med foldern Östgötatextil och hon fick
fullt förtroende att arbeta vidare med stöd av Carin Peterson och AnnKat
rin Spendrup Engman. Jag hade också inbjudit Svante Bergqvist att informera om ett EU-projekt om Turistväg Ödeshög–Vadstena.
Hur kan vårt nätverk få glädje av det pågående EU-projektet i Ödeshög
och Vadstena kommuner? Hur ska vi locka turister till våra verksamheter?
Jag ser fram emot en utvärdering om vad som kommit fram och hur vårt
projekt kan inrymmas i det.

*

*

13
juni
2011

Camilla Lejon från Handelskammaren i Norrköping besökte mig i spinneriet. Hon var den som undertecknat handelsdokumenten i samband med
frakten av vår utställning till Japan tidigt i januari. Hon beklagade att vår
satsning i Japan gick om intet med anledning av jordbävningen den 11
mars.
Jag berättade om KulTexTurism och fick också vetskap om ett Konstnärsprojekt i Sörmland (6 st affärsområden). Vi såg olika samarbetsmöjligheter vad gäller representation utomlands och enades om att nätverken
bör träffas. Camilla inköpte även spinneriets jubileumsbok vilken skulle
överlämnas till handelsminister Ewa Björling. Det tyckte jag om!

6
juli
2011

Jag hade telefonkontakt med Linda Jutberger från Handelskammaren i Nyköping och vi planerade in en träff i Slöjdvillan med representanter från
båda nätverken måndagen den 15 augusti kl. 10–14. Hon anmälde fem
deltagare.
Mötet ska handla om möjligheterna att genomföra en utställning/mässa
i USA nästa år. På Konstnärsnätverkets hemsida kan man läsa om nätverkets utställning i Dubai och nu är man intresserad av att göra en utställning
i USA och förhoppningsvis i samarbete med den svensk-amerikanska handelskammaren (Seattle week ?).
Det är i detta sammanhang jag ser ett intresse från vårt nätverk att vi
tillsammans med Sörmland och Handelskammaren kan finansiera ett del-

*
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tagande på en utställning/mässa i USA nästa år. Därför hade jag initierat
till detta möte och ville gärna att någon i projektgruppen och i nätverket
var med.
*

Har inbjudit våra kommunrepresentanter till Arbetets museum den 5 september på en nätverksträff men Lena Axelsson från Vadstena kommun
meddelade omgående att hon ej kunde vara med den dagen. Jag bokade då
in en separat träff med henne.

8
juli
2011

Jag besökte Lena Axelsson på kommunkontoret i Vadstena tillsammans
med Kerstin Engman, representant från föreningen Svenska Spetsar. Hon
informerade om planeringen inför Svensk Hemslöjds Riksförenings hundraårsfirande 2012 med tre utställningar i Stockholm och utställningen
”Spetskonst” i Vadstena, öppen 8 juni–19 augusti. Workshop i knyppling
skulle kunna arrangeras för besökande turister. Det fanns också idéer om
ljusknyppling och att dekorera övergångställen med spetsar. Lena Axelsson berättade om skolprojekt med knyppling och att sommarjobb kunde
erbjudas på slottet.
Under mötet föddes idéer och ett utvecklande av vidare samarbete mellan ”spetsarna” och kommunen. Det kändes bra. Jag tror att det finns ett
stort intresse från utländska besökare att se spetsutställningen i Vadstena
och utställningarna i Stockholm och att vi i nätverket kan utnyttja det och
aktivt jobba vidare för att på olika sätt inspirera till besök även hos oss.

19
juli
2011

Träffade konstnärsnätverket från Sörmland samt representanter från Handelskammaren. Vi presenterade vårt nätverk och blev informerade om Global Eyes, ett projekt som Handelskammaren drivit med bl.a. en utställning
i Dubai.
Med min fasta övertygelse att svenskt hantverk och konsthantverk måste
söka kunder utanför Sveriges gränser såg jag mötet med handelskammaren
och sörmlandskonstnärerna viktigt.

15
augusti
2011

*

*

*

Vi hade ett bra nätverksmöte med kommunrepresentanter på Arbetets mu- 5
september
seum.
2011
Inledningsvis hälsade museidirektör Niklas Cserhalmi oss välkomna
och berättade om Arbetets museums verksamhet och att museet inte samlar
in föremål utan endast berättelser.
Två textila berättelser kunde museet visa på plan sju i utställningen ”Ull
& Lin i kreativt möte”. En utställning om Björke Vävstuga och Östergötlands Ullspinneri som båda hade 30-årsjubileum och visades 28 maj–
30 oktober. Vi kunde konstatera att besöksantalet på våra företag hade ökat.
Björke hade haft en rekordsommar med fler yngre kunder och fler tyskar.
Carin Peterson visade sin idé till en hemsida och Lena Grip visade ett
provtryck på vår informationsfolder.
Lena Grip hade fått förfrågan från intendent Kristina Grahm i Gamla
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Linköping om nätverket var intresserat att producera en utställning i Curmanska magasinet sommaren 2013. Vi tackade ja och Lena utsågs som
samordnare.
Carin Peterson gjorde en idépresentation av hemsidan. Proffsigt! Likaså
Lena Grips jobb med foldern. Michael Nydén berömde oss att vi kommit
långt. Det var roligt. Fick också rådet att kontakta Peter Karlsson på Östsam för att söka medel till gemensamma satsningar.
Vi är ett nätverk som uppmärksammas. Det kan vi se genom inbjudan
till Gamla Linköping.
Vi kunde också visa att ett samarbete i nätverket kan få effekter. Jag
tänker då på att Arbetets museum producerat en utställning om Björke
Vävstuga och Östergötlands Ullspinneri.
Jag fick i det sammanhanget genomgå en personlig process. För första
gången på trettio år skulle någon annan bestämma hur jag och företaget
skulle presenteras. Jag hade inledningsvis svårt att se min roll i processen
kring utställningens gestaltning och jag engagerade mig och hade åsikter.
Jag kom till slut till insikt att det är ju inte mitt ansvar och jag som ska
utforma utställningen utan det är ju en producent på museet som med sina
ögon ska visa fram två olika textila företag med sina 30 års arbete. Det var
svårt att lämna över och se sig själv i ett annat ljus.
Mötet hade föregåtts av ett meningsutbyte med lokalansvariga på Arbetets museum och mig som beställare angående en hyreskostnad av konferenslokalen Lokatten. Genom en dialog med museidirektören löste sig
frågan. Samverkan är att ge och ta och den tesen blev gällande. Björke och
spinneriet hade varit behjälpliga med material och information och sponsrat en sommaranställd på museet till gagn för alla. Jag reagerar för det som
för mig är självklarheter men lär mig också förstå hur andra organisationer
arbetar.
*

16
september
2011

Dagen då projektet fick förlängd dispositionsrätt till den 2012-12-31, undertecknad av Kent Waltersson. Det var med lättat hjärta jag mottog meddelandet.

23
september
2011

Tillsammans med Ylwa och Britta från Björke vävstuga deltog jag i ett möte
hos en keramiker i Jönåker med nätverket <www.of.sweden.se>. Camilla
Lejon och Linda Juthammar från Handelskammaren fanns också med. Vi
diskuterade olika ideér och framtida gemensamma satsningar utomlands.

13–14
november
2011

Nätverksträff i Slöjdvillan. Marknadsföringsgruppen presenterade de nytryckta Östgötatextil-foldrarna med adressuppgifter och karta till medlemsföretagen. Alla fick i uppgift att sprida dem vida kring.
Dessutom formulerade vi stadgarna för den förening vi nu var beredda
att bilda.

17
november
2011

Efter en inbjudan av Helene Bäckström på Östsam deltog jag på Generators rikskonferens som arrangerades i Norrköping. Hon presenterade mig
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*

*

*

för textilformgivare Marie Kling, Skärblacka som också var inbjuden. Jag
passade på att informera Marie Kling om KulTexTurismprojektet och nätverket.
Olika kreativa näringar presenterades på konferensen och jag deltog i ett
seminarium om utvecklingsarbete vad gäller TODO, utvecklingsarbete av
kreativa näringar i praktiken. Planeringsarbetet kring Kulturnatten i Norrköping beskrevs av kommunens anställda samordnare.
Jag fick en konstig känsla, här satt jag på en konferens i Norrköping där
språket var på engelska. Alla distriktens slutredovisningar framfördes på
engelska med undantag av Östergötland som framfördes på svenska! Förvirrat kändes det som och konstruerat. Hur många entreprenörer och kreativa företagare fanns med som betalande deltagare? Har vi råd att vara med?
Jag deltog på ett seminarium om utvecklingsarbete av kreativa näringar i
praktiken. De flesta deltagarna i gruppen var anställda inom den offentliga
sektorn. Kanske är det så att Generatorkonferensen arrangeras för anställda
inom den offentliga sektorn med fokus på att utveckla de kreativa näringarna åt oss kreativa småföretagare? Nästa konferens ska vara i Gävle 26–27
november 2012.
*

Carin Peterson har lagt ut den första versionen av hemsidan
<www.ostgotatextil.se>.

18
november
2011

Samtal med Svenska Spetsars talesman ang internationella kontakter inför
SHR:s sommarutställningar 2012 och Spetsutställningen på slottet i Vadstena. – Går det att anordna workshops i knyppling, undrade jag?

21
november
2011

Britta Eriksson från Björke och jag träffade Nätverket Of Sweden i Kammarforum, Handelskammarens lokaler i Norrköping. Linda Juthammar
hade också inbjudit Marie Kling, textilformgivare från Skärblacka. Vi pratade om satsningar på USA-marknaden och informerades om att Sweden
Week i Seattle ej kommer att anordnas 2012. ”Scandinavian month” i
Philadelphia anordnas redan under våren 2012 och de som har intresse kan
kontakta Linda.
För att arrangera en utställning utomlands behövs 8–12 månaders förberedelsetid.
Vi enades om att inleda vårt samarbete med att arrangera en gemensam
utställning i Sverige sommaren/hösten 2012, vilken kan kombineras med
intressanta seminarier.
Projektet Global Eyes är avslutat, men Linda Juthammar på Handelskammaren hade ett förslag, dvs att om vi i nätverken är intresserade av den
utländska marknaden och blir medlemmar i Handelskammaren då skulle
Linda kunna lägga viss tid till ett fortsatt samarbete. Alla ställde sig positiva
till förslaget. Linda tog på sig att kolla upp om Tyskland, Nederländerna
och/eller Belgien är marknader som är mer aktuella att satsa på före USA.
Det var roligt att träffa Marie Kling igen, vi hade ju tidigare träffats på

22
november
2011

*

*
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Generatorkonferensen. Jag uppmuntrade henne och hennes företag Klings
Kollektion att under våren ansöka om medlemskap i nätverket Östgötatextil som var under uppbyggnad.
*

22
november
2011

Besökte Johanna Nählinder och överlämnade Östgötatextils nytryckta folder vilken jag även skickat postledes till Kajsa Ellegård och Elin Wihlborg.

24
november
2011

Samtal med Maria Silfverhielm som kommer att arbeta med sin rapport
under våren 2012. Skickat mail till universitetets Lena Silstrand, Nicolette
Lakemond samt Johanna Nählinder angående ekonomin i projektet. Den
kvarvarande summan bör räknas om i timmar för Johanna Nählinders räkning. Hon återgår i tjänst den 1 januari 2012.

*

*

29
november
2011

Britta Eriksson och Ylva Källgren på Björke Vävstuga var tillsammans med
mig på Arbetets museum i Norrköping och hade en utvärdering av utställningen ”Ull & Lin i kreativt möte”. Vi fick veta att det varit 19 622
besökare under hela perioden dvs mellan den 28 maj och den 30 oktober
2011. 378 personer hade deltagit på olika workshops som anordnades av
en av oss extraanställd sommarjobbare. Det var många positiva reaktioner.
Det var roligt att träffas och få information om antalet besökare och hur
arbetet med olika workshops fungerat. Många hade kommit och suttit ner i
utställningens kreativa hörna och handarbetat under kortare och längre tid.
Jag har i efterhand fått höra: – Jaa, på museet och i utställningen om Ull &
Lin där var jag flera gånger med våra barn. De tyckte det var jätteroligt att
göra saker och sen kostade det ju inget. Det är ju fritt inträde på museet.
Sen var det ju också en kunnig ung inspiratör som visade vad man kunde
göra med ull och lin i garn och väv. Det skulle alltid finnas möjligheter ”att
göra” på museerna. Det sätter spår.
Besökte Näringslivets hus i Norrköping och lämnade foldrar till Ingela Grankvist samt Susanne Fredriksson, nytillträdd vd för Östsvenska Turistrådet.
Träff på Östsam med Helene Bäckström som ansvarar för kulturella och
kreativa näringar. Jag berättade om vårt projekt och förhörde mig om möjligheter till samarbete. Hon fick vår folder och jag fick rådet att kontakta
Peter Larsson som är ansvarig för näringslivsfrågor.
*

1
december
2011

Jag deltog på en Kulturspaning där bl.a. Bo Olls på Östsam var en av arrangörerna. Platsen var Hemslöjdsgården där de ansvariga för utställningen
Slow Craft i Reymyre berättade. De ville visa slöjd på ett nytt sätt. Ca 50
slöjdare ställde ut och de hade en nätbutik. Omkring 12 000 hade besökt
utställningen.
Jag uppfattade det som en svårighet att man ej kunde handla direkt utan
på nätet, vilket ej fungerat så bra.

