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Sammanfattning  
 
 

Denna studie avser att skapa förståelse för olika uppfattningar om innebörden av det handgjorda och 
hur handen kontra maskinen har betydelse i hantverkares verksamhet. Med hjälp av kvalitativa 
intervjuer med sex hantverkare baserade i Östergötland är det möjligt att få en inblick i hur 
hantverkarna tänker kring besluten de tar och varför de gör som de gör. 
 
Genom att visa hur hantverket har sett ut genom tiderna är det möjligt att koppla det till hur det ser ut 
idag, i informanternas verksamhet. Den teoretiska förståelsen och tidigare forskningen belyser Arts 
and craftsrörelsen samt Hemslöjdsrörelsen som yrkade för det handgjorda arbetet, medan 
Bauhausskolan gömde den mänskliga handens avtryck. Den tekniska utvecklingen visar sig även ha 
påverkan på hantverkets innebörd på grund av det utbredda användandet av datorer. 
 
Resultatet av intervjuerna visar att det handgjorda inte spelar så stor roll för informanternas kunder, 
utom när det i vissa fall ger ett mervärde till produkten. Att arbeta med händerna ses istället som 
viktigt på ett personligt plan där utveckling i form av bättre teknisk skicklighet är centralt. Det är 
slutresultatet som räknas och vägen dit spelar mindre roll. 
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Inledning 

Om någon skulle be mig att beskriva vad ett hantverk är så skulle jag direkt tänka på handen, 

hur handen formar och transformerar material till ett föremål. Jag föreställer mig en enskild 

individ som står för hela processen, från tanke till färdig produkt. Mitt egna praktiska arbete 

består till stor del av tovning av ull, i min skapandeprocess återfinns min definition av vad 

hantverk är. Mina händer är närvarande från början till slut vilket inte bara ger en kontroll och 

närvaro i arbetet, men också en närhet och förståelse för materialet och tekniken. Jag har 

däremot märkt av kroppens påfrestning av att tova nästan uteslutande med händerna och att 

göra allt från grunden. Tankar om att effektivisera produktionen med alternativa arbetssätt har 

kommit till ytan som då skulle ifrågasätta om föremålen fortfarande är handgjorda. Det skulle 

till exempel kunna yttra sig i att tovningen istället görs i tvättmaskinen. Denna konflikt inom 

mig är ständig och leder till att de val jag gör är noga genomtänkta. Att kunna klara sig själv 

och ha hand om alla led i produktionen kan ses som både positivt och negativt. Det kan vara 

kostnadseffektivt att leja bort delar av produktionen och kvaliteten behöver inte påverkas 

tekniskt men risken finns att slutprodukten ändå kan bli lidande. Av andra hantverkare har jag 

mött attityder och reaktioner om själva hantverket, vad som är bra och äkta och vad som 

skulle kunna ses som genvägar eller fusk.  

Med industrialismens genomslagskraft ändrades både syn på hantverket och mycket av 

tillverkningen. Kersti Sandin Bülow (2007), professor på LiU Malmsten, tar upp en viktig 

synpunkt om produkter och tillverkning i dagens samhälle. Hon menar att industrialiseringens 

framfart ändrade kunskapen om och kontakten med tillverkning av produkter, som tidigare 

fördes vidare från generation till generation. Den naturliga kontakt som tidigare fanns med 

förståelse och inblick i hur föremål arbetades fram och utvecklades separerades från det 

dagliga livet. För att kunna leva på sitt skapande i Sverige idag är det svårt att ha ett 

framgångsrikt företag samtidigt som man gör allt själv (Sandin Bülow, 2007). Sedan den 

industriella revolutionen på 1700-talet har maskinerna tyckts hota hantverkarnas arbete. Ju 

vanligare användningen av maskinen blev på 1800-talet desto mer blev hantverkarna medlare 

mellan maskinen och hantverket. Hotet mot deras roll som hantverkare var av fysisk karaktär 

eftersom maskinerna klarade av att göra samma sak timme efter timme utan att tröttna eller 

protestera (Sennett, 2009). Bondeson (2007), konstnär och författare, beskriver en ny situation 

där den kreativa delen endast består av tankarna och idéerna medan produktionen förläggs 

någon annanstans. Kunskapen med att arbeta med händerna avlägsnas då från tanken. Idag är 

det inte alls självklart att en person har hand om hela processen, från tanke till färdig produkt.  
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För att kunna prata om hantverk behöver vi veta vad ett hantverk är och vad det innebär. En 

hantverksprodukt är inte bara ett föremål utan innefattar mycket mer än så. Det krävs kunskap 

som både sitter i händer och huvud och som omfattar hela människans samlade erfarenheter 

(Bondeson, 2007). Peter Dormer (2003) påpekar att både kropp och sinne behöver vara 

involverade för att utföra ett bra hantverk och Nina Bondeson (2007) liknar 

hantverkskunskaper vid att lära sig att cykla, där olika grader av komplicerade moment ingår 

för att lära sig en teknik eller en talang. Adamson (2010) menar att hantverk är individuellt 

framställda föremål som yttrar sig genom koordinationen mellan handen och ögonen. Den 

yngre och kommande generationen som växt upp med datorer är de som med tiden ändrar 

synen och innebörden av hantverk. Datorn har idag en större plats i allt, däremot finns det en 

aspekt där datorn inte kan jämföra sig med handen. En dator har svårt att konstruera känsel, 

som en hand kan, och taktila ytor är svåra att beräkna. Adamson (2010) ställer sig frågan till 

vilken nytta vi har av datorn, förutom till vardagligt bruk, om hantverkaren inte kan känna på 

sina arbeten. Traditionellt hantverk lever vidare för att det tillfredsställer behovet av den 

direkta kontakten. Å andra sidan finns det funktioner som kompenserar för handens brist av 

delaktighet i form av rörelsedetektorer (Adamson, 2010). Med dagens teknik behöver dock 

inte industriell produktion betyda massproduktion. Ny teknik gör det möjligt att producera 

små upplagor av hög kvalité av produkter som står i kontrast till mängden varor som dagligen 

”spottas ut” i massproduktion (Adamson, 2010). 

 

Det finns inget rätt eller fel, att göra allt själv eller ta maskiner till hjälp för att producera sina 

produkter. Det intressanta är hur hantverkarna tänker kring besluten och varför de gör som de 

gör. Denna studie avser att ge en inblick i hur olika hantverkare tänker kring sitt arbete med 

händerna.  

 

Syfte och frågeställning  
Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för olika uppfattningar om innebörden av det 

handgjorda och hur handen kontra maskinen har betydelse i hantverkares verksamhet. Genom 

intervjuer med sex hantverkare avser studien att svara på följande frågeställningar: 
 

• På vilket sätt spelar det roll om ett föremål är handgjort eller inte? 

• Vilken betydelse har det egenhändigt handgjorda för hantverkarna? 
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Teori och tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning och teoretisk förståelse som angriper hantverk 

och det handgjorda från olika håll. Det handlar om traditionellt hantverk i förhållande till 

industrialismen och vad som innefattas i begreppet hantverk i dagens samhälle. 

 

Hantverk och det maskingjorda 

I takt med industrialismens framfart växte motståndsrörelsen Arts and crafts fram i 

Storbritannien under 1800-talets andra hälft. Arts and craftsrörelsen var emot industrins, vad 

man menade, falska material och mekaniska och rutinmässiga tillverkning (Pevsner, 2011). 

Syftet med rörelsen var att höja hantverkets status och återinföra stolthet till manuellt 

kroppsarbete. De förespråkade handgjorda funktionella möbler gjorda av inhemska material 

och glädjen till utövandet av hantverket, att göra saker med händerna. Maskinen såg de som 

sin fiende. William Morris, konstnär och formgivare och en av frontfigurerna, yrkade för det 

handgjorda och använde sig av traditionella metoder från medeltiden. Möblerna som fanns till 

försäljning var av bristande kvalitet och för att få tag på gedigna möbler ansåg Morris att man 

måste göra dem själv. Morris insåg att hantverkarna och konstnärerna inte längre hade kontakt 

med sina rötter, att konstnären hade tappat kontakten med vardagen och det vardagliga 

(Pevsner, 2011). 

 
That is the idea that creativity can be part of the daily experience of ordinary people at 
work; that it is not something special, not the preserve of fine arts and geniuses. 
(Crawford, 1997:20) 

 

Tanken var alltså att kreativitet inte var något speciellt som endast de med särskild begåvning 

skulle syssla med, utan kunde vara en del av vanliga människors arbetsliv. Arts and 

craftsrörelsen gjorde att det konstnärliga hantverket återupplivades. De medeltida 

tillverkningsmetoderna som Art and craftsrörelsen använde var tidsmässigt raka motsatsen till 

industrins snabba och effektiva metoder. Den maskinella tillverkningen kunde hålla nere 

kostnaden på ett annat sätt, medan den hantverksmässiga tillverkningen medförde ett högre 

pris på produkterna. Produkterna kom därför att köpas av en snäv skara människor med 

mycket pengar vilket stod i kontrast till filosofin att konst är gjort av folket, till folket. Morris 

insåg dock omöjligheten i att tillverka billig konst och billigt hantverk, eftersom det både 

krävs tid och tankekraft att tillverka (Pevsner, 2011).  
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George H. Marcus (2008), adjungerad biträdande professor i konsthistoria på University of 

Pennsylvania, har skrivit en artikel i The journal of modern craft om designskolan Bauhaus 

och dess grundare Walter Gropius och vad som hände med skolan i början av 1900-talet. 

Bauhaus föddes ur Arts and craftsrörelsen 1919 i Weimar i Tyskland och anammade samma 

anda där det personliga formspråket och spåren av handens arbete välkomnades. Gropius 

ändrade dock läroplanen 1923 och styrde skolan mot industrins och dåtidens maskinella 

estetik och avfärdade det hantverksmässiga som låg till grunden för skolan. Idealet blev att få 

även det handgjorda att se fabrikstillverkat ut. Marcus (2008) skriver om de olika sätt som 

handens avtryck begränsades för att få Bauhaus metallarbeten att verka fabrikstillverkade. 