7
december
2011

Skickat ett mail samt brev med folder och en Jubileumsbok till Tora Friberg
på CKS och beskrivit projektet och hur det har utvecklats, samt frågat om

*
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möjligheten att söka ytterligare medel för att implementera och vidga det
nya nätverket Östgötatextil.
*

Besökte Peter Larsson på Östsam i Linköping. Berättade om vårt projekt
och om Östgötatextil och frågade om våra möjligheter att som ett affärsnätverk söka medel inom programmet Främja kvinnors företagande i Östergötland 2011–12 där också Tillväxtverket finns med som finansiär.
Vi välkomnades med en ansökan. Östsam står för 65 % av kostnaderna.
Nätverket vill tillsammans nå nya marknader inom landet och utomlands
för att utveckla, stärka och växa, gärna i samarbete med Sörmland och
Handelskammaren.
Träffade Ewa Carlgren på Östsam. Hon arbetar i ett projekt som ska
sammanställa alla kultur- och naturaktiviteter under 2012 och ville gärna
komma på nästa nätverksmöte för att informera. Östergötlands Turistråd
byter namn till Visit Östergötland.
Besökte hemslöjdsgården och åt grötlunch. I samtalet med Gunnel
Mörtfors från Östergötlands museum fick jag information om 2012 års
tema ”Mode och Minne”. Jag berättade om nätverket och att vi skulle kunna arrangera en textilutställning under samma tema. Hon föreslog mig att
ta kontakt med Maria Nordeman, verksamhetsansvarig på Löfstad slott.

9
december
2011

Fick svar från professor Tora Friberg att hon meddelat föreståndare Kent
Waltersson på CKS angående ansökan om ytterligare medel för att implementera och vidga det nya nätverket Östgötatextil.

12
december
2011

Har skrivit ett mail till avdelningschef Marietta Douglas på Östergötlands
museum och frågat om att få visa KulTexTurism-projektet i deras galleri
under sommaren.
Tillsammans med Norrköpings stadsmuseum ska de ha MODE &
MINNE som tema 2012 och där kunde vårt projekt vara intressant att visa.

13
december
2011

Har kontaktat Maria Nordeman, utställningsansvarig på Löfstad Slott. Vi
ska träffas den 9 januari angående en sommarutställning 2012. Utställningen ska ha temat Mode & minne och kan produceras av enbart medlemmar
i Östgötatextil eller tillsammans med nätverket i Sörmland.
Jag kände att här kan det öppnas en möjlighet att få producera en första
utställning i Östgötatextils namn, så jag tog på eget bevåg kontakt med
utställningsansvarig. Vill först göra ett besök på plats och förhöra mig om
villkoren för att sedan presentera det för nätverket.

14
december
2011

Kajsa Ellegård har ställt frågan inom universitetet om det finns möjlighet
att de kan stå som projektägare till ett affärsnätverk där medel kan sökas på
Östsam och Tillväxtverket för att utveckla och implementera Östgötatextil.
Hon har fått ett nej och har blivit hänvisad till ansvariga på Östsam.
Jag har talat med Peter Larsson på Östsam och han godkänner att exem-

19
december
2011

*

*

*

*
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pelvis ullspinneriet står som projektägare om projektet har ett eget konto i
bokföringen och att det ska granskas av revisor. Spinneriet är tidigare projektägare till DoRedo, ett projekt som pågick mellan 2004–2006.
*

9
januari
2012

Besökte Löfstad slott och träffade Maria Nordeman, utställningsansvarig.
Jag presenterade nätverket och att vi var intresserade att anordna en utställning. Vi hälsades välkomna att producera en sommarutställning 2012 i
Kyrksalen.

13
januari
2012

Projektledningen träffas och Johanna Nählinder välkomnas tillbaka efter
föräldraledigheten.

19
januari
2012

Träffade sörmlandsnätverket på Kulturkammaren i Norrköping tillsammans med Linda Juthammar från Handelskammaren. Benita, Ylva och
Britta var också med. Vi tittade på olika lokaler för att anordna en gemensam utställning.

23
januari
2012

Nätverksmöte hos Annika Rudholm i hennes nya butik. Johanna Nählinder välkomnades tillbaka efter sin föräldraledighet. Ewa Carlberg från
Östsam inledde mötet kl 10.00 och berättade om Visit Östergötland och
en satsning på att erbjuda upplevelser och olika aktiviteter på ett nytt sätt.
Vi gick igenom förslagen på stadgar och ansökningsblankett vilka ska
revideras. Östgötatextils första utställning ska visas på Löfstad Slott i sommar och Annika Rudholm har lagt ner mycket arbete med texterna som vi
var nöjda med. Vi hade en lång diskussion om namnet på utställningen.
Slutligen blev det: ”Stil, skvaller och gamla filmstjärnor”.

13
februari
2012

Nätverksmöte på Löfstad slott. Vi beslutade på mötet att bilda föreningen
Östgötatextil och godkände stadgar och blankett för ansökan till föreningen. Vi utsåg en arbetsgrupp med ansvar kring gestaltandet av sommarutställningen samt marknadsföring. Annika Rudholm utsågs till utställningskommissarie.
Åsa Nilsson Dahlström var med på mötet som observatör för ett forskningsprojekt.
Det kom upp förslag på nya medlemmar vilka skulle kontaktas för att
skicka in en ansökan.
Det här var en speciell dag. Vi hade beslutat om att bilda en intresseförening och vi var överens om att producera en utställning. Vi fotograferades
på uppdrag för att vara med i museets Mode & Minne katalog, Arbetsgruppen bildades utan omsvep. Det var roligt!
Jag berättade på mötet att jag vid Mode & Minnes pressvisning på Östergötlands Museum träffat ansvariga på Flygvapenmuseet. De hade i år en
modevisning inlagd i sitt program. Hur ser deras program ut 2014? Kan vi
passa in i ett samarbete?

*

*

*

*

*
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Min man Börje Norberg och jag var med då Textilmuseet i Borås arrangerade en nordisk konferens om framtida utmaningar med fokus på kompetensöverföring. Det var främst museifolk från hela Norden. Vi var udda
som var där som egna företagare men vi vill också värna om att kunskaper
förs vidare.
Börje ombads att besöka ett museum och bistå ideellt. Det fanns inga
pengar att betala med. Det är så det är, det finns ingen ekonomi eller någon
som vill se och engagera sig i att kunskaper kan fås även utanför museivärlden. Den är som en egen sluten värld.
I utvärderingen framförde någon att museerna i Norden borde kunna
hjälpa varandra med de olika kompetenserna som finns. För mig är det en
självklarhet men också att de borde ta vara på den kompetens som Börje
innehar med sina yrkesverksamma 30 år.
Under besöket ingick en rundvandring i museet och de gamla maskinerna demonstrerades. Vid spinningen på selfaktorn gick några trådar av,
men då stängdes maskinen av då kunskapen att laga saknades.
I dagens Sverige finns endast en selfaktor, typ spinning Jenny, kvar som
används i produktion och den finns på Östergötlands Ullspinneri.
Under projekttiden har en dokumentation gjorts av tillverkningsprocessen på Östergötlands Ullspinneri. I bokform kan man läsa och se bilder
på fåren, sedan ullen som spinns till garn och som vävs och bereds till filt
enligt svensk textil- och hantverkstradition. En DVD medföljer med ljud
och rörliga bilder på processen.
Detta är ett sätt att bevara ett kunnande eller att se det som en dokumentation på ett textilt småföretagande som pågick omkring sekelskiftet
2000.

12–13
mars
2012

Projektgruppen träffade representanter från kommunerna. Michael Nydén,
NuLink uppmuntrade nätverket till e-handel och såg möjligheter att engagera studenter. Han föreslog att vi skulle kontakta marknadsbolaget, som
är finansierat av länsstyrelsen, och även se möjligheter till samarbeten med
andra projekt.
Jag uppskattar Michael Nydén på NuLink för han alltid ger olika förslag
till idéer och visar på möjligheter. Jag har läst hans insändare om e-handel
i Corren och vi har tagit upp frågan i nätverket. Den är under process kan
man säga. Har också haft funderingar på hur noga utvärderingar av projekt görs? Jag ringde upp Michael Nydén och frågade om det finns någon
utvärdering från Östergötlands hemslöjdsutställningar som visades i Kina
och Japan för ett antal år sedan? De var påkostade och en delegation fanns
med att representera.
Jag minns att Hemslöjdsgården visade en japansk utställning ett eller två
år därefter, vilket kan ses som lyckat, att man följer upp och stärker banden.
Jag skulle vilja göra det igen. Ta vara på de kontakter som knöts. Vilka var
här och ställde ut? Finns det en deltagarlista/visitkort? Kan vi återkoppla?
Nu är det dags.

19
mars
2012

*
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*
23
mars
2012

Ringde upp Peter Larsson på Östsam och frågade åter om Tillväxtverkets
program för kvinnligt företagande. Skulle nätverket ha möjlighet att komma ifråga? Det var ett positivt samtal vilket följdes upp av ytterligare samtal
den 30 mars. Jag ägnade ett antal dagar åt att skriva en projektansökan om
finansiering till att bygga en gemensam utställning.

26
mars
2012

Föreningen Östgötatextil har sitt första årsmöte och väljer in Marie Kling
och Johanna Sölvberg som nya medlemmar.

24
april
2012

Träffade konstnärsnätverket från Sörmland på Björke Vävstuga. Det var
vår femte träff och vi fortsatte ett resonemang omkring en utställning. Vi
inbjöds till nästa träff i Nyköping.
Lena Juthammar på Handelskammaren deltog ej på mötet. En förutsättning för att hon skulle fortsatta sitt engagemang i nätverket, var ju att
deltagarna skulle som motprestation teckna medlemskap i Handelskammaren vilket ej någon hade gjort. Endast ett företag var medlem.
Jag känner här en skillnad i tankesättet att Östgötatextil är mer affärsinriktat och att man är villig att satsa av egna medel om en gemensam affärsidé är bra nog. Sörmlandsnätverket lägger mer vikt på en enskild utställning och hur finansieringen av en sådan ska kunna lösas.

*

*

*

15
maj
2012

Fick besked via mail att nätverkets projektansökan ”Östgötatextil på gång”
till Tillväxtverket och Östsam hade beviljats.
Det var ett mycket glädjande bud som jag fick skicka vidare. Ett bevis
på att vi var betrodda och att beviljade medel skulle göra det möjligt att
utveckla vårt samarbete i nätverket. Hurra!
*

2
juni
–
2
september
2012

Föreningen Östgötatextils utställning ”Stil, skvaller och gamla filmstjärnor”
visades under ett av Östergötlands museers gemensamma tema Mode &
Minne. Utställningen presenterades på en helsida i museets publikation.
Universitetslektor och projektledare Johanna Nählinder invigde utställningen den 2 juni. Vi var många som var där och Johannas invigningstal
värmde oss alla, utställare som publik.
*

15
augusti
2012

Hemsidan uppdaterades med ny grafisk form och med mer information
om föreningen, aktiviteter och hur man ansöker om medlemskap.
Jag blev mycket imponerad av Carin Petersons arbete med utformningen av hemsidan. Den var så himla bra och informativ. Kändes väldigt roligt
och med glädje skickade jag information om vår nyuppdaterade hemsida
vidare bland annat till alla näringslivskontor i Östergötland. Nu är det fritt
fram för alla östgötska textila utövare att ta del av informationen på hemsidan och ansöka om medlemskap.
*

17
augusti
2012

Träff med föreningen, projektgruppen och inbjudna gäster på Löfstad
Slott. Föreningens medlemmar presenterade Östgötatextils utställning
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”Stil, skvaller och gamla filmstjärnor” samt svarade på frågor. Jenny Karlsson berättade bland annat om sin e-handel på utländska sajter. Vi förflyttade oss sedan till värdshusets andra våning, där Maria Silfverhielm talade
kring ”Varför är utställningar viktiga”?
Johanna Nählinder svarade på frågan: – Vad har hänt i projektet?
KulTexTurism-projektet har lett till ett nytt nätverk, Östgötatextil, vilket presenteras i en framtagen folder, en hemsida och på sin första utställning i Kyrksalen på Löfstad Slott sommaren 2012.
Projektet ledde också till en utställning 2011 på Arbetets museum om
Björke Vävstuga och Östergötlands Ullspinneri som båda firade 30-års
jubileum.
Britta Eriksson berättade att Björke Vävstuga har, genom medverkan i
nätverket, utvecklat företaget genom att skapa både en facebooksida och
en blogg.
*

Britta Eriksson och Ulla-Karin Hellsten representerade föreningen Östgöta
textil på Löfstad slott under Park- och trädgårdsdagen.

19
augusti
2012

Fyra japanska hantverksintresserade grupper har bott i Slöjdvillan, besökt
ullspinneriet och deltagit i workshops. Dessutom har vi genomfört olika
studiebesök. Bland annat till AnnKatrin Engman-Spendrup, Nordisk angora, som föder upp angorakaniner och innehar en butik vid Stocklycke på
Omberg. Japanerna uppskattar att få se kaninerna, känna på dem och få
vetskapen om att Börje spunnit angoragarnet som ligger på hyllorna. Besöket inbjuder även till inköp av olika hantverksprodukter och konstverk från
trakten och har inneburit mycket bra dagskassor.
Uppskattningsvis spenderar våra japanska gäster mellan 10 000 och
20 000 kr per person under Sverigevistelsen.
Samtliga grupper har också besökt utställningen på Löfstad Slott och
spetsutställningen i Vadstena.

juni
–
augusti
2012

*

*

Under Östgötagdagarna fanns representanter från Östgötatextil på plats i 1–2
september
Kyrksalen på Löfstad slott. Carin Peterson visade utställningen, AnnKatrin 2012
Engman-Spendrup sina angorakaniner och Benita Bergfeldt-Lövgren
yllebroderi.
Besöksantalet under utställningstiden var 8 216 personer.
*

24
Föreningen Östgötatextil hade möte hos Carin Peterson. Utvärdering av september
sommarens utställning och diskussion om nästa års aktiviteter med bl.a. 2012
utställning i Gamla Linköping. En arbetsgrupp bildades.
*

Carin Peterson kom till spinneriet på morgonen. Hon hade fått ett parti
ullgarn som behövdes spolas upp på koner. Vi hade ej tid att göra det åt
henne men hon var välkommen till spinneriet att utföra jobbet själv. Det
gick jättebra!
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16
oktober
2012

Det var roligt tyckte jag, Dels att vi kunde erbjuda en tjänst men också
mötet vid kaffestunden. Vid en av våra första nätverksträffar så fanns önskemål att vi i nätverket skulle kunna hyra in oss hos varandra och det här
visar ju på ett sådant exempel, så nu har det hänt.

Föreningen Östgötatextils medlemmar i augusti 2012
Benita Bergfeldt-Löfgren, Norrköping

Marie Kling, Skärblacka

AnnKatrine Engman-Spendrup, Ödeshög

Ylwa Källgren, Björke

Britta Eriksson, Björke

Carin Peterson, Norrköping

Lena Karin Grip, Linköping

Annika Rudholm, Linköping

Ulla-Karin Hellsten, Ödeshög

Johanna Sölvberg, Linköping

Carina Juberg, Vadstena

Åsa L. Winterqvist, Kolmården

Jenny Karlsson, Linköping

Epilog

I över 30 år har jag jobbat som småföretagare inom den textila näringen.
Under årens gång har jag sett många verksamheter försvinna. Jag har sett
hur de textila kunskaperna begränsats och hur det blir allt svårare för textila
småföretagare att överleva, när marknaden och konkurrensen blir allt mer
global.
Mitt och min man Börje Norbergs företag, Östergötlands Ullspinneri
har överlevt, endast tack vare exporten till Japan som inleddes för snart 20
år sedan. I dag exporterar vi mer än 50 procent dit, och den erfarenheten
har gjort mig övertygad om att svenskt hantverk behöver hitta kunderna
utomlands, då den svenska marknaden är för begränsad.
För mig är det också viktigt att de textila kunskaperna som finns nära
oss bevaras inför framtiden. Att ge en förståelse för exempelvis hur ett garn
som används i våra tröjor och filtar blir till har jag velat visa pedagogiskt
med hjälp av ord och bild i en bok, Östergötlands Ullspinneri 30 år – att
förvalta en hantverkstradition.
Den största delen av mitt arbete på ullspinneriet åtgår till marknadsföring och att hitta nya och underhålla gamla kunder. Jag upplever ett stort
intresse för våra svenska textila tekniker hos våra japanska kunder, vilket
har gjort att vi har vidareutvecklat vår verksamhet med ”handarbetsturism”
och arrangerar årligen textila resor till Sverige för japanska grupper.
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I det sammanhanget upptäckte jag ett utlyst EU-projekt om småföretag
och turism vilket var upphovet till idén om KulTexTurism-projektet.
Jag som småföretagare vet att man måste kunna göra allt själv i företagandet, en kunskap som alla småföretagare innehar. I den finns en styrka
och en gemensam plattform att utgå ifrån, vilket utgör en bra grogrund för
samarbete och utveckling.
För mig var det en inspirerande tanke att vi småföretagare i textilbranschen skulle ha en dialog med forskare och gemensamt skulle kunna
skapa nya förutsättningar för att överleva, bevara kunskap, utveckla våra
verksamheter och öka besöksnäringen.
Sedan starten har projektet genomgått tre olika faser, att kartlägga alla
textilt verksamma i fyra utvalda kommuner, Norrköping, Linköping, Vadstena och Ödeshög, att sedan bilda ett nätverk och att slutligen samarbeta
på olika sätt inom nätverket.
Min första uppgift var att kartlägga vilka textila utövare det finns, vilket
jag gjorde genom att kontakta näringslivskontoren, mina egna nätverk, tidningar och olika utställningskataloger.
Utifrån kartläggningen var min uppgift att bilda ett nätverk bestående
av professionella textilutövare. Jag besökte alla tilltänkta och utifrån mina
erfarenheter som företagare var det lätt att måla upp en bild av ett gryende
nätverk. Att vi skulle utveckla oss till inte bara textila näringsidkare, utan
även turistiska näringsidkare och ha en dialog med kommun och forskare
om hur vi kan hjälpa varandra.
Det första halvåret deltog 26 personer i projektet, idag är det 23. Jag
fanns med i både universitetets projektgrupp och i nätverket av företagare.
Inledningsvis var jag mycket ivrig och ville gå fortare fram i processen,
men hejdades av projektgruppen på universitetet, då projektet skulle vara
underifråndrivande och växa fram för att framledes kunna stå på egna ben.
Deltagarna i nätverket själva skulle hitta vägarna men få hjälp genom forskarvärldens olika verktyg. Jag fick ofta lägga band på mina entreprenörsinstinkter att skynda.
Under resans gång bildades arbetsgrupper för nätverkets organisation,
marknadsföring, hemsida och blogg.
En hemsideadress registrerades på Östgötatextil, ett namn vi tidigt bestämde oss för och snart var den första varianten av hemsidan utlagd på
nätet.
Marknadsföringsgruppen arbetade fram en folder med adressuppgifter
och karta till medlemsföretagen. Den distribuerades ut till bla museer och
turistbyråer och var ett sätt att presentera den nybildade textila föreningen
Östgötatextil.
Genom Handelskammarens projekt Global Eyes 2011 fick vi kontakt
med ett konstnärsnätverk i Sörmland. Flera möten har hållits för att så
småningom gemensamt kunna satsa på internationella projekt.
Nätverket Östgötatextil bildades officiellt den 13 februari 2012 och
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är myndighetsregistrerat med eget bankgiro. Östgötatextil öppnas nu och
välkomnar alla textilutövare i samtliga kommuner i Östergötland som vill
ansöka om medlemskap.
Två utställningar har producerats hittills. Den första på Arbetets museum i Norrköping, ett samarbete av två företag i nätverket, Björke Vävstuga
och Östergötlands Ullspinneri som båda firade 30-års jubileum. Utställningen ”Ull & Lin i kreativt möte” sågs av nästan 20 000 besökare under
2011.
Under sommaren 2012 visades föreningens första gemensamma utställning ”Stil, skvaller och gamla filmstjärnor” på Löfstad Slott utanför Norrköping. Den producerades av föreningens medlemmar som också arrangerade workshops och visningar.
Flera textila grupper, både svenska och japanska har besökt utställningen och många enskilda besökare har uppmärksammat föreningens medlemmar och besökt respektive företag. En följd av ett gemensamt arbete.
Min vision är att den textila kunskapen och textilyttringarna här i Östergötland får bevaras och utvecklas in i framtiden genom att de textila småföretagen lyckas överleva i den allt mer globaliserade världen.
Vi småföretagare måste anpassa oss för den nya tiden och jag tror att
det är med våra gemensamma krafter som vi kan gå utanför de nationella
gränserna för att hitta nya kundsegment som kan garantera vår överlevnad.
Min vision är vidare att namnet Östgötatextil ska bli ett vedertaget begrepp och att det ska associeras med god kvalitet, gediget hantverk och
inspirerande handarbete. Och att vi under resans gång ska få nya turister
till vårt län som kommer för att ta del av, och bli nya ägare av textilier från
Östergötland.
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Kapitel 3
Master Class i ett textilt nätverk
Maria Silfverhielm

Textila verksamheter och traditioner i Östergötland
– en bakgrund

I Östergötland finns en lång textil tradition från manufakturer kring Vadstena slott till textilindustrin i Norrköping. Den textila näringen i länet
består i dag av många mikroföretag, småskaliga hantverksföretag eller hantverksindustriella företag. Bland de textilt verksamma i länet finns också
en aktiv föreningsverksamhet genom en linvävarförening, Östergötlands
läns hemslöjdsförening – Östgöta hemslöjd och Svenska Spetsar i Vadstena
samt regionföreningen Svensk Form Öst. I Östergötland förekommer fåravel med inriktning både mot köttproduktion och mot ullproduktion. Både
oljelin och spånadslin odlas och förädlas i länet.
I forskningsprojektet ”KulTexTurism – för lokal utveckling” som startade 2010 ingår idag 13 textilt verksamma kvinnliga företagare från 4 kommuner. Kommersiellt driven verksamhet baserad på textila material som
förädlas genom design, konstnärliga uttryck och hantverk i Östergötland
var grundkriteriet för att vara med i projektets nätverk. Bland deltagande
företag märks till exempel producenter som bearbetar råvaran ull till garn,
formger och producerar kläder och accessoarer, inredningstextilier för hem
och offentlig miljö eller materialsatser med beskrivningar för den som vill
handarbeta själv. Enskilda besökare och grupper erbjuds shopping, kurser
och andra textila upplevelser i företagens butiker och produktionsställen.
Besökarna får samtidigt tillfälle att upptäcka Östergötland. Med hjälp av
nätverket stärks intresset och kunskaperna inom det textila kulturområdet
samtidigt som turism utvecklas. Föreningen Östgötatextil bildades 2012 av
deltagare i nätverket. De framträdde med sin första gemensamma utställning ”Stil, skvaller & gamla filmstjärnor” på Löfstad slott, sommaren 2012.
De etablerade textilt verksamma företagen har rik och stor kunskap
inom sina områden, men några av dem saknar en del praktisk kunskap
som rör företagandets administrativa sidor. Blivande småföretagare i branschen kan gå utbildning både på folkhögskolenivå och på universitetsnivå.
Hög textil kompetens nås ur stärkt teknik- och materialkunskap samt ökat
formgivningskunnande. Det finns behov av att stärka teknikförmedling,
skapa återväxt och tillvarata den kunskap som finns bland redan etablerade
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textila hantverkare inom näringen. Möten mellan näringsidkare i nätverket, såväl materialproducenter som materialförädlare, har lett till diskussioner om utveckling av nya produkter och formgivning. Ett medel för att
stödja och utveckla företagen som ingår i nätverket är dialog och reflektion
över produkter, profil och marknadsföring.
Denna rapport behandlar en speciell form för kunskapsutveckling –
Master Class – som syftar till kunskapsutveckling hos etablerade hantverkare. Master Class har använts av mikroföretagare i nätverket för textilt
verksamma hantverkare i Östergötland. Inledningsvis beskrivs nätverket
och dess koppling till forskningsprojektet KulTexTurism, därefter presenteras studiens syfte och frågeställningar och Master Class som metod sätts in
i ett sammanhang av tradition inom hantverksföretag. Genomförandet av
Master Class med nätverkets medlemmar presenteras och resultatet redovisas. Avslutningsvis några reflektioner om behovet av kompetensutveckling
för textila hantverkare och vilken roll Master Class kan spela.

Samverkan mellan textila hantverkare och Linköpings universitet,
praktikbaserat forskningsprojekt som drivkraft för att skapa nätverk

På initiativ av en textilentreprenör i Östergötland ansökte forskare vid Linköpings universitet om forskningsstöd från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, för att driva ett projekt i nära samarbete med textila
hantverkare och kommuner. (Hellsten, 2012) Projektet ”KulTexTurism –
för lokal utveckling” bedrivs genom följeforskning i ett nätverk med textila
mikroföretagare från de fyra kommunerna Ödeshög, Vadstena, Linköping
och Norrköping. Namnet poängterar att hantverksföretagen är verksamma
inom såväl den kulturella som den textila sektorn och har därmed stor potential som turismföretag. (Nählinder m.fl., 2009)
I projektet deltar företagarna i nätverket, företrädare från de fyra kommunerna samt textilforskare och innovationsforskare från Linköpings
universitet. Nätverket etablerades tidigt i projektet som mötespunkt, kunskapsspridare och arena för hjälp och stöd mellan deltagarna. I projektansökan beskrivs forskarnas medverkan som följeforskare och agerande
som intermediärer mellan universitet, kommun och näringsliv. (Nählinder
m.fl., 2009)
I Östergötland finns som nämnts flera textila mikroföretag med konsthantverks- eller hantverksinriktning både i de kommuner som nätverkets
verksamhet vänder sig till inledningsvis och i övriga kommuner. Många
företagare har samtidigt ett antal olika bisysslor i förhållande till den textila
verksamhet som de främst vill bedriva. Ett viktigt skäl är att bisysslorna
ger bidrag till försörjningen. Företagen har alltså behov att utveckla sin
verksamhet och öka sin försäljning och flera vill bredda sin verksamhet för
att kunna bli mer attraktiva som besöksmål. Flera företag vill även kunna
ta emot grupper med inslag av aktiviteter och upplevelser i form av kurser
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och utbildning. Breddad verksamhet kan leda till att de både kan behålla
och vidareutveckla sin verksamhet i länet/regionen och dessutom stimulera
unga aktörer till etablering av textilt företagande. (Nählinder m fl., 2009)
Innan nätverket bildades gjordes inom projektet KulTexTurism undersökningar vilka textila företag i de fyra kommunerna som var professionellt
verksamma i Östergötland, dvs. som helt eller delvis försörjde sig på sin
textila verksamhet. Dessa företag erbjöds att delta i nätverket, liksom de
kommuner där företagen är etablerade. Avsikten är att på lite längre sikt
bredda nätverket till textilföretag i hela Östergötland. (Hellsten, 2012)
I inledningsskedet identifierades tre viktiga funktioner för nätverket.
Den första funktionen var att skapa en arena för möten mellan företag,
kommuner och forskare inom nätverket. Alla deltagare gavs möjlighet till
dialog om textil näringsverksamhet och dess kulturella betydelse samtidigt
som textila näringarnas betydelse för turismutveckling lyftes fram. Där diskuteras även vilka typer av stöd som kan vara aktuella och efterfrågade av
näringsidkarna och om det är möjligt att i någon form få kommunalt stöd.
Samverkan mellan kommuner och möjligheten att dra nytta och lära av
varandra från olika exempel kan spela stor roll. (Nählinder m.fl., 2009)
Nätverkets andra funktion är att vara kunskapsvårdare och kunskapsspridare. Branschkunskap sprids mellan textila hantverkare och delas genom muntlig information och hantverksdemonstrationer snarare än i
skrifter. Handens kunskap och tekniköverföring ges plats i möten mellan
näringsidkare i olika generationer inom närverket. (a.a.)
Kunskaper som utvecklats exempelvis vid Östergötlands Ullspinneri listas idag som ”utrotningshotade tekniska kunskaper” på Tekniska Museet i
Stockholm. En angelägen uppgift är att utveckla metoder för att ta tillvara
denna typ av kunskap. (Nählinder m fl., 2009)
Det finns även behov av och intresse för att uppmuntra och inspirera
unga textila utövare att starta mikroföretag vilket i förlängningen kan ha en
mycket positiv inverkan på lokalsamhället. I hela projektet har textilforskaren en viktig roll genom att fungera som en länk till akademisk textilpraktik och forskning med ömsesidigt lärande som följd. (a.a.)
Tredje funktionen för nätverket rör textilhantverkets roll i turismnäringen. För att kunna medverka i utvecklingen av turismen behöver textilhantverksföretagen stöd och hjälp. Nätverket, forskarna och kommunernas
representanter bidrar gemensamt till att ge entreprenörerna redskap för
att klara övergången från en textilverksamhet till ett blandat textil- och
turismföretagande. I samverkan mellan kommun, akademi och näringsliv
uppstår nya möjligheter och erfarenheter. Kunskap och lärdom från skeenden och processer inom nätverket som dokumenteras verkar berikande för
näringsidkare och forskare, men även för de kommunala tjänstemännen.
(a.a.)
Deltagarna i nätverket enades om att bygga ett gemenskapsnätverk där
det är viktigt att deltagarna känner sig trygga med varandra och tar fram
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tydliga spelregler. Att det som sägs stannar i gruppen. Ett resultat av nätverkets verksamhet är bildandet av föreningen Östgötatextil. I januari 2012
bildades föreningen av 10 deltagande mikroföretag i nätverket för professionella textilproducenter i Östergötland. De har sedan starten skapat en
gemensam hemsida och en broschyr som presenterar de olika entreprenörernas verksamheter och besöksadresser i landskapet och på webben,
<www.ostgotatextil.se>. Medlemmarnas första gemensamma framträdande
i utställningsform ägde rum på Löfstad slott sommaren 2012.
Näringslivssatsningar på hantverk, och i synnerhet textila hantverk är
ovanliga från den offentliga sektorns sida. Genom den statliga Nämnden
för hemslöjdsfrågor som lyder under kulturdepartementet och verkar mellan kultur- och näringsliv har offentliga medel kanaliserats till utveckling av
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds butiksverksamhet, slöjdare
och slöjdföretag i landet. Det är i en begränsad omfattning och en begränsad grupp mottagare som tagit del av medlen.
Textila hantverksföretag bedrivs främst av kvinnor. Verksamheten bedrivs ofta småskaligt och är inte i gängse mening teknik- eller kunskapsintensiv. Dessutom rubriceras verksamheten inte sällan som hobbyverksamhet till skillnad från affärsverksamhet. (Nählinder m.fl., 2009; Nählinder,
2012)
Företagen med de dubbla rollerna som kulturbärare och näringsidkare riskerar att hamna mellan stolarna. Förståelsen för och intresset av att
stödja eller främja denna verksamhet har hittills varit låg. (Nählinder m.fl.,
2009; Nählinder 2012)