Hammarslag från hantverkaren ersattes med blanka och släta ytor. Istället för att driva en 

skålform användes metallplåt för att gömma handens avtryck. Detta fick betraktaren att tro att 

föremålen var gjorda i maskin, när de i själva verket var tillverkade med enkla 

hantverkstekniker som alla lärlingar fick lära sig på den tiden (Marcus, 2008). Marcus (2008) 

nämner att Gropius i en essä skriver att hantverkslära är menat som förberedelse för att 

designa för massproduktion. Gropius ansåg själv inte att han gömde det handgjorda, utan 

enbart spåren av den handgjorda tillverkningen med förklaringen att handgjorda produkter 

kunde ha olika form och yta (Marcus, 2008). 1900-talets estetik med geometriska former, 

industriella material och blanka ytor med en genomgående precision blev synonymt med 

“Bauhausstilen” (Marcus, 2008) och skolan blev ett praktexempel för modernismen och dess 

funktionalitet (Pevsner, 2011).  

 

En motsvarande rörelse i Sverige, som liknar Arts and craftsrörelsens hantverksideal och 

protest mot industrisamhället, kännetecknas av Hemslöjdsrörelsen och Föreningen för Svensk 

Hemslöjd som startades 1899 med Lilli Zickerman som förgrundsgestalt. Zickerman ansåg, 

likt Morris, att det fanns en njutning i att arbeta med händerna och att det i sin tur gav ro i 

själen, till skillnad mot bullret i fabrikerna. Det hon gjorde för slöjden i Sverige var ett 

återupplivande av det konstnärliga hantverket och anpassade det mot mera moderna tider 

(Zickerman, 1999). Johanna Rosenqvist (2009), fil. doktor i konstvetenskap, förklarar att det 

inom hemslöjdsrörelsen finns kriterier för vad som traditionellt sett är godkända 

hemslöjdsprodukter. Kriterierna handlar om material och tillverkning och där det ska det 

finnas ett nära samband med tillverkarens händer (Rosenqvist, 2009). Rosenqvist (2009) 

menar att hemslöjdsrörelsen utgår ifrån att ett hantverk inte enbart behöver utföras med 

händerna, utan kan innehålla moment som görs på maskin, men för att få kalla det hemslöjd 

ska föremålet ha formats av slöjdarens händer. Dessutom innefattar kriterierna krav på att 



	   5	  

hemslöjdsprodukterna ska ha nära anknytning till orten, med exempelvis ortstypiska mönster 

och modeller (Rosenqvist, 2007). Vid en närmare titt på produkterna i Hemslöjdsbutikerna 

visar det sig också att de ofta är tillverkade i närområdet. 

 

Hantverk som arbete 

Boken Design och konst - texter om gränser och överskridanden [2] (Weimarck red. 2003), 

innehåller en samling av texter som ger olika teoretiska perspektiv på den konstnärliga 

processen. Peter Dormer (2003), konsthantverkshistoriker, är en av åtta representerade med 

texten ”Den ideala världen i Vermeers lilla spetsknypplerska”. Texten handlar om eventuella 

hinder som hantverkare och den hantverksmässiga tillverkningen kan utsättas för, som till 

exempel tidskrävande tillverkning och kostsamma produkter. Han menar att liknande 

förväntningar som idag finns på bilmekanikern tidigare fanns på hantverkare som keramiker, 

snickare eller vävare. De producerade bruksföremål som skulle tillfredsställa ett behov. 

Framgången berodde till stor del på prisvärdheten och produkternas kvalitet. Trots att ett 

hantverksarbete i sig kan vara njutbart och tidskrävande menar Dormer (2003) att 

medvetenheten om omvärldens krav på att arbetet ska hålla en viss standard och prisvärdhet 

borde vara påtaglig vare sig man väljer att anpassa arbetet därefter eller inte. En anpassning 

skulle kunna yttra sig genom att hitta metoder för att korta ned tillverkningstiden. 

 

Dormer (2003) förklarar att många hantverkare, under efterkrigstiden, flyttade ut på landet för 

att komma undan det strukturerade samhället. Att vara hantverkare var en livsstil. För att 

ytterligare betona att hantverkarna tagit avstånd från det massproducerade samhället var 

principen för produkterna att de skulle skilja sig från det fabrikstillverkade. Funktionen 

spelade mindre roll utan föremålen hade ett symboliskt värde och visade på en alternativ 

livsstil utanför det anonyma industrialiserade samhället. Hantverksprodukterna fanns inte 

lättillgängliga utan såldes i särskilda butiker eller på marknader på landsbygden vilket gjorde 

dem exklusiva. Produkterna var speciella och unika i sig och köptes av människor med en 

högre inkomst som också gjorde att hantverkarna kunde ta ett högre pris. Dormer beskriver en 

problematik på grund av prisbilden av dagens hantverksprodukter: ”En kombination av ny 

teknologi och hantverksutövarens erfarenhet borde möjliggöra en bred variation av rimligt 

prissatta möbler som kan produceras i mindre upplagor” (Dormer, 2003:135). Han föreslår att 

hantverkare idag borde tillämpa samma strategi som italienska möbelformgivare och anlita ett 

flertal specialistföretag, med moderna och välutrustade verkstäder och maskiner, som 

tillsammans står för hela tillverkningen. Hantverkaren fokuserar därmed enbart på att utforma 
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själva idén. De skulle då alltså inte längre arbeta med händerna utan enbart med idéer. 

Dormer (2003) anser detta vara genomförbart men menar att hantverkarna skulle tappa det 

skapande arbetet som speglar hela dess livsstil. 

 

Den livsstil som Dormer (2003) nämner kan uttrycka sig på olika sätt, bland annat som 

hängivenhet till sitt arbete. The craftsman, skriven av Richard Sennett (2009) som är 

professor i psykologi vid London school of Economics och New York university, är en bok 

om hantverkare och den skicklighet de innehar, en bok om engagemang, kunskap och valen 

hantverkarna står inför. Den undersöker det intima bandet mellan handen och ögat och menar 

att västvärlden har svårt att förstå förbindelsen mellan huvudet och ögat som en hantverkare 

har. Sennett (2009) förklarar att definitionen av hantverkare, där både snickaren, dirigenten 

och labbteknikern är inkluderade, är de som är hängivna ett bra arbete för dess egen skull. 

Hantverkaren representerar det mänskliga tillståndet av att vara engagerad och hängiven där 

strävan efter hög kvalitet driver till ständig förbättring (Sennett, 2009). Genom att förstå hur 

något kan göras perfekt är det möjligt att se alternativ. Hantverkare symboliserar mänsklig 

individualitet där variationer, skavanker och oregelbundenhet har ett positivt värde (Sennett, 

2009). En bubbla eller en ojämn yta på ett glas kan bli prisat, medan perfektion varken ger 

utrymme för experiment eller variation (Sennett, 2009). Handen är den kroppsdel som har 

mest varierade rörelser och är därmed ett viktigt redskap för hantverkare. Med olika sätt att 

gripa tag i saker tillsammans med känseln påverkar händerna hur vi tänker. Lagrad 

information som att hålla en boll gör det möjligt att förstå en tvådimensionell bild av en boll 

där kurvan i handen och handens förmåga att känna av tyngden hjälper hjärnan att tänka 

tredimensionellt. Ett exempel där känseln spelar en stor roll för hantverkare är att de 

medeltida guldsmedernas omdöme baserades på fingertopparnas känsel för att lokalisera 

orenheter i metallen (Sennett, 2009).  

 

Sennett (2009) beskriver ett scenario där sambandet mellan ögat och handen blir extra tydligt 

när en glasblåsare tränade för att göra en komplicerad bägare hon aldrig tidigare försökt sig 

på. Hon behövde en bättre medvetenhet om sin kropp i förhållande till det smälta glaset. 

Koordinationen mellan handen, ögat och hjärnan var väsentlig och hon kunde aldrig flytta 

blicken från glaset. Genom att göra det absorberades hon av arbetet och var inte längre 

medveten om vad hon gjorde eller hur, utan blev ett med föremålet som hon arbetade med. 

Rytmen kontrollerades av att ögonen styrde händernas rörelser. Hon tänkte inte längre på vad 

händerna gjorde utan på vad hon såg. Med repetition blev rörelserna till slut rutinartade och 
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hon behövde inte längre tänka på hur och vad hon ska göra utan arbetet utfördes per 

automatik. Trots lång erfarenhet där hantverkaren övat upp sin öga- och handkoordination blir 

varje produkt något olik den förra. Till skillnad från en maskin där avvikelser reduceras och 

varje produkt blir likadan höjs produktionen till en nivå som en människans hand och öga har 

svårt att uppnå (Sennett, 2009). 

 

Sennett (2000) ger i boken När karaktären krackelerar ett exempel på maskinernas påverkan 

på hantverkare. Han beskriver ett litet bageri som köptes av en stor livsmedelskedja och 

händernas expertis då ersattes med maskiner samtidigt som flera i personalen gick i pension. 

Han förklarar att trots bättre arbetsförhållanden fanns det en känsla av förnedring bland 

personalen då all bakning blev datoriserad och helautomatisk. Bröden de bakade blev en 

symbol på en skärm och den fysiska kontakten med bakningen var borta. De anställda tappade 

därmed hantverkskunnandet att baka bröd. Till följd av detta slängdes misslyckade bröd på 

grund av felprogrammering i maskinerna. Det var enklare att börja om från början med en ny 

sats bröd istället för att försöka åtgärda problemet manuellt, om det ens var möjligt. 