Syfte och frågeställningar

Syftet med rapporten är att analysera hur Master Class, en speciell metod
för kompetensutveckling av professionellt yrkesverksamma inom den kulturella sektorn, tillämpades och fungerade vid ett seminarium med nätverket av textilföretagare samt vilket avtryck lärdomarna från Master Class
satte i föreningen Östgötatextils första utställning. Master Class seminariet
dokumenterades, analyserades och dess effekt utvärderades. Seminariedeltagarnas agerande i en Master Class innebar möjligheter till samtidig fortbildning och utveckling för de redan etablerade textila hantverkare/formgivare/konsthantverkare. Erfarenhetsutbyte och möte med andra aktörer
i samma situation är ett medel för var och en att komma till självinsikt. I
rapporten reflekteras över möjligheter av att dra nytta av erfarenheter i textil och formgivning som uppstår i Master Class. Utgångspunkt är följande
frågeställningar:
– Vilka förutsättningar krävs för att Master Class skall ge resultat?
– På vilket sätt stöds näringsidkarna av Master Class i sin utövning?
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– Vilka effekter av Master Class kan spåras i näringsidkarnas presentationer av sin verksamhet i samband med utställningen?
Genom att leda en Master Class i nätverket och observera deltagarna samt
analysera och tolka resultatet av observationen avser jag att synliggöra och
lyfta fram effekterna av utbildningen. Svaren på en enkät ställd till deltagarna tre veckor efter det genomförda Master Class seminariet bidrar till detta.
Mina iakttagelser och observationer från den första gemensamma utställningen ett år senare utgör ytterligare underlag för tolkning.

Hantverksutbildning – på traditionell väg och genom
avancerade studier – Master Class en form av
kompetensutveckling

Utbildning av hantverkare sker i stor utsträckning på eftergymnasiala
skolor, yrkesutbildningar och genom traditionell lärling–gesäll–mästarutbildning. För hantverkaren har det funnits få tillfällen till fortsatt högre
utbildning. Hantverkarens yrkeskunnande har fram till slutet av 1900-talet
utvecklats genom praksis, upprepad träning och övning i teknik och materialkunnande. Sådant lärande bygger på att iaktta en yrkesskicklig persons
handgrepp och pröva på att själv genomföra samma moment. En tradition av lärande genom visa mig. ”Lärlingen blir expert genom att imitera
mästaren.”(Nielsen & Kvale, 2000, s. 80)
Branschen, skrået, har hållit på sin kunskap och delat med sig av erfarenheter och innovationer till närstående hantverkare. Vem som helst har
inte tillgång till yrkeshemligheter. Mästaren har haft en särställning och
kunnat bestämma hur kunskapsspridningen sker. (Nielsen & Kvale, 2000)
Inrättandet av konstnärliga högskolor 1987 och hantverksinriktade
utbildningar på högskolenivå under 2000-talet har medfört en öppnare
kunskapsdelning och spridning. Möjligheter till studier på avancerad nivå
inom hantverk är fortfarande begränsat. ”Det finns ingen etablerad form
för validering av hantverkskunskapen inom akademien.” (Fritzén, 2012)
Respekten för och kunskapen om den beprövade erfarenheten är begränsad. Det innebär svårigheter att bestämma nivå och bedöma individens
kunskap. De etablerade utbildningsvägarna inom hantverk slutar ofta i en
återvändsgränd eftersom den studerande inte kan gå vidare på högre nivå
i utbildningssystemet eller gå över till annan studieform utan måste börja
om från grundnivå.
Erfarenheter av Master Class vid Linköpings universitet
Vid den estetiska institutionen på Linköpings universitet har en form av
fortbildning kallad Master Class genomförts vid två tidigare tillfällen i relation till den som nu studeras. De ägde rum år 1999 samt 2000 under
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ledning av gästprofessorerna, textilkonstnär Maria Silfverhielm och konsthantverkare och träslöjdare Mats Sjöberg samt universitetslektorn i formgivning Jan Sjögren.
Inbjudna deltagare var etablerade entreprenörer, slöjdare, hantverkare
och konsthantverkare, från hela landet. Vid vart och ett av de två tillfällena
deltog 24 utövare i Master Class med olika material- och teknikkunskaper. Deltagarna kände inte varandra och kursen delades därför upp i två
tillfällen med fyra veckors mellantid. En förutsättning för att genomföra
Master Class är en skapande miljö som genomsyras av förtroende mellan
deltagarna.
Vid första tillfället presenterade sig deltagarna för varandra med sitt
företag och en representativ produkt. Under det andra tillfället fick deltagarna göra en ny presentation i form av en utställning med sina produkter,
ett föremål som förekommer i produktionen och en prototyp på väg in i
produktionen.
Utställningen kompletterades med marknadsföringsmaterial och muntlig information. Deltagarna och ledarna återkopplade till presentatören.
En konstkritiker bjöds in som föreläsare och bidrog till ett intressant mellanspel med diskussioner.
En Master Class år 2001, organiserad av länshemslöjdkonsulenterna på
Gotland med inbjudna lokala slöjdare och hantverkare är en ytterligare erfarenhet att leda formen av fortbildning som Maria Silfverhielm och Mats
Sjöberg har.

Master Class – en form för kunskapsutveckling

Master Class är en form av kompetensutveckling som brukas i konstnärliga och estetiska miljöer bland dansare, skådespelare, aktörer och bland
musiker och sångare samt målare, författare, fotografer och filmare. En
förutsättning är att det sker bland etablerade utövare, inte i form av en
grundläggande utbildning. Poängen är att yrkesverksamma deltagare möter
varandra under ledning av en erfaren Master. Master Class är således ett
seminarium för utövare inom en specifik estetisk verksamhet som leds av
en expert. Till exempel ledde operasångerskan Maria Callas i slutet av sin
karriär Master Classes i ”The Lyric Tradition” på Juilliard School of Music
i New York City, USA. (Ardoin, 1987)
Den tyske filmregissören Wim Wenders medverkade under Bergmanvecka 2009 på Fårö i Master Class för filmstudenter från Högskolan på
Gotland och unga filmare från Sveriges filmregionala resurscentra. (Se
<www.bergmancenter.se/bergmanveckan>) Wenders fungerade som Master och delade med sig av sina erfarenheter och svarade på frågor från filmstudenterna.
Master Class innebär ett aktivt forum för att ge och ta emot synpunkter
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på eget och kollegors arbete. Seminariet utgörs av situationsanpassad medverkan, individuellt och i grupp, med presentation, dialog och bedömning.
Att delta i Master Class ger hantverkare/konsthantverkare möjlighet att
komma till klarhet över sin verksamhet och se nya möjligheter till utveckling utifrån där de står. Det är ett medel för att komma till ökad självinsikt.
Konsthantverkare och hantverkare kan genom olika traditionella metoder bli varse sin kompetens och mäta sitt företags framgång. Det kan
ske genom att erhålla utställningsrecensioner och artiklar, bli representerad
på museer eller offentliga institutioner med produkter genom inköp samt
genom att analysera sin försäljningsstatistik. Ett annat sätt är att utsätta sig
för kollegors konstruktiva kritik både uppskattning och bedömning.
I Master Class förhåller sig deltagarna till varandra i ett jämlikt och jämställt perspektiv. De tar emot och ger varandra kritiska synpunkter, Mastern
regisserar situationen och organiserar miljön. Det är Mastern som anger
tonen och ansvarar för tilltalet, håller samtalet flytande samt meningsfullt.
Bland de aktuella nätverkens medlemmar är deltagandet i Master Class ett
unikt tillfälle för positionering och konsolidering av företagen. Den likställda situation som råder mellan deltagarna under seminariet bidrar till
att skapa förutsättningar till företagsutveckling. Alla deltagares verksamhet
exponeras för varandra under seminariet. Det egna företagets möjligheter
och den egna expertisen utvecklas genom att ge och ta emot återkoppling i
en kollegial miljö. Det innebär att uppbåda mod och vara beredd att träda
fram självständigt samt att bruka erfarenheterna av reflektionen över och
synpunkterna på produktionen som kommit fram under Master Class.
Enligt Nielsen & Kvale (2000) förutsätts kunskapsdelningen mellan
deltagarna komma till nytta för den enskilde och utbildningen skall genomföras med tillit, patos och engagemang.
I Master Class seminariet ansvarar Mastern för regi och organisation.
Deltagarna medverkar under lika villkor men med en öppenhet i gruppsamtal till skillnad från det individuella samtalet som äger rum mellan student och lärare i ateljén. Vid det individuella samtalet uppstår en speciell
dynamik som driver den konstnärliga utvecklingen hos individen. Utmaningen under ett samtal i en grupp är av en något annan karaktär. (Nielsen
& Kvale, 2000)
Om förutsättningarna emellan deltagarna uppfylls på ett positivt sätt
kan den enskilde deltagaren i Master Class växa med både bredd och djup i
sitt personliga uttryck i mötet med kollegornas erfarenhet. Återkopplingen
från kollegorna vid den individuella presentationen i Master Class bygger
på kollegornas fackmässiga kunskaper vid bedömning om hur föremålet
kommunicerar med mottagaren.
Deltagarna i Master Class är företagen. Vilka drivkrafter utvecklar ett
företag? Master Class seminariet kan medverka till att sätta igång en process
när individen får syn på sitt företag genom de andra deltagarnas utsagor. I
ateljésamtalet kan förtroende uppstå mellan läraren och studenten som kan
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vara av både positiv och negativ karaktär. Under ett Master Class seminarium är relationerna av annat slag. Det är ett större antal människor som
möts, dialogen mellan deltagarna innebär inte ett hierarkiskt beroendeförhållande på samma sätt som i ett samtal mellan två personer. Master Class
seminariets avsikt i nätverket är att bygga vidare på utveckling av företagen
genom förtroende och gemenskapen som upplevs i inom nätverket.
På ett kollektivt plan är Master Class en form för att lära mer om varandra och ger på det individuella planet möjligheter att utveckla sin verksamhet och skapa ökad medvetenhet om designens betydelse för helheten
i företaget.