Maskinerna gjorde att yrkesstoltheten och hantverkskunnandet försvann när de automatiska 

maskinerna tog över på bageriet. Sennett (2000) förtydligar att människor identifierar sig med 

stimulerande uppgifter som har hög svårighetsgrad. När vem som helst kan hantera en 

bakmaskin föds likgiltighet och de anställda kände sig osäkra på sina identiteter som bagare 

(Sennett, 2000). 

 

Maskinens grad av inverkan på arbetet behöver inte nödvändigtvis vara negativ som i 

exemplet ovan. Glenn Adamson (2010), föreståndare på Museum of Arts and design i New 

York, förklarar i boken The craft reader att verktyg och maskiner både har assisterat händerna 

och gett motsatt effekt i tillverkning genom historien, men det betyder inte nödvändigtvis att 

det är motsägelsefullt att använda sig av maskiner. Adamson (2010) menar att man behöver 

titta närmare på den traditionella och praktiska formgivningen för att hitta en mer mottaglig 

attityd till den tekniska utvecklingen för att kunna föra den vidare. En grafiker använder 

datorn för att utöva sitt hantverk. Händerna arbetar på ett liknande sätt som i utövandet av ett 

mer traditionellt hantverk. Med snabba och upprepade rörelser, men det finns markanta 

skillnader. Med datorns hjälp kan arbetet utföras betydligt snabbare. Grafikern behöver inte 

förlita sig på handens tryck eller position på samma sätt och ögonen fokuserar inte på handen 

utan på en skärm (Adamson, 2010). Adamson (2010) förklarar att hantverk handlar om det 
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individuellt framställda föremålet som av praktiska skäl kan innehålla datorns och teknikens 

hjälp, men som ändå involverar den skickliga handen.  

 

Handen har en betydande roll i den traditionella betydelsen av hantverk medan det numera är 

allmänt accepterat som ett verb, där vad som helst kan vara ett hantverk. I engelskans 

betydelse av ordet "craft" är detta extra tydligt. “People ‘craft’ everything from business 

memos to good stout beer” skriver Adamson (2010:311). Ordet craft är mer en beskrivning av 

att göra något. Det innebär att lägga ner tid och att bry sig om det man gör samt att verka på 

ett litet geografiskt område i motsats till den anonyma och globaliserade industrin menar han. 

Eftersom det är ett vedertaget begrepp som används frikostigt förknippas det inte endast med 

skicklighet till ett material eller teknik utan är ett ord som även används för souvenirer på 

populära turiststråk (Adamson, 2010). Liknande resonemang finns även i den svenska 

benämningen av hantverk som både kan inkludera hantverksprodukter, hantverkare så som 

rörmokare eller elektriker eller matlagning som ett hantverk. Gemensamt för båda språken är 

att handen har en central roll. 

 

Hantverksprocess 

I avhandlingen Tiden som är för handen: om praktisk konsttillverkning diskuteras konstnärlig 

forskning med fokus på det praktiska och språkliga görandet (Bondeson, 2007). Bondeson 

(2007) menar att i det konsumtionsbeteende som kännetecknar vårt postmoderna samhälle 

finns ett glapp mellan konsumenten och producenten, där kunden endast ser det färdiga 

föremålet och inte intresserar sig för hur tillverkningen har gått till. Genom att inte respektera 

produktionsvillkoren hävdar Bondeson (2007) att det sker en ”intellektuell exploatering av det 

färdigställda, genom vilken man kan utnyttja föremålens resurser utan att behöva ta hänsyn 

till eller intressera sig för tillverkningens förutsättningar” (Bondeson, 2007). De personliga 

förutsättningarna är viktiga för den praktiska tillverkningen och enligt Bondeson (2007) 

spelar tid och plats en stor roll. Tiden gör att tankar och idéer har möjlighet att gro och växa 

och inte hämmas av andra påfrestningar. Tillgång till en verkstad eller ateljé gör det möjligt 

att förverkliga det praktiska arbetet (Bondeson, 2007). Men att lära känna sitt material tar tid 

och det krävs mod att ta sig tiden att fördjupa sig i ett hantverk. Att tillåta sig tiden kan ses 

som svårt när man inser hur mycket mer och annat som skulle kunna uträttas. Effektivitet står 

i kontrast till det tidskrävande arbetet som ett hantverk innefattar. Bondeson (2007) 

poängterar att syftet med arbetet behöver vara uttalat för sig själv för att kunna stå emot 

tankarna om det man missar eller det som måste vänta. 
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Återkommande för hantverk är att det tar tid vilket Bondeson (2007) tydligt poängterar. Men 

tid kan uppfattas och ses ur olika perspektiv. Cilla Robach (2012), konstvetare och rektor på 

Beckmans designhögskola, har skrivit boken Slow art, som utkom i anslutning till 

utställningen Slow Art på Nationalmuseum med start i maj 2012. Utställningen handlar om 

tid och hantverk och det är även bokens tema där samtliga utställare finns representerade. 

Utställningen innehåller föremål som tillverkats med långsamma metoder där tiden värderas 

och är del av en värdefull process. Robach (2012) menar att konstnärerna och 

konsthantverkarna har valt bort den teknik som idag finns tillgänglig i form av olika 

maskintekniska tillverkningsmetoder. De värderar istället närvaron och tiden som det 

traditionella hantverket ger till föremålet. Slow Art har kopplingar till Arts and craftsrörelsen 

eftersom de verksamma aktivt tar avstånd från den industriella massproduktionen och istället 

vurmar för hantverksmässig tillverkning där stor del handlar om det kreativa och konstnärliga.  

 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att synen på hantverk har sett olika ut 

genom tiderna. Händernas avtryck har framhävts och upphöjts inom Arts and crafts- och 

Hemslöjdsrörelsen medan det motsatta förekom på Bauhausskolan där handgjorda produkter 

istället anpassades för att verka vara maskintillverkade. Sennett (2000) beskriver att 

människor behöver stimulerande och svåra uppgifter för att identifiera sig med ett 

ursprungligen hantverksmässigt yrke medan automatiska maskiner gör att 

hantverkskunnandet försvinner. Det kan förklaras genom att hantverkarna både tar sig tiden 

att lära sig ett hantverk (Bondeson, 2007) och att det krävs ett speciellt band mellan ögonen 

och handen för att utöva det (Sennett, 2009).  

 

Metod och material 
I detta kapitel följer en genomgång hur jag gått tillväga för att samla in mitt material och 

vilken metod som används för bearbetning. 

 

Kvalitativ intervju 

För att genomföra min undersökning har jag valt att använda en kvalitativ metod med syfte att 

få en inblick i hantverkares åsikter och upplevelser (Bell, 2006). Enligt Patel och Davidson 

(1991) utmärker sig den kvalitativa studien genom att förståelse och tolkningar av materialet 

är betydelsefullt, till skillnad mot den kvantitativa studien som främst innefattar mätbar 

information. Då mitt syfte med studien är att skapa förståelse för hantverkares uppfattningar 
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om det handgjorda och dess betydelse i deras verksamheter visar sig den kvalitativa metoden 

lämpligast för att nå studiens syfte. 

 

Insamling av studiens empiriska material sker genom kvalitativa intervjuer med hantverkare. 

Denna metod kännetecknas av att vilja ge en bild av intervjudeltagarnas uppfattningar och 

beteenden. Intervjuerna jag genomfört formulerades därför som ett samtal för att uppnå 

personliga och mer detaljrika svar. Eftersom den kvalitativa intervjumetoden används för att 

skapa sig en förståelse för ett fenomen finns det inte några rätta eller felaktiga svarsalternativ 

(Patel & Davidson, 1991). Den kvalitativa intervjun kan även liknas med en reflexiv 

intervjustudie där tolkningar och reflektion är grundpelarna för genomförandet (Thomsson, 

2002). Intervjuerna är uppbygga av semistrukturerade frågor, vilket innebär att frågorna 

formuleras så att hantverkaren känner att den kan svara med egna ord. Förbestämda teman 

och förslag på frågor var förberedda innan intervjuerna startade, men frågorna ställdes i den 

ordning som passade situationen bäst, vilket Patel och Davidson (1991) beskriver som en låg 

grad av standardisering.  
 

Urval 

Genom att välja informanter av olika kön, ålder och verksamhetsområden så som slöjdare, 

designer och hantverkare ges möjlighet till olika infallsvinklar och synpunkter. Jag 

kontaktade personer i Östergötland kända för mig sedan tidigare, med förfrågan om 

deltagande i studien. Eftersom jag känner till personerna eller deras arbeten sedan tidigare har 

jag kunnat välja ut de som jag trott kunnat bidra med en stor bredd till mitt material. Jag har 

valt att benämna alla som hantverkare med anledning av att de på olika sätt arbetar på ett 

hantverksmässigt sätt. Alltså i egen regi med händerna och med hela eller delar av processen 

från idé till färdig produkt. 

 

Genomförande av undersökningen 

Totalt kontaktades åtta hantverkare via mail och en personligen i samband med vernissage av 

hennes utställning. Initialt presenterade jag kortfattat vem jag var och uppsatsens syfte samt 

de forskningsetiska reglerna från Vetenskapsrådet (2011). Vid intervjuer finns det etiska 

aspekter att ta hänsyn till. Det är viktigt att informera om hur intervjun kommer att gå till, om 

den till exempel ska spelas in och vad materialet ska användas till. Det finns fyra 

huvudbegrepp att förhålla sig till vid intervjuer för forskningsarbeten, informations-, 

samtycke-, konfidentialitet- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Informationen jag 
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delgav till intervjudeltagarna var att intervjun skulle spelas in och att materialet sedan skulle 

användas i en c-uppsats och att den i sin tur skulle publiceras. Jag förklarade även att 

medverkan i studien är anonym samt att de tilldelas fiktiva namn i analysen. 

 

Av de som kontaktades svarade tre att de inte hade möjlighet att ställa upp på intervju. 

Återstående sex deltagare visade intresse för att medverka i studien. Efter den inledande 

kontakten skickades en sammanfattning av uppsatsens innehåll samt några förberedande 

frågor. Intervjuerna genomfördes i ateljé, hantverkares hem och på universitetet. Längden på 

intervjuerna varierade mellan 30-60 min, där de kortare intervjuerna var de som genomfördes 

först. Ju mer bekväm jag kände mig i situationen desto mer följdfrågor hade jag vilket gav 

mer uttömmande svar och därmed tog de intervjuerna längre tid än de första.  

 

Intervjuerna transkriberades noggrant där ofullständiga meningar inkluderades. Gester och 

kroppsspråk valdes bort eftersom det inte påverkade analysarbetet nämnvärt. Vid 

återberättande av informanternas svar i analyskapitlet har meningar anpassats från talspråk till 

skriftspråk, där utfyllnadsord som ”alltså” och ”ju” tagits bort. 

 

Analysmetod 

Bearbetning av materialet påbörjas med att transkribera de inspelade intervjuerna. Därefter 

lästes varje transkription igenom och textstycken ordnades i olika övergripande rubriker 

utifrån informanternas svar. Analysen av intervjuerna skedde därefter med hjälp av 

tematisering, som är en kvalitativ analysmetod. Tematiseringen kan kortfattat förklaras genom 

att allt material ständigt ifrågasätts med frasen ”Vad handlar det här om, och var hör det 

hemma?” (Lindgren, 2014:64). Lindgren (2014) beskriver att den ”kvalitativa 

analysprocessen präglas av en ständig växelverkan mellan olika nivåer (kodning, 

tematisering, summering etc), snarare än av en linjär rörelse från steg till steg” (2014:64). 

Tematiseringen gör det på så vis möjligt att utläsa mönster genom att jämföra de olika 

informanternas svar mot varandra och den teori och tidigare forskning som jag utgått från 

(Lindgren, 2014). Förförståelsen är en positiv tillgång för att kunna förstå och tolka material, 

och är till hjälp för att få en helhetsbild (Patel & Davidson, 1991).  De teman som analysen 

bygger på är Handgjort eller inte, Handens betydelse och Gränsen för handgjort, vilket även 

återkommer som rubriker i analyskapitlet. 
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Metodreflektion 

Min förförståelse om hantverksbranschen gör att jag kan sätta mig in i intervjudeltagarnas 

situationer och kan förstå fördelarna och anledningarna till varför de gör som de gör. Åsikter 

och val av arbetssätt är personliga vilket gör att jag inte har några förutfattade meningar om 

deltagarnas sätt att arbeta eller tänka. Inom hantverksbranschen har jag svårt att se att det 

finns något rätt eller fel, utan alla gör på det sätt som passar dem bäst. 

 

Urvalsprocessen av intervjudeltagare baserades på personer och/eller deras arbeten som jag 

kände till sedan tidigare, vilket kan uppfattas som att studiens analys färgas. Däremot visar 

informanternas svar på en större variation än vad jag innan studiens början kunnat förutspå. 

Därför anser jag inte att urvalet påverkat studien trots att informanterna är handplockade. 

Min ovana i intervjusammanhang gjorde att jag inte lyckades få riktigt så djupgående svar av 

hantverkarna som jag önskat vilket möjligen skulle ha kunnat kompenserat med ännu 

grundligare förberedelser. 

 

Presentation av informanter 

Nedan följer en kort presentation av informanterna och dess verksamhet. Informanterna har 

tilldelats fiktiva namn för att motsvara Vetenskapsrådets krav på konfidentialitet. 

 

Lena 

Kvinnlig delägare i ett tvåmanna designföretag. De tillverkar i huvudsak vävda textilier med 

både handvävstol och mekanisk vävstol samt olika inredningsdetaljer. Arbetet är uppdelat på 

så vis att informanten står för handvävningen och hennes kollega för den mekaniska 

vävningen. Företaget är baserat på en värdegrund av hållbart och ekologiska material. 

Företaget har varit verksamt sedan 2010.  

Ylva 

Kvinnlig textilkonstnär. Arbetar med textil konst och konsthantverk i olika material och 

tekniker. Syns på utställningar, både solo- och samlingsutställningar. Har haft enskild firma 

sedan 2009. 

Eva 

Kvinnlig designer. Gör smycken i silver samt inredningsdetaljer och mönster i textila material 

med influenser av naturen. Tillverkar både själv och låter fabrik producera. Har haft enskild 

firma sedan 2012. 
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Anna 

Kvinnlig skräddare. Arbetar främst på beställning och specialiserar sig på ylleskrädderi och 

plagg med historisk anknytning. Föredrar handsömnad framför maskinsömnad. Arbetar även 

som textillärare. Har haft enskild firma sedan 2007. 

Johan 

Manlig slöjdare. Tillverkar figurer i trä och har återförsäljare i Sverige och på flera platser 

utomlands. Arbetar nästan uteslutande med handverktyg. Har haft enskild firma sedan 1996. 

Per 

Manlig slöjdare. Arbetar med traditionell slöjd där han gör bland annat näverburkar och 

maskinsnickeri med beställningar på exempelvis hela kök. Håller kurser på flera platser i 

landet samt utställningar. Har varit verksam i branschen i över 30år och har haft enskild firma 

sedan 2002.  

 

Analys 

I detta kapitel presenteras resultaten av intervjuerna. Svaren har delats upp i övergripande 

rubriker utifrån tematiseringen av materialet. Tematiseringen har delats in i rubrikerna; 

Handgjort eller inte, Handens betydelse och Gränsen för handgjort. Kapitlet handlar om vilket 

värde en handgjord produkt har och hur viktigt informanterna tycker att det är att arbeta med 

händerna. 

 

Handgjort eller inte? 

Det handgjorda kan påverka hur kunden upplever en produkt. Det kan handla både om ett 

mervärde att kunna se människans avtryck och att produkten blir unik och det kan även 

innebära ett högre pris. 

	  

Lena förklarar att det finns en skillnad med att arbeta med den vanliga vävstolen och den 

mekaniska. Med handvävningen förklarar hon att man kan sätta upp små vävar och vara klar 

på två veckor medan det inte fungerar i den mekaniska vävstolen utan där tar det två månader 

att få ut ett färdigt tyg, men då är det istället 200 meter långt. Hon förklarar därför att hon 

måste vara mer noggrann med vad hon sätter upp i den mekaniska vävstolen eftersom det tar 

längre tid medan handvävningen däremot gör det möjligt att arbeta snabbare. Kombinationen 

med både handvävning och den mekaniska vävningen tycker hon är smart eftersom de kan 

arbeta parallellt med både korta och långa vävar, samt att det ger olika uttryck. Hon förklarar 

att det blir en annan känsla i en produkt som är handvävd. Hon menar att trådarna sträcks 
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annorlunda för hand och att det är svårt att slå jämnt till skillnad mot i den mekaniska 

vävstolen. I den mekaniska vävstolen slås varje inslag exakt lika hårt och med samma 

avstånd. De handvävda tygerna blir något mer levande men hon poängterar att det ena inte 

behöver vara bättre än det andra utan det blir bra tyger med båda metoderna. Hon förtydligar 

att det blir ett tillägg i produktens berättelse med en förankring bakåt i tiden, där kunden 

bidrar till att traditioner och hantverksskicklighet bevaras. Det handgjorda får en positiv 

innebörd och hon förklarar även att produkten får en annan känsla när den är gjord för hand. 

Hon poängterar att handgjort däremot inte automatiskt är bättre. Det kan även betyda ”det 

hemgjorda” vilket kan utmärka sig i form av en brist i kvalitet, med dåligt tillverkade saker 

som är vingligt och darrigt gjorda. Lena förklarar att hon tycker att det är en konst att 

förmedla att hennes och kollegans produkter är handgjorda och på vilket sätt de är det: 

 
När vi kommer till Europa förstår de inte riktigt hur en vävstol ser ut och när de väl får se 
en live, då blir det väldigt märkvärdigt. Där är ju kanske det här hantverksmässiga väldigt 
långt ifrån samhället i övrigt. Så det är en lång väg att förklara den här berättelsen och få 
den att vara tydlig. (Lena) 
 

Målet med företaget är att kommunicera att det handgjorda är något kraftfullt och positivt och 

där grunden till hela företaget bygger på idén om hantverksskickligheten. Lena och hennes 

kollega vill hitta en marknad för den hantverksmässigt tillverkade produkten och se hur långt 

det går att komma med ett företag som arbetar på detta sätt i Sverige.  

 

Det är nästan absurt idag att det ska gå. Vi har ett högt löneläge jämfört med andra länder 
och konkurrensen är ju global. Vi känner av att det är konkurrens för den som jobbar 
hantverksmässigt, och så finns det ju handvävare som är betydligt billigare i Peru än vad 
de är här hemma. Så det är en utmaning att hitta produkter och marknad i kombination. 
(Lena) 
 

Lena menar att löneläget i Sverige och den globala konkurrensen ligger till grund för varför 

det är svårt att lyckas med ett företag som arbetar på ett hantverksmässigt sätt i Sverige. 