Teoretisk grund

Master Class har vuxit fram som en praktisk tillämpning i instrumentell
kunskap och kompetensutveckling för verksamma inom estetiska uttrycksformer. Med avsikt att förankra den praktiska tillämpningen teoretiskt av
Master Class seminariet i nätverket för textila hantverksföretagare har jag
valt att lyfta fyra olika teorier med olika aspekter.
I sin artikel ”Kritiska venner: bruk av interkollegial kritik innen universiteten” beskriver Gunnar Handal (1999), professor i pedagogik verksam vid Pedagogisk forskningsinstitutt vid Universitetet i Oslo, förhållande
mellan profession och professionalitet inom universitetslärargruppen. Hans
teori bygger på litteratur som berör utveckling av utbildningsinstitutioner
där begreppet kritisk venn är hämtat. (Handal 1999, Tiller 1990, Simons
1987)
Teorin kan överföras till andra yrkesgrupper. Om en utövare i ett yrke
vill betrakta sig som yrkesprofessionell måste hon eller han förhålla sig till
de normer som själva yrkesutövningen är byggd på. Normerna har utvecklats av branschen på en kollegial grund som ram för en kår. Det behövs
ett gemensamt utvecklat språkbruk med begrepp vars innehåll är känt och
delas av yrkeskåren. Här spelar samtalet stor roll eftersom det bidrar till att
fördjupa kårens kunskap och är också meningsfullt för individuell utveckling av yrkesverksamma. (Handal, 1999)
En kritisk väns utsaga karaktäriseras enligt Handal (1999) av att betrakta handlingar och skeenden utifrån och föreslå nya former för agerande
och väcka insikter om icke önskvärda handlingar. Det innebär ett ansvar
för deltagarna att reflektera och analysera, bedöma och dela med sig av
synpunkter på ett sätt som ger mottagaren möjlighet att växa och utvecklas
i sin profession. (a.a.)
Enligt Handal (1999) förhåller sig förutsättningen för att utöva och
kommunicera kritisk vänskap mellan två aktörer på ett antal faktorer.
Personlig tillit mellan aktörerna
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Tilltro till den kritiske vännens fackkunskaper
Förväntningar om personlig integritet
Grundläggande trygghet i att den kritiske vännen vill dig väl
(Handal, 1999, s. 5)

För att dialogen mellan aktörerna skall bli meningsfull måste det finnas
kännedom om varandras fackkunskaper och övertygelse om en ömsesidig
välvilja. Mötet mellan aktörerna vilar på en jämnställd grund och atmosfär.
Vid de konstnärliga högskolorna har sedan lång tid utvecklats en speciell pedagogik som baseras på hur studenten uppmuntras till individuell
konstnärliga utveckling. Teori och instrumentell kunskap förmedlas generellt men den konstnärligt utbildade högskolestudenten måste i tillämpning och genom sitt uttryck profilera sig individuellt. Studenten arbetar i
den ateljé som högskolan upplåtit åt studenten och handleds enskilt i individuella återkommande samtal med någon av institutionens professorer
efter studentens eget val.
Studierna skiljer sig därmed från den pedagogik som tillämpas vid vetenskapliga studier inom högskolan med undervisning riktad till ett kollektiv. Christian Wideberg har i sin avhandling Ateljésamtalets utmaning – ett
bildningsperspektiv, 2011, Göteborgs universitet, undersökt pedagogiken i
ateljésamtalen. Han har genom observationer iakttagit ateljésamtalets utmaning och undersökt hur läraren förhåller sig i samtalen. Ett ateljésamtal
inom fri konst är individuellt och förs således mellan läraren och studenten.
Samtalet bygger på en gemensam förståelse av begrepp och att läraren lärt
känna studenten som konstnär och människa. Lärarens förhållningssätt är
att vara lyhörd för studentens process och kunna ge respons på densamma.
(Wideberg, 2011)
För att läraren skall kunna förhålla sig kritisk till studentens arbete krävs
ett ömsesidigt förtroende. Lärarens förmåga att ställa frågor på olika nivåer
om material, teknik, uttryck under processen driver studenten vidare i utvecklingen av sin konstnärliga gestaltning. (Wideberg, 2011) Wideberg har
identifierat fyra huvudteman som dynamiska och verkningskraftiga.
Läraren utmanar studenten på sammanhangen i det personliga uttrycket
Läraren utmanar studenten på hur det konstnärliga uttrycket
kommunicerar
Läraren utmanar studenten på dennes förhållande till sig själv
Läraren utmanar studenten på relationen till andra inblandade i sammanhanget (Wideberg, 2011, s. 121)

Samtalet bygger på aktivering av den personliga kunskapen och studentens
inriktning. Studentens gestaltning prövas i konstnärlig kvalitet och personlig integritet. Medvetenheten om den egna förmågan och intentionen
med det egna skapandet prövas i samtalet mellan den erfarne läraren och
studenten.
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I sin bok Kreativitetens filosofi (2001) ger Nils-Eric Sahlin, professor vid
Lunds universitet, exempel på kreativa miljöer. Sahlin identifierar ett antal
faktorer som är förutsättningar för att kreativiteten skall utvecklas och vara
vitalt verksam i miljöer.
Han talar om generositet som en del av den kreativa miljön. Individer
som delar med sig av sin kunnighet och är generösa med sin bank av erfarenheter bidrar till ett kunskapande klimat. Stämningen av gemenskap
som upplevs i verksamheten skapar det goda klimatet. Den som är trygg
i sin egen profession har mindre hinder att föra sitt kunnande vidare och
att stimulera till utveckling av nya tankar, egna och andras. Öppenhet och
nyfikenhet på olika kulturella miljöer och andra synsätt berikar och stimulerar kreativiteten. Tolerans och tillit inom den skapande kulturen ger
utrymme för individen att utveckla mod till förnyelse och nyskapande och
kan innebära frihet att tänka i nya banor och pröva andra vägar som skapar
möjlighet till att göra nya rön. Ett ömsesidigt förtroende mellan aktörer
och ett jämställt förhållande bidrar till den kreativa miljön. (Sahlin, 2001)
Under Möbelriksdagen 2012 i Lammhult framträdde VD Robin Edman,
Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) och gav exempel på framgångsfaktorer i designföretags lönsamhet. En av bilderna beskrev Designtrappan, en
grafisk bild av företags designmedvetenhet. Bilden visade fyra nivåer.
DESIGN SOM STRATEGI
OCH INNOVATION,
INTEGRERING AV
DESIGN, STRATEGI,
INNOVATION, TEKNIK,
EKONOMI OCH FORM

DESIGN SOM PROCESS

DESIGN SOM
FORMGIVNING

OMEDVETEN DESIGN

(Edman, 2012-01-04)

Figur 1. Designtrappan illustrerar designmedvetenhet och designmognad i företag

De olika trappstegen beskriver hur designmoget ett företag är. Designbegreppet beskriver inte enbart produkten, ytan och etiketten utan också strategier och handlingar som bidrar till ekonomisk framgång och genomsyrar
företagets image.
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Ett företags varumärke stärks enligt Edman (2012) av att använda design som medel för att öka företagets konkurrenskraft i mötet mellan kunden och företaget. Det översta steget i designtrappan talar om helheten i
företaget och trovärdigheten. En presumtiv kund läser av företagets profil
alltifrån hur företagets parkeringsplats är utformad till marknadsföringsbroschyrers layout. En medveten genomförd profilering av företaget påverkar
kundens val av leverantör av tjänster och produkter. (Edman 2012)
Sammanfattningsvis, Handal talar om en professionskunskap som utvecklas ur branschens normbildning. Utövarens fackkunskaper måste vara
erkända och trovärdiga, både för att kunna ge kritiska synpunkter och för
att få acceptans för dem. Sahlin betonar att den som är trygg i sin egen profession äger mindre hinder att dela med sig av kunskap och Widerberg lyfter fram vikten av att samtalet i dialogen bygger på en ömsesidig förståelse
av begrepp. Edman talar om företags designmedvetenhet och innefattar
både fackkunskaper och affärsmässighet. Trovärdigheten i designföretagets
produkter speglas även i den fysiska miljö som designföretaget utgör.
Tilliten mellan aktörerna beskriver Handal, Widerberg och Sahlin som
en förutsättning för utveckling. Sahlin menar att också toleransen spelar
stor roll.
Utmaning och motstånd anser Widerberg vara de viktigaste ingredienserna som aktiverar den personliga kunskapen och driver individen framåt.
I Master Class synliggörs aktörernas behov av att reflektera över sin verksamhet. Att ge sig tid till att ifrågasätta sin verksamhets profil och plan, sitt
marknadsföringsmaterial och sina produkter.