 

Ylva säger att hennes verktyg är nål, tråd och kniv men förklarar att allt inte behöver ske för 

hand, utan det är objektet som styr vilken teknik hon använder. Hon förklarar att det kan ge 

ett mervärde att sy för hand, men förtydligar att det inte behöver göra det utan är till stor del 

beroende på föremålet. Hon förklarar att i ett tidigare arbete använde hon syntetmaterial och 

sydde enbart på symaskin och jämför det med hennes nuvarande arbete där det handsydda ger 

något extra, i form av ett mera levande uttryck. 
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Eva anser att det handgjorda gör produkter unika. Hon menar att det kanske inte är lönsamt att 

sy upp 100 kuddar själv medan det däremot ger något unikt till en pläd med detaljer gjorda för 

hand eftersom den mänskliga handen syns. Dels, förtydligar Eva, är det möjligt att ta mer 

betalt för produkten. Normalt säger hon ”egen formgivning eller egna mönster” om sina 

produkter, medan pläden kommer förtydligas med att den är handgjord och därför unik. Eva 

förklarar att hon tror att de som tittar på hennes produkter utifrån, om det är kunder eller 

butiker, ser det hon gör som handgjort eftersom verksamheten är småskalig och där det på 

vissa produkter finns någon form av handgjord detalj. Hon berättar att andras åsikter varierar, 

vissa bryr sig inte om ifall produkten är handgjord medan andra gör det. Hon förklarar, om 

man kommer till kärnan, att det inte spelar någon roll hur något är gjort. För henne handlar 

det om att hon ska trivas med sitt arbete och väljer därför den väg som känns bäst. Envisheten 

att klara av att leva på sitt hantverk är syftet med företaget. Annars, förklarar hon, hade hon 

aldrig utsatt sig för de prövningar som tillkommer när man startar företag.  

 

Anna förklarar att alla tyger inte lämpar sig för handsömnad, utan det handlar om att välja rätt 

tekniker till materialet. Hon berättar att alla sömmar som påverkar plaggets utsida väljs med 

stor omsorg och maximerar effekten av tyget. Däremot förtydligar hon att så fort det blir ett 

bättre resultat att sy för hand, väljer hon att göra det. För att kunna upprätthålla kvaliteten i 

hantverket finns det effekter som maskinen inte får fram på samma nivå. ”Inom skrädderi 

handlar handsömnad också om det som hamnar inuti, mellan tygerna, det är en fråga om 

livslängd på plagg också som handsömnaden kommer in i.” Anna poängterar att det inte 

enbart handlar om stolthet till yrket utan resultatet blir inte lika bra på maskin. Hon 

specialiserar sig på handsömnaden och berättar att hon är den som arbetar mest med 

handsömnad bland skräddarna i staden. Hon berättar att hon får fler och fler kunder som 

efterfrågar handsydda plagg.  

 

Förstår man inte poängen med handsömnad, ja då behöver man inte komma hit. Om man 
tycker det är onödigt, ointressant, men många av de som kommer hit är jätteintresserade 
och har surfat och lusläst hela min hemsida. Jag får ganska många nördiga kunder in hit, 
och de uppskattar att jag jobbar på det sättet jag gör. (Anna) 

 

Hon förklarar att det viktiga är att bygga en kundkrets för att kunna ta betalt för sitt hantverk, 

inte att det skulle vara lättförtjänta pengar att sy mer på maskin. Anna förklarar att dagens 

människor har dålig insikt om hur ett plagg är tillverkat och att marknaden i stort inte är så 

ärlig som den borde vara. Hon syftar på att det sällan förklaras hur processen ser ut när en 
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produkt blir till. 

 

Enligt Johan är det resultatet som är det viktiga och hur produkterna är gjorda spelar mindre 

roll, speciellt för kunderna påpekar han. Han förklarar att de enda som frågar hur något är 

gjort är de som är speciellt hantverksintresserade och själva arbetar med hantverk. För 

kundernas skull skulle han lika gärna kunna arbeta som designer om det var möjligt att 

tillverka figurerna i en maskin. Han menar att kunderna inte skulle bry sig men att det skulle 

spela roll på ett mer personligt plan, eftersom han tycker om att arbeta med händerna. Johan 

berättar att det finns en slags slöjdromantik, där produkterna ska vara så naturliga som möjligt 

och där lim och akryl ska undvikas. Han berättar att han rycktes med i tänket utan att 

reflektera över det till en början, men förklarar att han har slutat tänka på det sättet nu. Så 

länge det inte är miljöfarligt använder han det som fungerar bäst och om han ska göra något 

större limmas träbitar ihop istället för att slösa bort tid med att åka och hämta en ny. Han 

poängterar att de kunder han har inte bryr sig alls.  

 

Per säger att han inte ser något moraliskt värde i att enbart arbeta med händerna. Han 

förklarar att produkten får ett annat uttryck om arbetat avslutas med handverktyg. ”Man ser ju 

väldigt mycket slöjd som är styrd av maskiner, där man kan se vad de har haft för maskiner 

och hur de har gjort grejerna” och tillägger att det är tråkigt. Per säger att det kan spela roll för 

hantverkaren om en produkt är handgjord, men sällan för kunden. Däremot om kunden 

efterfrågar handgjordheten eller blir imponerad när de får veta att en produkt är gjord för 

hand, får den ett mervärde, menar han. Han förklarar att handgjorda föremål är laddade med 

hantverkarens tid och omsorg. ”Jag kan köpa ett par vantar som jag vet att någon har klippt 

fåren, tvättat, kardat, spunnit och sedan stickat. De har ett stort värde för mig.” Han berättar 

vidare att när något görs direkt till en tilltänkt människa ger det en stark upplevelse. Han 

beskriver att som ung fick han stickade sockor av sin farmor varje jul för att han inte skulle 

behöva frysa. Han använde sockorna men uppskattade dem inte lika mycket som han gör 

idag. Han förklarar att det gav ett mervärde eftersom de var handgjorda av just farmor. ”Det 

hade inte varit samma sak om hon hade gått och köpt dem för att vi inte skulle frysa.”  

 

Sammanfattningsvis visar informanterna att ett handgjort föremål är ett föremål som är unikt 

och innehåller hantverkarens tid och omsorg. Handens avtryck gör även att produkten blir 

unik vilket gör att det är möjligt att ta mer betalt för den. Men det tar också längre tid att göra. 

Informanterna beskriver även att moment utförda utan maskiner är snabbare och mer flexibla 
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och att maskinen inte klarar av att utföra vad en hand kan. De beskriver även att många 

kunder inte intresserar sig för hur en produkt är tillverkad vilket de anser beror på att många 

har dålig insikt i hantverksproduktion. Informanterna uttrycker även att handgjort inte 

nödvändigtvis behöver vara bättre eller att det finns ett moraliskt värde i att arbeta med 

händerna. Däremot visar det sig att det är betydelsefullt på ett mera personligt plan, vilket 

kommer behandlas och förtydligas i nästa kapitel. 

 

Handens betydelse 

Hur hantverkarna arbetar visar på en stor variation, om de använder händerna i tillverkningen 

eller om maskiner är delaktiga 

 

Lena förklarar att hennes och kollegans företag är grundat på hantverksskicklighet där 

handens betydelse är viktig. Produktionen, förklarar hon, är den del de vill stå för själva, 

däremot behöver de inte personligen göra allt själva. Genom att anlita väverskor och 

sömmerskor vid beställningar, som de inte skulle klara av själva, främjar de hantverket och 

hantverksskickligheten genom att hålla de personerna i arbete. Förklaringen till varför de 

arbetar på detta vis, förutom främjandet av hantverket, är även att de insett att de inte kommer 

någon vart om de ska göra allting själva.  

 
Vi vill genom samarbeten få in annan kunskap i företaget. Det är så svårt att hinna gå på 
utbildningar och hinna förkovra sig i ett litet företag. Ett sätt är ju istället då, så fort du 
behöver hjälp att samarbeta med någon du får ett utbyte av. (Lena) 

 

Hon drar däremot gränsen för samarbeten vid att förlägga produktionen utomlands, trots 

billigare arbetskraft. Hon förtydligar att de vill ha produktionen så nära som möjligt, på de 

platser där de är bosatta, för att skapa en relation till dem som de anlitar. Däremot nämns att i 

framtiden kanske de ändrar åsikt, och förklarar att nationsgränser och det geografiska läget 

möjligtvis inte har lika stor betydelse för dem i framtiden. Lena förklarar även att det inte 

alltid behöver vara själva produkten som är det väsentliga i en försäljningssituation. Hon 

menar att det många gånger kan var en sidoprodukt som blir huvudintäkten, som till exempel 

en föreläsning om hur en produkt blev till. Detta är en annan aspekt på hantverksskicklighet, 

där kunnandet i sig kan bli en produkt. 

 

Ylva berättar att hon går på känsla när hon skapar och inte tänker så mycket på hur hon gör 

utan fokuserar på vad som blir bäst för slutresultatet och där det viktiga är att hon står för hela 
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processen själv. 

 
Jag vill styra över hela processen själv. I och med att det är en bit av mig som jag säljer i 
förlängningen alltså, det ska vara mitt språk eller jag rakt igenom så att, nej inte jobba 
som formgivare eller att låta någon annan göra en viss del. Det kan jag inte tänka mig 
som det ser ut nu i alla fall. Jag vill ha hela processen från skiss och försök till slutlig 
produkt. (Ylva) 

 

Ylva förtydligar att även om hon hade haft råd hade hon inte lejt bort del av processen till 

någon annan utan vill behålla alla moment själv. ”Men sen finner jag ju ett nöje i att jobba, då 

får jag ju jobba i trä och såga och spika lite och det tycker jag också är stimulerande.” Hon 

förklarar att hon signerar sina föremål och om någon mer varit inblandad skulle det kännas 

som falsk marknadsföring. Ylva förklarar att hon ska kunna stå för föremålen och att det blir 

hennes kvalité. Hon poängterar att det främst handlar om sömnaden medan trästommen till 

föremålen inte skulle kännas på samma sätt eftersom den inte är synlig och enbart till för 

stadga. Hon gör även skillnad på konstföremål och bruksföremål och menar att signaturen 

inte är lika viktig på bruksföremål eftersom hon gör dem i flera exemplar. Att gå så långt som 

att tillverka materialet själv har informanten ingen önskan om. För närvarande arbetar hon i 

materialet lättvadmal, vilket är ett valkat vävt ylletyg. Däremot färgar hon en del av sitt 

material själv. Om hon skulle göra mer för hand skulle det bland annat innebära att skaffa 

fåren och spinna tråden och förklarar att gränsen redan går vid att göra tyget själv. Däremot 

berättar hon att hon skulle kunna tänka sig att göra tyget själv om hon arbetade med något 

annat, men inte till de nuvarande objekten.  

 

Eva säger att hon inte lägger någon vikt vid att hennes inredningsprodukter och mönster ska 

vara handgjorda, hon anser inte att det är det viktigaste. Hon tar den väg som känns bäst och 

där hon får göra det hon tycker bäst om, designen.  

 

Vägen är inte det viktigaste, att jag får göra den där färgen, den där formen, det är det 
som drar. Vägen dit måste bara hittas. Så det är egentligen formen, färgen, designen som 
är högst upp. (Eva) 

 

I början försökte hon vara kostnadseffektiv och tänkte att, genom att inte göra handarbetet 

själv, vinna tid och arbetstimmar i pengar, men menar att det visade sig inte vara någon direkt 

skillnad om hon tillverkade produkterna själv eller lät en fabrik göra det. Hon vill gärna att 

produktionen sker i Sverige och tillåter sig inte att gå utanför Norden. Hon berättar att 

processen innan själva föremålet blir till i maskinen tar minst lika lång tid som om hon skulle 
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ha gjort det själv. Att hitta rätt verkstad, besöka och ringa samtal för att få produkten färdig är 

en tidskrävande process. Hon beskriver det som en aha-upplevelse när hon insåg att det inte 

var enklare att lägga produktionen någon annanstans, som hon trott till att börja med. Eva 

berättar att det är viktigt för henne att hon står för designen av produkterna. Vid ett tillfälle 

fick hon förfrågan om att ta emot en praktikant under en längre period, men efter noga 

eftertanke insåg hon att det inte skulle finnas något för praktikanten att göra eftersom hon vill 

göra alla skisser, former och färgval själv. Hon förklarar däremot att, till skillnad från de 

andra produkterna, så är poängen med silverhantverket att det ska vara hennes eget hantverk. 

På grund av artros i händerna har hon dock inte möjlighet att hålla på med silverhantverket i 

den utsträckning hon egentligen vill. Hon säger att det finns en poäng i att göra saker själv, 

om kroppen orkar med det, och förtydligar att det är något speciellt med att sälja sitt eget 

hantverk och att det dessutom är förhållandevis ovanligt idag. Eva menar att intresset och 

möjlig hantverkstradition inom släkten troligtvis präglar hennes benägenhet att vilja göra 

allting själv. Hon förklarar att hon förmodligen även sytt upp mycket av tygerna också, om 

händerna hade klarat av det. ”Att överleva i företaget det är ju så många delar, men jag skulle 

säga att det går lika bra ändå, nu har ju inte jag valt den vägen men jag tror att det skulle gå 

lika bra att köra handgjort ändå.” Eva berättar om en pall hon gjorde till en utställning för 

några år sedan. Det var ett arbete indelat i många mindre tidskrävande moment vilket gjorde 

att hon helt tappade glädjen i arbetet. Hon beskriver att det enformiga och tidskrävande 

arbetet varken var lönsamt ett lustfyllt. Att sälja den hade varit kul, men hon betonar att hon 

inte hade velat göra fler.  

 

Anna förklarar att hon får anpassa sig efter vad kunden förväntar sig av olika produkter. Det 

finns höga förväntningar på en handsydd kavaj medan det på snabbt sydda underkjolar till en 

utomhusteater inte förväntas samma sorts noggrannhet. Däremot händer det att hon syr för 

hand där det egentligen inte behövs, för att hon tycker om att göra det. Anna förtydligar 

genom att påpeka att resultatet blir något sämre när handsömnaden valts bort och av den 

anledningen tycker hon inte om att göra det. Hon förklarar att det handlar mer om trivsel än 

om yrkesstolthet att hon gör saker på ett visst sätt och att hon känner sig mer nöjd med sin 

insats. Däremot inser hon att sätta lappar på ett par arbetsbyxor inte kräver samma omsorg 

som att sy en brudklänning. Hon förklarar, att vad det än är för plagg hon arbetar med ska det 

hålla och anledningen till varför kunderna kommer till henne är för att få något bättre än vad 

de kunnat köpa någon annanstans. Hon förklarar att just därför är det viktigt att hon gör 

allting hela vägen och inte tar genvägar. Anna förklarar att det inte vore bra för varken 
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kroppen eller hälsan att sy mycket på maskin. Den framåtlutande arbetsställningen sliter mer 

på nacke och axlar medan det är mer flexibelt för kroppen att göra olika handmoment. 

Förutom kroppen menar hon att det även skulle slita på psyket. Att sy mycket på maskin anser 

hon vara fruktansvärt tråkigt. Hon förklarar även att det inte ger det ekonomiska lyft som 

skulle motivera till att använda symaskinen mer.  

 
Det finns en gräns för hur många timmar om dagen man kan sy. Man måste hinna tänka 
emellan också. Anledningen till varför folk kan sitta och sy dagarna i ända på fabrik är 
för att det är så uppdelat. Man har enkla moment hela tiden. Men jag har ju hela 
tankeprocessen i huvudet hela tiden, vilket gör att det går långsammare. Jag har inte 
huvudet ledigt till att bara sitta och sy, sy, sy hela dagarna. Det funkar inte. Då skulle jag 
få ägna en månad åt att förbereda allting, klippa i högar och sen bara sitta och mata i 
maskinen och det är ju själsdödande jobb verkligen. Det finns folk som trivs med sånt, 
men jag gör inte det. (Anna) 

 

Anna menar att eftersom sömnaden i fabrik är uppdelat med enkla moment fungerar det där 

att sy många timmar om dagen, men eftersom hon har hand om hela processen behöver hon 

tid till att tänka. 

 

Johan anser inte att det är viktigt att tillverkningsprocessen sker med handen utan menar att 

det är betydelsefullt på ett personligt plan, eftersom han känner att han får bättre formseende 

och blir skickligare tekniskt. Enligt honom är det resultatet som är det viktiga och hur 

figurerna är gjorda spelar mindre roll. Om det fanns ett sätt att tillverka produkterna i en 

maskin med lika hög standard skulle han inte ha något emot det. Däremot tror han inte att det 

realistiskt sett skulle gå och förtydligar att han dessutom inte är förtjust i maskiner, utan 

föredrar att arbeta med handverktyg och att göra allt själv. Han säger att han har övat upp sin 

skicklighet under många år och förklarar att han inte kan göra produkterna snabbare. Johan 

berättar att han fick kontakt med ett ställe i Kina, genom en kompis bosatt där, och skickade 

iväg två olika figurer dit, där 100 personer med en varsin kniv fick i uppgift att kopiera 

figurerna. Tillbaka fick han en lastpall full med kopior. Ena figuren klarade de inte av att 

kopiera medan den andra var riktigt bra, men förlagan var däremot inte bra nog. Han förklarar 

att han inte kunde sälja produkterna under sitt eget namn eftersom det skulle vara att ljuga och 

dessutom trodde han inte att butikerna skulle vara intresserade av dem. Att sälja produkter 

tillverkade i Kina var han för övrigt inte speciellt intresserad av. Efter att kopiorna legat i 

källaren i ungefär 7 år beslutade han sig för att kasta dem eftersom han inte såg någon 

användning för dem och endast testat det som en kul grej.  
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Johan berättar att han fortfarande tycker att arbetet är kul och utvecklande trots att han hållit 

på i nästan 20 år och att arbetet är så pass enformigt. Han förtydligar att det är viktigt att 

fortsätta för att han hela tiden blir bättre. För honom innebär det i praktiken att ”nöta” och 

göra många av samma figur och poängterar att det är ”viktigt att hålla på hela tiden.” Däremot 

berättar han att tillverkningen av en av de tidigare figurerna resulterade i att han drabbades av 

tennisarmbåge och att händerna blev uppblåsta av allt arbete. Nu använder han yxan mer, 

medan han till den figuren arbetade med kniv och skar fram formerna och kunde sitta i 10 

timmar åt gången. Han förklarar att han slutat tillverka den figuren trots att han fortfarande får 

beställningar av den. Efter mer än 30000 stycken anser han sig vara färdig med en och samma 

form. Han säger skämtsamt att han kanske är bra nog efter 20 år och skulle kunna gå över till 

att vara designer. Då, förklarar han, vore det möjligt att någon annan producerade åt honom, 

men förtydligar att det inte vore intressant att enbart göra det för pengarnas skull. Figurerna 

han arbetar med nu skulle han inte vilja att någon annan producerade även om han skulle tjäna 

lika mycket pengar. Han anser att de kan bli bättre och berättar att det fortfarande är en 

utmaning att göra dem. Han förtydligar genom att poängtera att det inte är entreprenörskapet 

som är det roliga, utan det praktiska arbetet.  

 

Enligt Per finns inget moraliskt värde i att enbart arbeta med händerna, utan anser att det är 

smart att använda maskiner för att avverka material istället för att göra allting för hand. Om 

resultatet blir detsamma, vare sig han använt maskiner eller inte, så spelar det ingen roll hur 

det är gjort och han skulle inte vara mer nöjd om den var handgjord. Han menar att det i de 

fallen är smart att använda maskiner och säger att ”Maskinerna är våra vänner.” Han förklarar 

att han bestämmer vad han ska göra först och metoden är sekundär, om det är enbart med 

handverktyg eller maskiner spelar ingen roll, men förtydligar att han alltid avslutar arbetet 

med handverktyg. Han poängterar att han inte låter produktionsmetoderna styra resultatet, 

som på Ikea. Med handverktyg menar han att det är möjligt att få variationer i linjer och ytor 

och att det ger en organisk känsla. Han förklarar att han skulle vilja göra en produkt, från 

början till slut, med enbart handverktyg. Däremot, säger han, att det vore mer som ett 

sidoprojekt på helgerna än inkluderat i produktionen. Han menar att det handlar om de beslut 

och val han tar för att han ska kunna stå som avsändare på en produkt. 