Master Class i nätverket

När textilföretagarna hade deltagit i forskningsprojektets nätverk under ett
år erbjöds de ett seminarium med Master Class under ledning av en Master.
Denna arbetsform karaktäriseras av att deltagarna brukar varandras erfarenheter och kompetens inom det textila området och delar med sig av
sitt kunnande och aktivt deltar i samtalet som leds av ”Mastern”. Vid detta
tillfälle agerar Maria Silfverhielm, textilkonstnär och lektor i formgivning,
Master.
Deltagarna hade efter ett flertal möten inom nätverket lärt känna varandra och utvecklat ett förtroende för varandra. Diskussionerna i det textila
nätverket hade till större delen rört sig kring marknadsföring, möjlighet till
gemensamma utställningar och en broschyr med karta och respektive företags hemsidesadress. Vetskapen om varandras fackkunskaper byggdes upp
under året och önskemål om att besöka varandras verkstäder och försäljningsställen fanns på dagordningen. Frågor om produktion, produkter och
formgivning hade däremot inte tagit stor plats på agendan. Inför deltagande i Master Class fanns en förhoppning och en oro över vad diskussioner
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om det textila företagets individuellt formgivna produkter kunde leda till.
Varje aktör utlovades ett eget avgränsat utrymme i Master Class för att
bygga sin miljö, en utställning understödd av podier, bord och skärmar.
Spelreglerna för Master Class innebar att deltagarna fick en egen tid för presentation av företaget där marknadsföringsmaterial, en sortimentpresentation och tankar på produktutveckling och framtida produkter lyftes fram.
Företagaren i nätverket valde själv vad som visades, hur materialet exponerades och presenterades samt hur stor öppenhet kring kommande
produkter som delgavs övriga deltagare. Alla deltagare uppmuntrades till
aktivitet och gav varandra återkoppling under ledning av Mastern.
Textilföretagarna valde sin plats i en sal som var välbekant för dem sedan tidigare möten i nätverket. Salen uppfattades som neutral och det understödde presentationerna. Ordningen av presentationerna var medvetet
planerad av Mastern för att undvika tvekan om vem som skulle börja och
undvika irritation. Den första presentatören anslog tonen och skapade förebild för de kommande. Den avslutande presentationen var också betydelsefull för hur dagen upplevdes.
Presentation 1 innehöll produktredovisning, beskrivning av marknadsföringsplan och en redovisning av företagets affärsidé. Presentatör 1 hade
en längre textil utbildning och erfarenhet av exponering och försäljning av
konsthantverk. Vid redovisningen synliggjorde företagaren sin verksamhet
genom ett medvetet genomarbetat tillvägagångsätt. Presentationen genomfördes med frågor ställda till det egna materialet, produkterna och verksamheten. Öppningsfrågan innehöll en frågeställning med estetisk dominans
om hur verksamhetens målgrupp nås av produktsortimentet och hur de
togs emot. Är uttrycket en del av marknadsföringen? Hur kan vi höja en
produkt och skapa mervärde kring produkten? (Presentatör 1, 2010)
En del av affärsidén är att konsumenten förväntas bli berörd av berättelsen om hur föremålet skapats och hur föremålet brukas. Berättelsen
förmedlas muntligt men kan även vara presenterad på en etikett. Produktens attraktion skapades genom orden såväl som föremålet i sig själv. Ord
som beskrev produkten och den formulerade texten blev avgörande för hur
konsumenten uppfattade föremålet. Det textila skapandet skedde genom
att använda sig av enkla textila diagonala vävtekniker i kombination med
mönster i förenklade och avskalade uttryck. Inspirationen var ofta hämtad
från asiatiska kulturer. Den estetiska ambitionen var hög och hon skapade
både unika textila konsthantverksföremål och textila bruksföremål i serie.
Med speciellt utvalda omslagspapper och noggrant inslagna paket bidrog
hon till sitt företags image. Nästa frågeställning som presentatör 1 lyfte
innehåller en konkretisering av hennes attityd till sin formgivning. Hur vill
jag att produkten skall uppfattas i mottagarens ögon? (a.a.)
Hennes produkter innehöll avsiktligt ett mått av humor med flera bottnar som medgav tvetydiga tolkningar som en artighet mot kunden (a.a.).
Presentatör 1 arbetade med styling både i den egna försäljningen och med
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uppdrag i form av bildarrangemang för tidskriften Vävmagasinet.
Marknadsföringsmaterialet hade två ingående färgaccenter, orange och
limegrönt. De symboliserade eld och grodd/växtlighet. En av presentatör
1:s styrkor var att verka som inspiratör. Responsen och återkopplingen från
Master Class innehöll bekräftelse på att presentatör 1 stärkte sitt företag
med ett medvetet och genomarbetat affärskoncept som vände sig till en
utvald målgrupp. Det affärsmässiga och det estetiska förhållningssättet i
företaget gick hand i hand och stod inte i ett motsatsförhållande.
Presentatör 2 berättade om sin verksamhet och sina produkter. Presentatör 2 hade textil utbildning och kunskaper om material. Hon var en av
få uppfödare av angorakaniner och hade därmed ett exklusivt material att
förädla. Försäljningsstället är arrangerat som ett hantverkshus och sortimentet består av egna tillverkade produkter samt av hantverk och konst
från trakten. De egna produkterna som visades bestod av naturfärgat angoragarn i fyra olika grovlekar samt handstickade mössor/hattar, schalar och
handledsvärmare. Presentatör 2 hade även återförsäljare för sina garner.
Angorakaninen klipptes vid fyra tillfällen om året. Ullen klipptes för
hand och vid olika typer av event, studiebesök, marknader och mässor demonstrerade hon hur ullen spanns för hand. Fyra olika kvalitéer av angoragarn med inblandningar av lammull eller dansk merinoull låter hon tillverka på olika spinnerier i Danmark, Finland och Sverige.
En långlivad produkt, en stickad mössa som funnits och sålts under
8 år inledde sortimentspresentationen. Dessutom visades handledsvärmare med volang, sticksatser, kit för Do it Yourself. En av egenskaperna hos
angoraullen var förmåga att värma, garnet lämpade sig därför att stickas
till föremål som formgavs i glesa luftiga mönster som spetsstickning. En av
styrkorna i företagspresentationen var storytelling, berättelsen om aveln,
beskrivningen av beredningsprocessen, produkterna och det unika med
angoraullen.
Presentatör 3 startade sitt företag 2006 i Designkuvösen, Treport design. Designkuvösen var ett kommunalt initiativ för att stödja unga formgivare att starta företag i gemensamma lokaler till låga kostnader. Svensk
Form Öst, lokalföreningen, medverkade i urvalet av de formgivare/hantverkare som erbjöds av kommunen att ingå i kuvösen med egen produktion
och försäljning öppen 6 dagar i veckan. Fram till 2009 låg Treport design
i Gamla Linköping. Kollektivet består numera av 7 kollegor i en centralt
belägen kommunal lokal.
Presentatör 3 är utbildad textilindustriellt i formgivning och producerade egna formgivna maskinstickade plagg och tillbehör. Produkterna
marknadsfördes under varumärket Minded. Presentatör 3 berättade om
företagets bakgrund och om sina produkter. Hon visade en prototyp, en
kofta mönstrad med ränder i svart mot vit grund samt flera hårprydnader
med stickade stela stiliserade blomformer. Förutom svart och vitt ingick
olivgrönt och petroleumblått i hennes färgskala. Allt material har tidigare
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stickats av presentatör 3 själv men i framtiden avser hon att lägga ut själva
maskinstickandet på annat företag och därmed få ökad tid för utveckling
av nya plagg och koncentrera sitt skapande till kläder. En av styrkorna i
företaget var hennes gedigna kunskaper om form, material och teknik som
kom till uttryck i hennes produkter.
Företaget har inte funnits länge och sortimentet kan utvecklas och breddas i samma linje. Genom att framhäva det egna formgivarnamnet på företaget kan nya målgrupper och marknader erövras.
Presentatör 4 berättade om sin ateljé och sina produkter. Presentatör
4 ingick sedan 2009 i Anderska Konsthantverk i Gamla Linköping. Tillsammans med två studiekamrater startades en gemensam försäljningslokal
och verkstäder. Sedan 2011 har presentatör 4 enbart ateljé i lokalen. Ateljéns produktionsdel och visningsrum var kombinerade. Företagets affärsidé
innebar att arbeta med textil inredning inriktad mot offentliga miljöer och
kontor. Ljudabsorbenter i textil är en produkt utvecklad både som väggdekoration och som fristående skulpturala objekt.
Materialet var ylle, vadmal och kläde, som omslöt en porös kärna. Tekniken som användes för att dekorera formelementen och utföra monteringar av produkterna var maskinsömnad.
En av styrkorna i verksamheten visualiserades i miljöbilder där formelement färgkoordinerats och integrerats med inredningen. Marknadsföringen kan utvecklas till uppsökande presentationer i olika företag med
erbjudande om anpassade textila inredningsförslag. Presentatör 4 visade
också förslag på nya produkter som kan brukas till förvaring.
Presentatör 5 talade om sitt företags historia, produktionsanläggning
och produkter. I presentationen ingick berättelsen om hur företaget byggdes upp under 30 år och verksamheten drivs idag med 10 mekaniska vävstolar och 7 anställda. Produktionen omfattade hemtextilier, till exempel
dukar, möbeltyger, löpare och handdukar.
Företagets två delägare har lång textil erfarenhet. Företaget sålde direkt
av sitt sortiment till kunder som besökte vävstugans butik eller hemsida.
Textilierna vävdes i hel- och halvlinne samt bomull. Skötselråd av
textilierna får kunden medskickade vid inköp. I visningen av företagets
produkter ingick även en demonstration av hur ett enkelt mangeldon för
mangling av textilier användes. Det var tillverkat i trä och försåldes på plats.
Företaget var medvetet om sin målgrupp, använde hemsida och broschyr,
hade tänkt igenom vilka produkter som såldes och erbjöd avpassade fållade produkter. Företagets styrka var kännedom om målgruppens önskemål
och behov samt kundens nivå på kvalitetskrav. Kreativitet, flexibilitet och
förmåga att fånga upp trender i tiden genomsyrade produktionen. Med så
många anställda gällde det att sälja på och förhålla sig till sin profil.
Presentatör 6 beskrev sitt företags historia, utveckling och mål, hur familjeföretaget hade vuxit fram över 30 år. Presentatör 6 har högskoleutbildning i bild och form. På 80-talet var det garnrusch i Hemslöjdsbutikerna
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och företaget anlitade formgivare för projekt som hennes spinneri drev tillsammans med Hemslöjdsföreningar och deras butiker.
Genom att köpa in begagnade vävstolar från Klässbols linneväveri förädlades garnet till vävda produkter. Nya produkter utvecklades som vadmalstyger och mångfärgat så kallat karamellgarn. Kontakter med återförsäljare i Japan etablerades.
Ullspinneriet utvecklades företagsmässigt genom att varje moment/produkt granskades med kalkylering och effektivitetskrav.
För organisationen Greenpeace spanns garn och stickades ett sortiment,
socka, mössa och tröja som försåldes bland annat genom Naturskyddsföreningen.
Projektbidrag erhölls tillsammans med andra textilföretagare av Stiftelsen framtidens kultur för ett projekt som kallades Do Redo med återbruksperspektiv.
En barnfilt med mönster av får, en specialbeställd halsduk stickad i samma mönster med tunnare kvalitet samt sockor och garner visades.
Företagets mål var att göra garn och utbilda konsumenter. Inköp och
upprustning av Slöjdvillan i Stora Åby möjliggjorde kursverksamhet och
möten med nya konsumenter från flera kontinenter. Utställning och kursverksamhet i Tokyo planerades och genomfördes i mars 2011. En Jubileumsutställning tog plats på Arbetets museum i Norrköping tillsammans
med presentatör 5 med invigning 28 maj 2011. Företagets styrka ligger i
hög medvetenhet om design i kombination med företagsmässighet samt
förståelse för formens betydelse.
*
Sammanfattningsvis fick varje presentatör och medverkande entusiastisk
åkerkoppling från övriga deltagare samt reflektioner över produkter och
marknadsföring värda att ta vara på. Vid presentationerna reflekterade var
och en över möjligheter till begränsningar och utveckling.
Vilka produkter ingick i mitt sortiment och varför då? Vad avsåg jag
med mitt företag hur kan jag gå vidare? Vad tänkte jag på? – Jag bara gör.
Vad innebar det att arbeta med struktur, mål och syfte, hur och vilket sätt
kan jag dra nytta av det i mitt företag? Hur kan de nya kunskaperna följas
upp och prövas i praktiken?

Uppföljning

Tre veckor efter Master Class seminariet sändes en enkät med tre frågeställningar ut till deltagarna. Alla deltagare besvarade enkäten. Svaren i enkäten
fördjupar erfarenheterna från observationerna gjorda i Master Class seminariet och tillför kunskap från deltagarnas egna upplevelser.
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Tabell 1. Sammanfattning av svar på enkätfrågorna
Vad lärde du dig av
att delta i Master
Class?

Att konkretisera; Vara mer förberedd; Lägga större fokus på
mina produkter; Verbalisera sina tankar; Ta emot kommentarer,
positiva och ifrågasättande; Bättre kunskap om kollegornas
verksamhet; Att tala högt, tydligt och frimodigt;
Olika företags produkter, arbetssätt och
marknadsföringsåtgärder

Vad är det vi gör i
Master Class?

Att se vårt skapande ur flera perspektiv, ställer varandra till
svars på ett nyttigt sätt, Lyfter och utmanar varandra;
Jag såg på mig själv genom andras ögon; Ger respons och nya
uppslag; Åhörarna lär sig, medverkar med egen kompetens,
erfarenhet ställer frågor, utvecklar samtliga deltagare; Givande
och tagande av tankar och idéer; Bygger en bas som stärker
gruppen att nå högre mål; Lätt att ge kritik svårt att ta emot …
men lärorikt; Att genom dialog utveckla sin egen verksamhet

Hur kan du använda
dina erfarenheter
från Master Class?

Ta vara på det som är kärnan i mitt skapande, renodla och
välja bort, Inspiration till att arbeta mer med textil; Nätverket
fördjupas, ökar möjligheter till samarbete, ökar tryggheten i
gruppen och ger bara vinnare; Att utveckla mitt företag;
Medverka till att öka utbytet mellan de yngre och de mer
erfarna företagarna i nätverket; Att tänka efter … Hur kan jag
utifrån feedbacken bli bättre på att göra och sälja?
Skapa ny hemsida

I Master Class kom deltagarna varandra närmare och fick genom de individuella presentationerna förståelse och inblick i varandras verksamheter. Det svarade mot ett önskemål som uttalats av deltagarna vid de första
nätverksträffarna. Genom sitt deltagande kom några företagare underfund
med vikten att förbereda sig vid presentationer och att strukturera sitt material. Medvetenheten ökade om hur viktig kommunikationen är och att
kommunikation sker på många olika plan och på olika sätt. I varje företag
är det angeläget att ta ställning för och i olika frågor samt genom att agera
på ett trovärdigt sätt i förhållande till vad man erbjuder utveckla och profilera verksamheten och öka sina marknadsandelar.
Efterhand som Master Class seminariet pågick ökade förståelsen för hur
seminariet kunde användas som medel att diskutera varandras produkter i
en strukturerad form, ifrågasätta och ge varandra stöd i utvecklingstankar.
Alla deltagare medverkade med tydlig avsikt att stärka varandra, ge och ta
emot synpunkter. Alla deltagare blir bara vinnare.
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Prövning i praktiken – utställning på Löfstad slott

Vid den första gemensamma utställningen som Östgötatextil, föreningen
som vuxit fram ur nätverket, producerat, observerade och iakttog jag förändring och utveckling hur företagen framträdde och presenterade sig.
Ett exempel var medvetenheten om vikten av titelvalet på utställningen
”Stil, skvaller & gamla filmstjärnor” som väckte nyfikenhet. Utställningen
producerades i samarbete med Östergötlands museums utställningstema
Mode & Minne 2012. Processen att välja tema krävde ett par timmars
diskussion bland deltagarna. En mindre arbetsgrupp har gestaltat utställningen men deltagarna svarade själva för urvalet av de egna produkterna
som de framträdde med.
Utställningen upplevdes som sparsmakad och renodlad. Gestaltningen
bestod av ett antal montrar där två medlemmars föremål exponerades tillsammans i varje monter. Valet av föremål som samverkade i montern hade
sin grund i likhet i färgskala och material samt olikhet i teknikutförande
och produkt. Ett par större inredningstextilier hade eget utrymme. Att
balansera 11 olika företagares föremål med ett begränsat antal produkter
och i ett begränsat rum ställde krav på utställningsgestaltningen. Till varje
monter hörde en text som innehöll skvaller om företagaren och hennes
produktion. Skvallrade gjorde kollegorna. Vid mitt besök deltog representanter för utställarna, Östgötatextil, representanter för några av de kommuner som ingår i projektet, representanter för Norrköpings handelskammare
och Centrum för kommunstrategiska studier CKS samt projektledningen.
Utställningen presenterades och visades av utställningsdeltagare.
Några deltagare hade inspirerats att bokstavligen ta in utställningstemat (Stil, skvaller & gamla filmstjärnor) i formgivningen av sina produkter.
Några andra hade arbetat associativt kring temat och utvecklat föremål i
linje med temat. Under utställningstiden har deltagarna demonstrerat tekniker, haft workshops och visat utställningen.