 
Så fort besluten påverkar resultatet, och det är från när man väljer var i brädan ska jag ta 
den här biten, då måste jag göra det för att det ska vara jag som jag gjort den. Så det vill 
jag inte lämna bort. Det är ju den där arbetsprocessen som jag är ute efter i mitt yrkesval. 
(Per) 
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Han menar att det enda han kan låta någon annan göra är den allra första biten, istället för att 

beställa virket i stora skivor köper han färdigsågade bitar efter önskade mått. Produkterna har 

inget värde för kunderna om inte han har varit delaktig i hela processen, eftersom hans kunder 

vill köpa något av honom. Han förklarar att det sker en ständig personlig utveckling där nya 

sätt att göra något på växer fram. Per beskriver en markant skillnad på hantverkare idag och 

för 100 år sedan. Han förklarar att det då endast fanns handverktyg tillgängligt och att det 

knappt går att föreställa sig hur snabbt de kunde arbeta. Per förklarar varför han tycker att det 

är viktigt att arbeta med händerna;  

 

Det är att man behärskar sin kropp och då är det samma som om man håller på med en 
idrott till exempel eller dansa eller håller på med cirkus. Man gör någonting med kroppen 
som är svårt, fast man kan det, då blir man nöjd. Det är personligt då. På så sätt är det 
viktigt. (Per) 

 

Trots att flera informanter arbetar uteslutande eller i perioder arbetar uteslutande med 

händerna visar det sig att de inte nödvändigtvis anser att det är viktigt. Sammanfattningsvis 

går det att utläsa att handen till stor del är delaktig i hantverkarnas arbeten, men på olika sätt 

och i olika stadier. Informanterna kan delas upp i två läger där skillnaden utmärker sig genom 

att hälften ser en glädje i arbetet och att utvecklas och bli bättre på sitt hantverk medan de 

andra anser att själva designen är det viktigaste. Det finns alltså en skillnad där den personliga 

utvecklingen är central och inte själva produkten i sig. Gemensamt för alla är att de inte 

uttrycker att val av metod påverkats av en ekonomisk vinning utan beslutas utifrån 

informanternas eget intresse. 

 

Gränsen för handgjort 

Att definiera vad som är handgjort är svårt och det är omöjligt att säga att det är på ett visst 

sätt. Informanterna har olika tydliga gränser för vad de anser vara handgjort och några har 

funderat mer på det än andra.  
 

Alla utom två informanter tar kläder som exempel för att dra en gräns för handgjort. Vid en 

mer ingående diskussion där moment bryts ner och delas upp i vad som mer konkret är gjort 

för hand råder det delade meningar om var gränsen går. Ylva förklarar att om en kjol är fållad 

för hand men resten sydd på maskin, kallar hon den handgjord. Lena berättar att de inte syr 

allting för hand men tycker att det är handgjort ändå. Hon säger även att hon tror att de slirar 

på gränsen mellan vad som är handgjort och inte. Även Eva anser att sömnad på symaskin är 
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handgjort. Däremot har Anna en mer bestämd åsikt om var gränsen går för att det ska kallas 

handgjort. Hon förklarar att om ett plagg är till 90 % sytt för hand är det handgjort, och där 

fler moment gjorda på symaskinen skulle ändra det.  
 

Gemensamt för samtliga informanter är att de associerar handgjort med småskalig produktion 

där de gör skillnad på något tillverkat i en fabrik eller industriellt. Ylva berättar att hon inte 

har tänkt på var en gräns skulle kunna gå för vad som är handgjort, men det får henne att 

tänka på någon som slöjdar tråg, broderar eller drejar. Hon förklarar att om det är industriellt 

tillverkat är det inte handgjort. Hon säger att hon inte ser sina egna föremål som handgjorda 

trots att de är gjorda för hand, eftersom hon kopplar ihop handgjort med slöjd. Eva säger sig 

ha problem med själva ordet handgjort och vill hellre prata om hantverk. Då tycker hon allt 

hon gör är inkluderat under begreppet hantverk, både silvret och mönsterdesignen. Däremot 

har Anna en annan åsikt, hon anser att det är skillnad på formgivare som överlåter 

tillverkningen till en fabrik, hon ser inte det som handgjort. Hon anser att om maskiner har 

använts till majoriteten är det inte handgjort. Hon tar som exempel att det finns hantverkare 

som köper in saker från Kina och sedan syr på några knappar och kallar det handgjort, vilket 

inte gills enligt henne. Hon förklarar att hon inte anser att det räcker med att mänskliga händer 

är involverade för att kalla något handgjort, som till exempel en sömmerska på fabrik som 

matar in tyget med händerna.  

 

Johan förklarar att han inte har funderat över var gränsen går för vad som kallas handgjort 

men han ser bandsågen som ett verktyg där handen styr själva sågningen. Per säger att det 

glasklart går att dra gräns för om något är handgjort eller maskingjort men påpekar att det 

finns ett gränsland där emellan utan klara definitioner. Han menar att det som klassas som 

handgjort nu för tiden är det som görs en sak i taget. Han förtydligar med att säga att 

handgjort är när man bestämmer formen fritt, när han påverkar och bestämmer linjer och ytor. 

Han påpekar att det är handarbete även om han använder en motorsåg eller bandputs eftersom 

det är kroppen som samarbetar med det han ser. Gränsen går vid att ställa in en tjocklek på en 

maskin och sedan stoppa in materialet där det kommer ut färdigt på andra sidan. Han 

förtydligar att handgjort är när det är han som styr även om det är maskinen som avverkar 

materialet. ”Själva kraften för att avverka materialet kommer ju ifrån elektricitet, men den där 

viljan att forma kommer ju från mig och genom mina händer.” Han nämner även moderna 

snickerier där mycket av arbetet sker i en dator och där det krävs en avancerad yrkeskunskap, 

men poängterar att det inte är ett hantverk. Han förklarar att alla yrkeskunskaper benämns 
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som hantverk nu för tiden, till exempel journalistens hantverk. Han anser det vara ett språkligt 

oskick eftersom det inte är ett hantverk utan en avancerad yrkeskunskap.  

 
Hantverk, det hörs ju på namnet, det är något man gör med händerna. Det spelar ingen 
roll hur hårt jag slår på tangenterna, det blir ett P ändå. Så det har ingenting med 
känsligheten i händerna att göra utan det är annat. (Per) 

 

Han förtydligar begreppet handgjort med en definition som han hört, ”När man när som helst 

under arbetets gång kan klanta sig och sabba grejen, då är det hantverk.” Per nämner att vad 

som verkligen är handgjort, produkter tillverkade enbart med händerna utan något verktyg, 

skulle kunna vara tillverkning av korgar och en del keramik.  

 

Sammanfattningsvis går det att utläsa att det krävs en viss närvaro och delaktighet i arbetet för 

att det ska kallas handgjort. Arbetet ska inte ske automatiskt utan handen ska styra för att det 

ska vara handgjort. Annas åsikt skiljer sig något från de andras eftersom hon anser att ett 

plagg inte är handgjort om det är sytt på maskin till mer än 10 %. 
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Slutdiskussion 

Studiens syfte var att skapa förståelse för hantverkares uppfattningar av det handgjorda och 

vilken betydelse det har i deras verksamhet. Utifrån syftet och frågeställningarna, på vilket 

sätt spelar det roll om ett föremål är handgjort eller inte? Och vilken betydelse har det 

egenhändigt handgjorda för hantverkarna? tillämpades en kvalitativ intervjumetod för att få 

en inblick i hantverkarnas åsikter (Bell, 2006). 

 

Likt Arts and craftsrörelsens ideologi med avstamp i medeltida och traditionella tekniker och 

metoder (Pevsner, 2011) ser jag likheter i hur Anna och Johan arbetar. Både handsömnaden 

och arbetet med yxan är enkla metoder där handen styr verktyget. Däremot tar det lång tid att 

öva upp en färdighet. Som framkommit i intervjuerna visar informanterna inte samma 

fientliga inställning till maskiner som William Morris och Arts and craftsrörelsen men väljer 

ändå att minimera användandet av maskinerna eftersom de föredrar att arbeta med händerna. 

Johan uttrycker att om det vore möjligt att tillverka figurerna i en maskin skulle han inte ha 

något emot det samtidigt som han säger att han inte är så förtjust i att arbeta med maskiner. 

Han menar även att han inte anser att det är viktigt hur en produkt har blivit till och tillägger 

att kunderna inte bryr sig och att det för honom endast spelar roll på ett personligt plan 

eftersom han blir skickligare tekniskt. 

 

De medverkande på utställningen Slow art har aktivt valt bort att använda effektiva metoder 

med maskinernas hjälp i tillverkningen av föremålen (Robach, 2012). Medan informanternas 

aktiva val i tillverkningsprocessen grundar sig i hur de föredrar att arbeta eller vad som är 

mest effektivt och smart. Informanterna visar ingen tendens av att de förhåller sig till några 

regler eller krav likt Hemslöjdsrörelsen eller Arts and craftsrörelsen. Intressant nog visar det 

sig att det bland informanterna finns uppfattningen om att handen många gånger är snabbare 

och mer flexibel än maskinerna. Det kan ses som förvånande eftersom maskinernas starka 

genomslagskraft till stor del berott på dess snabbhet och effektivitet (Pevsner, 2011). Johan 

beskriver att han med yxan hittat den snabbaste metoden för tillverkning av sina figurer, och 

Lena beskriver att handvävstolen både är snabbare och mer flexibel än den mekaniska 

vävstolen. Att leja ut arbetet till andra beskrevs också som tidsslösande av Eva. 

 

Dormer (2003) anser att för att få mer rimliga priser på möbler bör hantverkare istället enbart 

arbeta med idéerna och anlita specialistföretag till produktionen, men att det skulle göra att 

hantverkaren skulle tappa sin livsstil. Eva visar inga tecken på att hon förlorar något på att 
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leja bort produktionen, eftersom hon föredrar att designa ser hon det inte som negativt att inte 

ha hand om tillverkningen själv. Hon belyser även att det tar tid att hitta rätt företag till 

produktionen och därmed är det inte självklart att det är billigare att anlita, speciellt inte för 

ett småskaligt företag.  

 

Strategin att lämna bort all tillverkning och att enbart stå för designen själv, visar sig inte vara 

realistisk bland informanterna. Enligt Dormer (2003) skulle det däremot ge möjlighet till en 

billigare prisbild av hantverksprodukter samt att det skapande arbete som betecknar 

hantverkarna skulle gå förlorat. Informanterna uttrycker att det är resultatet som är det 

väsentliga och hur de gått till väga är sekundärt. Däremot skiljer sig svaren åt i fråga om att 

lämna bort produktionen. Eva uttrycker ingen problematik i att överlåta produktionen till 

fabriker för att hon då istället kan fokusera på designen, vilket hon anser vara det roligaste. 

Jag tolkar det som att anledningen till varför hon lämnar bort mycket av tillverkningen av 

produkterna är för att hon inte ser glädjen i de tidskrävande moment som hantverk ofta 

innefattar, när man gör det själv. Trots det vill hon inte släppa in någon annan som kan 

påverka de beslut och val som utmärker henne som designer. Vilket även resterande 

informanter håller med om. Jag tolkar även anledningen till Ylvas sätt att arbeta på som både 

hennes eget val för att hon vill stå för hela processen själv och för att hon tycker att det är 

roligt med ett varierande arbete där hon får göra flera olika saker 

 

Konsekvensen av industrialiseringen där produkter tillverkas i maskiner, från början till slut, 

kan ses som förklaringen till att få människor idag har inblick i hur tillverkningen av en 

produkt går till (Sandin Bülow, 2007 & Bondeson, 2007). Det är ett resonemang som även 

berörs av informanterna. Lena beskriver att hon och hennes kollega har märkt av en 

oförstående inställning till den hantverksmässiga tillverkningen runt om i Europa. Även 

Anna, som är skräddare, menar att förståelsen för hur ett plagg är tillverkat är låg bland 

människor idag och poängterar att marknaden även skulle kunna vara ärligare. Bristen på 

kunskap kan även yttra sig på så vis att anledningen till varför Evas produkter uppfattas som 

handgjorda, trots att de till stor del är tillverkade i fabrik, är för att hon driver ett småskaligt 

företag. Det kan även ses i ljuset av att det finns billigare arbetskraft utomlands som ökar 

distansen mellan producent och konsument. 

 

Bondeson (2007) beskriver en kontrast mellan hantverk och effektivitet medan informanterna 

däremot inte visar att de upplever samma motsättning. Däremot beskriver Johan att han 
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fortfarande skulle vilja arbeta med sina händer även om det fanns en maskin som skulle 

producera hans figurer. 

 

Enligt Dormer (2003) var efterkrigstidens hantverk präglade av att särskilja sig från 

massproducerade produkter med syftet att vara unika och representera en alternativ livsstil. 

Idag är inte det lika påtagligt medan det fortfarande är unikt med handgjorda produkter. 

Informanterna håller med och förklarar att unika produkter kan ge ett mervärde. Det går att 

utläsa att informanterna uppfattar att det handgjorda kan spela roll i försäljningssyfte. 

Historien bakom produkten, om hur den tillverkats, ökar förståelsen som i sin tur kan yttra sig 

i att det handgjorda ger ett mervärde till produkten. Det kan även uttrycka sig i form av att 

produkten upplevs som mer levande eftersom en människa inte kan jämföra sig med en 

maskin i alla avseenden. Hur det egenhändigt handgjorda yttrar sig går att utläsa på flera sätt. 

Dels handlar det om avsändaren och att hantverkarna är måna om att det ska vara deras 

kvalité och uttryck, eftersom kunderna köper eller beställer produkter av just dem. Som Per 

förklarar är det hans särpräglade uttryck kunderna efterfrågar och om någon annan varit 

delaktig i processen hade föremålet inte utstrålat samma karaktäristiska drag.  

 

Som Adamson (2010) beskriver, behöver inte maskinerna ses som något negativt. Hantverket 

utvecklas ständigt och valet att anpassa sig till mera effektiva sätt att arbeta på eller inte är 

frivilligt. Oavsett om informanterna tillämpar traditionella hantverksmetoder eller inte visar 

de på en attityd som är mottaglig för den tekniska utvecklingen.  

 

Betydelsen av hantverk i engelskan har en vid beskrivning (Adamson, 2010) vilket gör att det 

inte enbart handlar om handen. Per menar att hantverket till stor del handlar om handens 

känslighet. Däremot anser Eva att hennes produkter, trots att de produceras i fabrik, hamnar 

under begreppet hantverk. Vilket även visar att även den svenska betydelsen för hantverk har 

en vid benämning. 

 

Valet av att arbeta med hantverk kan handla om att hantverkaren anser att arbetet är lustfyllt 

och att de föredrar att arbeta med händerna. Trots skaderisken valde exempelvis Johan att 

fortsätta arbeta, men använder numera yxan mer än kniven vilket var orsaken till skadan. 

Däremot har Eva valt att begränsa den handgjorda tillverkningen på grund av artros i 

händerna. Hon förklarar att hon troligtvis hade använt händerna mer om hon inte känt dess 

begränsning. 
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Resultaten från intervjuerna visar att hantverkarnas arbetssätt och tankar och uppfattningar 

om det handgjorda är personliga och anpassade särskilt efter deras arbetsprocess. Av de jag 

intervjuade, hade de som föredrog att arbeta med händerna eller som ofta gjorde det mest att 

säga om ämnet. De som inte tyckte att det spelade någon roll eller var viktigt valde att inte 

prata så mycket om det. Produktens slutresultat visade sig vara det viktiga och vilka metoder 

eller tekniker som används för att nå dit sågs av informanterna som sekundärt. De visar inga 

ideologiska förhållningssätt till handarbete och styrs inte av det, utan det som blir bäst för 

resultatet är det sätt tillverkningen kommer ske på. De är inte bundna av traditionella metoder 

utan arbetar på det sätt som passar dem bäst. Det visade sig även att det inte enbart handlar 

om produkten i sig utan också om den personliga utvecklingen för vissa informanter. De 

finner en glädje i arbetet och drivs av att utvecklas och bli bättre på sitt hantverk. 

 

Min personliga åsikt om betydelsen av det handgjorda har pendlat under studiens gång. Jag 

startade studien med att anse att om en produkt är egenhändigt handgjord värderas den högre 

än om den inte är det. Nu känner jag mig inte lika självsäker på min sak. Efter att ha 

diskuterat med hantverkare som anser att det inte spelar någon roll har jag fått mig en 

tankeställare och undrar varför jag tycker som jag gör. För mig handlar det handgjorda likt 

många informanter om min personliga utveckling och där jag även anser att det ger ett 

mervärde till en produkt. Trots att jag föredrar att arbeta från idé till färdig produkt med 

händerna finns det en gräns för vad som är rimligt om det visar sig att kroppens påfrestningar 

säger ifrån. Frågan är om det är lönsamt i längden, om allt behöver vara helt handgjort och om 

det ändå bara är för mig själv som det spelar roll. Det jag kommit fram till är att jag vill 

kombinera både handgjort och ta hjälp av maskiner. Bondesons (2007) resonemang om att 

effektiviteten står i kontrast till tiden blir påtaglig i mitt eget skapande och genom att till vissa 

produkter ta hjälp av maskiner behöver jag inte fundera på allt annat som skulle kunna 

uträttas utan det går att arbeta parallellt. Men att för mig bestämma vad som är handgjort ser 

jag fortfarande som svårt. Frågan är om det egentligen är nödvändigt att dra en gräns. 

 

Genom denna studie har jag fått en djupare förståelse över hur hantverkare tänker om sitt 

arbete och om valen de gör. Förslag på vidare studier kan vara att undersöka skillnader i pris 

på handgjorda respektive maskingjorda produkter. En annan intressant aspekt vore att 

undersöka köparnas syn på handens synlighet. 
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Bilaga 1 
 

Första mail till hantverkare: 

Hej! 

Mitt namn är Frida Haugbak och jag läser sista året på Slöjd, hantverk och formgivning på 

Linköpings universitet. Just nu skriver jag C-uppsats med syfte att undersöka olika 

hantverkares inställningar till handgjord tillverkning. 
 

Jag undrar om jag skulle kunna få intervjua dig? 
 

Vid intresse skickar jag mer utförlig information om uppsatsen och även några intervjufrågor 

för att du ska kunna förbereda dig inför intervjun. Intervjun kommer att spelas in och sedan 

transkriberas. I uppsatsen kommer du vara anonym och benämnas som ”informant” eller med 

ett fiktivt namn. 

 

Om du har några frågor, tveka inte att höra av dig. 

Hälsningar 

Frida 
 

Mail till de som tackat ja till intervju: 

Hej! 
 

Tack för att du ställer upp på intervju! Jag skulle vilja boka in en dag i vecka 11 för intervju, 

gärna i början av veckan. Det är svårt att säga hur lång tid det kommer ta, men max en timme. 
 

Här är en sammanfattning om vad uppsatsen handlar med inbakade frågor och funderingar: 

Uppsatsen handlar om hur du som hantverkare/formgivare arbetar med händerna i din 

process.  Vilka värderingar och åsikter du har om den handgjorda produkten och den 

handgjorda processen. Är det viktigt att arbeta med händerna och ha hand om hela processen 

själv eller spelar det ingen eller mindre roll? Intervjun kommer att lägga fokus på hur du 

tänker och reflekterar under din process och varför du gör som du gör. 
 

Hälsningar 

Frida 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

 