Tolkning och analys
av hur Master Class fungerade i relation till teorin

I min tolkning och analys har jag valt att spegla erfarenheterna av observationerna i Master Class och deltagarnas enkätsvar. De ställer jag mot utsagor från de tidigare presenterade teoretikerna och fokusera på de citat som
lyfts fram och bygger ett ramverk av dem.
I Master Class deltog 6 företag av de 10 som erbjudits att delta. Gemensamt för de 6 deltagarna var att de har gedigna textila kunskaper, materialoch teknikmässigt. Flera av dem har konstnärlig högskoleutbildning eller
formutbildning med erfarenhet av att diskutera form- och färgfrågor. De
har erfarenhet av försäljning i möte med kunder och beställare samt ambitionen att själva formge textila produkter.
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Textilföretagarna i nätverket har vid mötestillfällen som föregått Master Class seminariet efterfrågat kunskaper om och i marknadsföring samt
datahantering. Intrycken från seminariet visade på en varierande grad av
medvetenhet om marknadsföringsmaterialets utformning. De textila produkterna visade på företagarnas gedigna hantverkskunskaper och genomsyrades av stor kvalitetsmedvetenhet i förhållande till konkurerande produkter på marknaden. Gemensamt för dem var att målgruppen till stor
del består av kulturellt intresserade medelålders kvinnor med god ekonomi
samt företag med intresse för profilering av sin miljö i attityd och uttryck.
Ett fåtal av de textila hantverksföretagen hade etablerade internationella
kontakter och kanaler. Ett dilemma var att skapa en gemensam plattform
för att öka och bredda sin marknad utanför landet.
Personlig tillit mellan aktörerna
Deltagarna i Master Class och har under ett år byggt upp en gemenskap i
projektet KulTexTurism. Några av deltagarna har sedan tidigare kännedom
om varandras verksamheter medan andra var okända för varandra. Förutsättningarna för att etablera nätverket bygger på en tilltro till varandras
seriositet och tillit till förertagens verksamheter.
Ett av de första önskemålen i projektet från deltagarna var att lära känna
varandras företag med företagsidéer och sortiment. Deltagandet i Master
Class ökade kunskaperna om varandras produkter och också hur företagen
drivs.
Tilltro till den kritiske vännens fackkunskaper
Vid presentationerna kom frågor om tidigare utbildning och erfarenhet
upp. Genom att varje individ gav en personlig bild av sin kompetens ökade
deltagarna sina kunskaper om kollegornas inneboende fackkunskaper. Deltagarna kommenterade, ställde frågor och gav råd på ett initierat sätt som
skapade respekt för varandras kunskaper och verksamheter. Det innebar
också ett givande och tagande av tankar idéer och tips. Av kollegornas frågor och synpunkter utvecklades presentatörens förmåga att verbalisera sin
verksamhet.
Förväntningar om personlig integritet
Mellan deltagarna i Master Class gjordes en överenskommelse om att ge
varandra positiv respons och att även förhålla sig kritiska till verksamheter
och sortiment. Samtidigt utlovade deltagarna att respektera varandras integritet och inte lämna vidare upplysningar om företagen.
Grundläggande trygghet i att den kritiske vännen vill dig väl
Bland de yngre företagen uttryckets nytta av att mer erfarna företagare
och utövare bidrog med råd och vägledning i olika situationer. Nätverkets
gemensamma målsättning medagerade att skapa förutsättningar för relationsbygget. I Master Class seminariet kunde deltagaren se sig själva genom
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kollegornas ögon och ge uttryck för tvekan och bristande kunskaper. De
konstruktiva synpunkter som delades ut kunde mottas som möjlighet till
förbättringar.
Design som strategi och innovation,
integrering av design strategi, teknik, ekonomi och form
Företagens designmognad står på olika nivåer. Med designmognad menas
inte enbart en konstnärlig aspekt. Det avläses även i presentationsmaterialet och innehåller insikter om förståelse för att varje handling företagaren
och företaget beslutar sig för bidrar till företagets image. Ett designmoget
företag förhåller sig till helheten. Framträdandet i produkter och tjänster
speglas i såväl ekologiska aspekter och miljöfrågor som hur mottagandet
sker vid besök. Vad vill företaget att värdskapet skall utstråla och innebära
när en grupp kommer för att ta del av en upplevelse? Medvetenheten om
hur produkten förpackas skiljer sig åt ibland deltagarna i Master Class. Här
finns erfarenhet att dela med sig av och ta emot. I enkätsvaren avslöjas en
ökad förståelse för hur viktigt uppfattningen om företagets presentationsmaterial är och vad det kommunicerar till presumtiv kund. Det finns en
stor potential att företag kan utvecklas vidare genom att bearbeta sin profil.
På ett kollektivt plan är Master Class en form för att lära mer om varandra, som på det individuella planet ger möjligheter att utveckla sin verksamhet och skapa ökad medvetenhet om designens betydelse för helheten
i företaget.
Generositet att dela med sig av kunnighet bidrar till ett kunskapande klimat
Master Class seminariet bestod av deltagare i skilda åldrar med olika lång
erfarenhet. Bland deltagarna fanns en medvetenhet om vikten att stödja
den mindre erfarnes verksamhet. En oegennytta som bygger på idealitet
och strävan att textil kompetens kan fortleva i företagsform.
Öppenhet och nyfikenhet på olika kulturella miljöer och andra synsätt
berikar och stimulerar kreativiteten.
Den gemensamma nämnaren för deltagarna i Master Class seminariet
är förädling av textila material och tekniker. Effekten av att deltagarna i
gruppen har olika ålder samt olika erfarenhet av företagande förbättrade
det kreativa klimatet. Nyfikenheten på de andras verksamheter bidrog till
ökad öppenhet och medverkade som stimulans vid igångsättning av den
egna fortsatta utvecklingsprocessen. Deltagarna berikades av skillnader och
likheter mellan varandras arbeten och skapandeprocesser.

85

Tolkning och analys av observationer och intryck i
Östgötatextils första gemensamma utställning

Det första gemensamma framträdandet, utställningen på Löfstad slott planerades under ett halvt år. Önskemålet i den nybildade föreningen Östgötatextil var främst att sätta sitt namn på kartan och göra ett seriöst framträdande. Föreningen erbjöds att, i samarbete med den stora satsningen Mode
och Minne som Östergötlands museum planerade för 2012, visa sig på
Löfstad slott. Tiden för planeringsprocessen var ovanligt kort och krävde
snabba beslut och ett disciplinerat professionellt agerande från deltagarnas
sida. Föreningens ambition och deltagarnas förmågor prövades. Föreningen ägnade processen att formulera ett tema för utställningen tid och stor
omtanke. En utställningsgrupp valdes ut bland medlemmarna.
Avgörande för valet av deltagare i gruppen var deras kännedom och
tidigare erfarenhet av utställningsverksamhet och förmåga att nå resultat.
Tilliten till deras kunskap om gestaltningen av utställningar var stor. Urvalet av deltagarnas utställningsföremål lämnades till varje deltagares eget
omdöme. En diskussion om sammanhållen färgskala i montrarna förekom.
Den korta planeringstiden medgav inte stort utrymme till en omfattande
nyproduktion. En stark ambition som genomsyrade utställningen var att ge
utrymme för bredden och det textila kunnandet hos företagen.
Det starkaste intrycket som förmedlades när utställningsdeltagarna
presenterade sina produkter och sina företag i utställningen var deras medvetenhet om sin skapande förmåga, sitt bidrag till kulturella upplevelser
samt vilja och ambition till fortsatt utveckling. Deltagarna synliggjorde sina
produkter genom idé-, material- och teknikpresentation och medverkade
till att skapade ett ökat intresse för textilt hantverk och konst. Genom att
berätta om det tunga fysiska arbetet vid framställningen av den tuftade
mattan och det omfattande undersöknings- och utvecklingsarbete som låg
bakom flera av produkterna skapades en ny respekt för kompetensen hos
medlemmarna i Östgötatextil. Även de deltagare som hade förhinder att
delta i visningen fick en initierad presentation av sina produkter av kollegorna.

Diskussion

Utbildning och utveckling står inte stilla. Individer såväl som företag är under påverkan inifrån och utifrån. I Master Class seminariet påbörjades en
process som under gynnsamma förhållanden kan fortsätta hos den enskilde
företagaren och också i den gemensamma föreningen Östgötatextil.
I artikeln beskrivs hur ett Master Class seminarium genomfördes, vilka
observationer som gjordes under seminariet och hur deltagarna uppfattade
och upplevde seminariet som besvarades i enkäten. Dessutom redovisas
iakttagelser gjorda under ett besök i Östgötatextils utställning ett år senare.
86

Tio textila företagare erbjöds att delta i Master Class seminariet under
en dag. Seminariets upplägg presenterades vid två tillfällen för det textila
nätverket.
Min idé om att erbjuda en Master Class för nätverkets medlemmar kom
ur tidigare erfarenheter av att ha lett Master Class för konsthantverkare.
En Master Class bygger på deltagarnas vilja att utvecklas i mötet med kollegor och Mastern. Av de tio företagarna som erbjöds valde sex företagare
att delta.
De fyra företagarna som inte deltog kan ha avstått av flera olika skäl.
Flera av dem har en lång erfarenhet av textilt hantverk men en begränsad
erfarenhet av högre utbildning med samtal om form och färg som kan ha
bidragit till tveksamhet att medverka. Någon företagare var på väg att lämna nätverket och avstod därför att delta. Omsorgen om sin integritet kan ha
varit ett annat skäl samt tvekan om värdet av att delta och vad erfarenheten
kan leda till var ytterligare ett.
Seminarieformen bygger på ett aktiv deltagande där varje medverkande
tillför tankar och kommentarer samt bidrar med sina erfarenheter. En viktig förutsättning är viljan att medverka i ett sådant tillfälle, viljan att pröva
nytt men också att utsätta sig för en granskning och kollegors synpunkter.
För etablerade företagare inom textilbranschen ges få tillfällen att möta kollegors tankar och få en återblick och återkoppling på sitt eget företagande.
Det förekommer i ett strikt företagandeperspektiv med ekonomiska förtecken men sällan med en helhetssyn från företagare inom samma bransch
med kulturellt textilt turistföretagande ambitioner.
Seminariet genomfördes med varje deltagares eget utrymme i tid och
rum. Mastern ansvarar för klimatet och miljön. Hur påträngande nära kan
synpunkterna komma för den som presenterar sitt företag? Det är en avvägning som måste balanseras mycket noga. Seminariet sätter igång en process
hos de medverkande. Återkopplingen på den egna presentationen kan vara
startpunkten men även återkopplingen på de fem andra deltagarnas presentationer gav näring åt processen.
Att bli sedd, uppfattad och uppskattad är grundläggande behov hos individen att dessutom få till sig konkreta förslag, önskemål och utvecklingstankar stärker gemenskapen. Ur erfarenheterna från mötet och dialogen
under seminariet mellan olika textila näringsidkare, materialproducenter,
materialförädlare, och produktförädlare, växer möjligheter till utveckling
av nya textilier och till återväxt inom det textila fältet fram. I figuren nedan
visas en modell för hur föreningens medlemmar kan arbeta vidare och utveckla varandra.
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Figur 2. Flöde över tillväxt och utveckling

I figur 2 visas ett flödesschema över hur växande och utveckling kan ske i
textilt entreprenörskap. Med ökade kunskaper och stärkt kompetens inom
form, färg, material och teknik växer möjligheterna till ett ökat självförtroende och därmed ett ökat mod att våga utveckla sitt uttryck och skapa nya
produkter som är intressantare och kan öka intresset på befintlig marknad
men också skapa nya marknader.
Den enskilda textilföretagaren utvecklas i mötet med kollegorna. Nya
idéer och tankar föds i dialogen när den egna formuleringen bryts mot andra erfarenheter och tankar. Öppenheten som har utvecklats mellan deltagarna borgar för att det finns möjlighet att gå vidare och på det individuella
planet analysera styrkor att ta tillvara och svagheter som kan bearbetas och
utvecklas.
Ur deltagandet i Master Class seminariet växte en ökad tillit till den
egna förmågan och ett ökat mod fram. Några företagare valde att fortsättningsvis framträda under sitt eget namn med sin design och att inte
skymma sig bakom ett företags fantasinamn.
Genom att ta emot respons på det egna arbetet öppnades sinnet för
nya perspektiv på det egna arbetet. Nya tolkningar och nya associationer
kom deltagarna till del. Medvetenheten om en ökad tolerans och förståelse
för varandras villkor bidrog till att individen vågade pröva nya former och
stärkte individens uttrycksförmåga. Deltagarna drog nytta av varandras erfarenheter som kan appliceras i det egna arbetet. Till exempel arbetsmetoder, kontakter, planering, organisation och nya tankesätt.
Den ökade kännedomen om varandras produktion som skapas genom
deltagande i Master Class bidrog till tilliten vid produktionen av den första
gemensamma utställningen.
Det fanns redan etablerat en acceptans för vad företagarna tillverkar och
vilka produkter som skulle komma att ingå i utställningen. Föreställningen
om vilka som skulle producera utställningen var befäst och stöddes av att
deltagarna hade kännedom om varandras erfarenheter.
I ett tänkt perspektiv av att upprepa Master Class seminariet med samma deltagare men nu med ytterligare kunskaper om varandras företag vore
det angeläget att fokusera mer på formgivning av produkter och tjänster.
Hantverkskunskaper och hantverksskicklighet är väldokumenterade inom
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gruppen. En utvecklingspotential som inte fokuserades på i tillräckligt hög
grad vid tidigare tillfälle var form- och färgfrågor. Utveckling av uttrycket
hos föremålen kan driva Östgötatextil och de enskilda företagen ännu längre. Förutsättningarna för samtal, påstående och ifrågasättande är stora om
tilltron och tilliten fortsätter att växa bland medlemmarna.

Slutsatser om Master Class i nätverket
och Östgötatextils utställningspresentation

Master Class som bedrivits i seminarieform i nätverket är ett verktyg för
utveckling både för företagaren men även för nätverket och för Östgötatextil. Tilltron till den egna förmåga som textilentreprenör och vikten av att
uppträda i organiserad gemenskap med andra textilentreprenörer i Östgötatextil har stärkts genom deltagandet i Master Class och framträdandet i
utställningen. Den enskilda textilentreprenören har stöd av sina kollegor
utvecklats och utvecklat sitt företag genom gemenskapen. I Master Class
seminariet skapades en plattform där dialogen om de kvalitetsbegrepp, som
man enats om att verka för i Östgötatextil, får plats, tid och rum. Master
Class utgjorde en miljö för reflektion över uttrycksfulla föremål ur textilentreprenörens produktion och skapande arbete. Den värderande diskussionen syftade till att lära känna varandra och varandras arbete samt att
inspirera till produktutveckling. Master Class seminariet innebar ett tillfälle
för textilentreprenören att ställa frågor och bli utmanad i sin verksamhet av
välinformerade kollegor.
Verktyget Master Class som form för att skapa dynamik och därmed
utveckling kan användas vidare med fokus på olika komponenter i textilt
entreprenörskap under förutsättning att valet av miljö för seminariet och
omsorg om klimatet mellan deltagarna ges stort utrymme.
Tolerans och tillit inom den skapande kulturen ger utrymme för individen att utveckla mod till förnyelse och nyskapande.

Varför är utställningen så viktig

En utställning innebär nya möjligheter att visa sig, ställa fram och presentera sig. Östgötatextils första gemensamma framträdande ägde rum på
Löfstads slott sommaren 2012. Några förutsättningar för den utställningens framgång är viktiga att belysa.
Varje deltagare valde själv ut de produkter som representerade den egna
verksamheten. Deltagandet i utställningen innebar att arbeta tillsammans
mot ett mål och med en tidsgräns. Det var en prestation på individnivå
men med ansvar både inåt sin egen person, gentemot sig själv och utåt mot
sina kollegor i Östgötatextil. Det som individen åstadkom var en del av
Östgötatextil.
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Platsen för utställningen var bearbetad och genomtänkt. Utställningens utformning var ett eget projekt. Valet av tema för utställningen och
gestaltningen av helheten var betydelsefull. Det är en egen profession, en
yrkeskonst att gestalta utställningar, scenografiskt och med rekvisita samt
kunna balansera alla utställares föremål i rummet.
Utställningen kommunicerade genom föremål och texter. Dessutom
förekom vid ett par tillfällen demonstrationer av hantverk och muntliga
presentationer som genomfördes av utställningsdeltagarna.
För konstnären, hantverkaren och konsthantverkaren finns kriterier för
bedömning som prövas vid en utställning. Även utställningsformen har betydelse. Är det en separatutställning, en samlingsutställning eller en jurybedömd utställning?
Vid ansökan om anslag, stipendier och projektmedel räknas och bedöms utställningar som meriterande. Även vid ansökan om individuellt
medlemskap i konst- och hantverksorganisationer är utställningsdeltagande en kvalitetslikare.
Det viktiga första framträdandet måste följas av en lång serie. Det är
inte ett textilt pyssel som Östgötatextil ägnar sig åt, det är ett seriöst arbete.
Genom att textilentreprenörernas produkter och verksamheter offentliggörs, kvalitetssäkras de, både visuellt i utställningsform och via texter i
kataloger, lokalt, inom regionen, nationellt, internationellt och via nätet.
En utställningskatalog med bilder är ett viktigt dokument. Utställningskatalogen ger tillsammans med artiklar och recensioner om utställningen en
bild av företagets verksamhet samt leder till erkännande och uppskattning
inom kultur-, konst- och hantverksfältet.
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Bilaga:
Sammanställning av aktiviteter
Kajsa Ellegård
År
Månad
2009
April

Maj

Forskningsprojektets
arbetsgrupp

Involvering av
kommunerna

2/4 Ulla-Karin Hell
sten får inbjudan till
ett EU-projekt.
5/4 U-K kontaktar
Kajsa Ellegård om en
projektidé.
13/5 Möte Ulla-Karin,
Johanna Nählinder,
Maria Silfverhielm och
Kajsa om projektidén.
27/5 Möte – orealist
iskt att göra EU-an
sökan på grund av
kort tid.

Juni

Maj: Kajsa i kontakt
med CKS.
17/6 CKS-ansökan
diskuteras och Elin
Wihlborg ska involveras
21/6 Ulla-Karin i
kulturdepartementets
seminarium ”Dags för
dialog” på Arbetets
museum.

Juli
Augusti

Aug: Johanna skriver
projektansökan

25/8 preliminärt projektnamn: Kulturism.
September 2/9 Johanna får kommentarer på ansökan
till CKS. Projektnamnet blir: KulTexTurism.
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Nätverket
KulTexTurism

Föreningen
Östgötatextil

År
Forskningsprojektets
Involvering av
Månad
arbetsgrupp
kommunerna
September Ulla-Karin kontaktar
Nulink, Linköping
och Norrköpings kommun.

Nätverket
KulTexTurism

7/9 Ansökan sänds in
till CKS.
Oktober
November 10/11 e-postmeddelande om att vi har
fått en del av de sökta
medlen från CKS.
December 1/12 Johanna träffar
CKS.
18/12 projektgrupps
möte samt besked om
kompletterande finan
siering från Kajsas
professorsmedel. Konsolidering: vad vill vi
göra, när, hur och vem
gör vad?
2010
Januari

Februari

Ulla-Karin får
positiva svar från
kommunerna.
22/2 projektmöte på
10/2 projektbe- Ulla-Karin söLinköpings universitet skrivning sänds ker efter tänk(LiU).
till kommunerna. bara medlemmar i
28/2 Ulla-Karin projektets nätverk,
sände mer infor- bl.a. via egna promation till kom- fessionella kontakter.
munerna.
Ulla-Karin kontaktar knypp
lingspersoner i
Vadstena.

15/2 Ulla-Karin
samtalar med
spetskonsulent för
Svenska Spetsar.
17/2 Ulla-Karin
i Norrköping för
att kontakta textila utövare.
19/2 2 Ulla-Karin
i Linköping för att
kontakta textila
utövare.
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Föreningen
Östgötatextil

År
Månad
Mars

Forskningsprojektets
arbetsgrupp
29/3 Ulla-Karin och
Johanna går igenom
projektets presentationsfolder till första mötet med textila
utövare.

Involvering av
kommunerna

14–30/4 Ulla-Karin bedriver rekrytering av textila
utövare.
17/5 första nätverksträffen på
LiU.

April

Maj

Nätverket
KulTexTurism

3/5 projektgrupps
möte.
5/5 planeringsmöte inför första nätverksträffen den 17 maj.
6/5 projektgruppsmöte

Juni

21/5 presentation av
projektet under CKS
busstur.
1/6 projektgrupps
möte: uppföljning av
nätverksträffen och
förberedelser inför
möte med kommun.

Juli
Augusti
September 6/9 projektgrupps
möte, planering inför
nätverksträffen .den
13 sept.
16/9 Ulla-Karin hade
besök av Östsvenska
Turistrådet.

Oktober

9/6 första mötet
med kommunerna på LiU.

23/9 projektgruppen har
möte med kommun-representanterna.

13/9 andra nätverksträffen på
LiU.

4/10 projektgrupps
möte: uppföljning av
mötet med kommunerna.
1–22/10 Ulla-Karin i
Seattle, USA, presenterar nätverket.
25/10 första stora gemensamma träffen med nätverkets medlemmar, projektgruppen och kommunerna på Björke Vävstuga.
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Föreningen
Östgötatextil

År
Forskningsprojektets
Månad
arbetsgrupp
November 4/11 projektgrupps
möte: planering inför
presentationen vid
CKS kommundagar
i Kisa.

Involvering av
kommunerna

Nätverket
KulTexTurism

Föreningen
Östgötatextil

11/11 presentation av
KulTexTurism på CKS
kommundagar i Kisa.
December
2011
13/1 projektgrupps
Januari
möte

31/1 Nätverksträff
hos Rudholms.

31/1 Ulla-Karin och
Maria träffar Kerstin E
från Svenska Spetsar i
Linköping.
Ulla-Karin träder in
som projektledare under Johannas föräldraledighet under 2011.
Februari

14/2 KulTexTurism
nämns i P4 Morgon
av U-K.

14/2 bloggträff i
nätverket.

Mars

2/3 Johanna telefon
möte Ulla-Karin.

7/3 Maria leder
Master Class i
nätverket.

8/3 Johanna lunch
möte Maria.

Mars

April
Maj

16/2 (e-post)
Föreningens
webadress:
<www.ostgotatextil.se> är
registrerad!

8/3 Johanna telefonmöte Ulla-Karin.
8/3 Johanna skriver
mail till Kent Waltersson på CKS och meddelar att Ulla-Karin tar
över som projektledare
under Johannas föräldraledighet fram till och
med 31/12 2011.
16/5 Svante
Bergqvist från
Ödeshögs kommun var med vid
inledningen på
nätverksträffen.
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16/5 nätverksträff 17/5 (e-post)
i Slöjdvillan, även foldern.
Svante Bergqvist
deltog.

År
Månad
Juni

Forskningsprojektets
arbetsgrupp
13/6 Ulla-Karin besöks av Camilla Lejon från Handels
kammaren.

Involvering av
kommunerna

Juli

19/7 Ulla-Karin träffar Lena Axelsson och
Kerstin Engman i Vadstena (om spetsar).

17/7 Ulla-Karin
träffade Lena Axelsson Vadstena
kommun samt

Nätverket
Föreningen
KulTexTurism
Östgötatextil
28/5–30/10 utställning Arbetets museum med
två av nätverkets medlemmar
(Björke Vävstuga
och Östergötlands
Ullspinneri).

Kerstin Engman
från Svenska
spetsar.
15/8 möte med
konstnärsnätverk
i Sörmland, Slöjdvillan.
5/9
andra
stora
gemensamma
träffen
med
nätverkets
medlemSeptember
mar, projektgruppen och kommunerna på Arbetets museum.
23/9 möte nr 2
September 6/9 2011 Ulla-Karin
skickar en skrivelse till
med konstnärsCKS och begär förnätverk i Sörmlängd dispositionsrätt
land, Jönåker
för projektet till den
31/12 2012.
Augusti

16/9 projektet har beviljats förlängd dispositionsrätt t.o.m. 2012
från CKS.
Oktober
November 16/11 Ulla-Karin deltar i Generator-konferens i Norrköping efter
inbjudan från Östsam.

13–14/11 nätverksträff i Slöjdvillan, Ödeshög.
22/11 möte nr 3
med konstnärsnätverk i Sörmland i Norrköping.

29/11 Ulla-Karin träffar Helene Bäckström,
Östsam om samarbete
kring Östgötatextil.
December 1/12 Ulla-Karin deltog på ”Kulturspaning
Slow Craft” med nätverket Regionalt Kulturforum.
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14/11 förslag
på stadgar.
18/11 (epost) Hemsidan <www.
ostgotatextil.
se> är klar!

År
Forskningsprojektets
Involvering av
Månad
arbetsgrupp
kommunerna
December 7/12 Ulla-Karin sänt
Östgötatextils folder
till Tora Friberg, frågat
om projektets fortsatta
ekonomi. Ulla-Karin
bifogade boken Öster
götlands Ullspinneri
30 år.

Nätverket
KulTexTurism

Föreningen
Östgötatextil

9/12 Ulla-Karin samtal med Gunnel Mörtfors, Grötlunch på
Hemslöjden.
December. Vi sökte
efter fortsatt finansiering för affärsnätverk.
Kajsa tog kontakter
inom LiU.
December 19/12 Innovations
kontorEtt vid LiU
med beskedet att
InnovationskontorEtt
ej kunde vara huvudman för ett affärsnätverksprojekt. Vi blev
rekommenderade att
kontakta Östsam.
2012
13/1 projektmöte med
Januari
seminarium.

23/1 nätverksmö- 9/1 Möte på
te på Rudholms. Löfstad slott.

Johanna återkommer
som projektledare.
Februari

14/2 seminarium.

Mars

1/3 seminarium

25/1 möte nr 4
med nätverk i
Sörmland i Norrköping.
13/2 nätverksmöte på Löfstad
Slott.
6/3 Utställningsgrupp
möte på Löf
stad slott

8/3 2012 Ulla-Karin
samtal med Johanna
Molin på SMIL kunskapsföretag.
12–13/3 Ulla-Karin på
Textilmuseet i Borås
om kompetensöverföring mellan generationer inom textilområdet.
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År
Månad
Mars

Forskningsprojektets
arbetsgrupp

Involvering av
kommunerna
19 /3 träff på
universitetet.

Nätverket
KulTexTurism

Föreningen
Östgötatextil
19/3 Utställningsgrupp
möte hos
Annika Rud
holm.
26/3 Föreningen Östgötatextils
första årsmöte hos Lena
Grip.

April

Maj

18/4 2012 Ulla-Karin
ansöker till Östsam
och Tillväxtverket om
finansiering av projektet ”Östgötatextil på
gång”.
23/5 seminarium.

24/4 möte nr 5
med konstnärsnätverk Sörmland
i Björke.
5/5 helsida
om Föreningen Östgötatextils
utställning
”Stil, skvaller och gamla
spetsar” på
Löfstad slott
i Mode och
Minne magasin
7/5 Utställ
ningsbygge
på Löfstad
slott

Juni

15/5 Beslut
från Östsam:
medel beviljade för projektet ”Östgötatextil på
gång”
2/6 Invigning av Föreningen Östgötatextils
utställning
”Stil, skvaller och gamla
filmstjärnor”
på Löfstad
slott.

11/6 seminarium.
14–16 Elin deltar på
en vetenskaplig konferens i Portugal och
presenterar en text om
KulTexTurism-projektet.
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År
Månad
Juli

Forskningsprojektets
arbetsgrupp

Involvering av
kommunerna

Augusti

17/8 Möte med kommunerna, projektgruppen, CKS, Handelskammaren, Östsam
samt föreningen Östgötatextils medlemmar
på Löfstad slott

17/8 Möte
med kommunerna, projektgruppen, CKS,
Handels-kammaren, Östsam
samt föreningen
Östgötatextils
medlemmar på
Löfstad slott.

19/8 Medverkan
Löfstad
26/8 ???

Nätverket
KulTexTurism

Föreningen
Östgötatextil
Östgötatextils utställning ”Stil,
skvaller och
gamla film
stjärnor” på
Löfstad slott
pågår.
Östgötatextils utställning ”Stil,
skvaller och
gamla filmstjärnor” på
Löfstad slott
pågår.
15/8
Uppdatering
av Östgöta
textils hemsida.
17/8 Möte
med kommunerna,
projekt-gruppen, CKS,
Handelskammaren,
Östsam samt
föreningen
Östgötatextils medlemmar på
Löfstad slott.
1–2/9 medverkan
Löfstad slott
under Östgöta-dagarna.

Augusti

September 4/9 projektgruppsmöte om avrapportering till CKS antologi,
innehåll, uppläggning.

12/9 nedtagning av utställningen.
24/9 Medlems-möte i
föreningen
Östgötatextil.
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År
Månad
Oktober

Forskningsprojektets
Involvering av
arbetsgrupp
kommunerna
19/10 projektgruppen
går igenom de olika
texterna för avrapporteringen.
22/9 texterna skickas
till föreningen Östgötatextils medlemmar så
att de kan lämna synpunkter.

November
December
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Nätverket
KulTexTurism

Föreningen
Östgötatextil

Sammanfattande bild över utvecklingen av projektet KulTexTurism: efter
att främst ha varit ett forskningsprojekt bildades nätverket KulTexTurism
av textila utövare och ur nätverket växte Föreningen Östgötatextil. Den
ljusare delen av respektive stapel visar att verksamheten fortsätter. De fyra
kommuner som involverades har deltagit i ett antal möten varje år.
Observera att bilden ska läsas nedifrån och upp.
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