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1. Inledning 

Under mina tre år som student på kandidatprogrammet Slöjd, hantverk och formgivning vid 

Linköpings universitet har intressanta seminarier och föreläsningar väckt frågor och tankar. 

Vid dessa tillfällen har begrepp som hantverk och konst diskuterats. Vissa av begreppen har 

klargjorts mer eller mindre, medan andra frågor eller begrepp egentligen inte har något rakt 

svar. En tanke som har väckts är att människor verkar ha ett behov av att kategorisera 

skapande arbete, dess aktörer samt föremål med olika titlar och etiketter. Vid ett tillfälle blev 

detta tydligt när jag deltog i ett formgivningsprojekt. Projektledaren frågade mig hur hon 

skulle titulera mig i deras verkförteckning. Jag reflekterade över hur jag skulle presentera 

mig, men också om denna titel är viktig? Måste man titulera sig, kan jag inte enbart vara en 

person som skapar? Jag har även fått frågan vad för yrkesroll jag får efter utbildningen, men 

eftersom det är en grundutbildning utan mål till en tydlig yrkesroll är det en fråga som är svår 

att besvara.  

 

Behovet att titulera sig själv och andra synes centralt och anledningarna är antagligen många. 

Det väcker också tankar kring vilka slags yrkestitlar och begrepp som finns att välja bland när 

man arbetar med att skapa föremål med händerna. Mina tankar leder in på yrkestitlar som 

hantverkare, konsthantverkare, formgivare, slöjdare och konstnär, därmed vilka dessa är och 

vad de gör. Samtliga begrepp bär på inneboende konnotationer som kan vara missvisande 

beroende på vad man arbetar med, som konstnär kanske man likställs med Michelangelo? 

Hantverkaren i sin tur kan lätt blandas ihop med elektrikern och rörmokaren som också är 

hantverkare men inte främst skapar nytt från grunden. Slöjdare kan låta förlegat och kan dra 

paralleller till skolslöjden. Är det exempelvis konsthantverk som uträttas leds man direkt in 

på frågan om det är det som producerats, och vad konsthantverk i så fall är. Vad 

konsthantverk innebär är dessutom en oerhört svår fråga,
1
 svårigheten inbegriper även 

begrepp som hantverk, slöjd och konst. 

 

Hur vi som arbetar med skapande benämner oss själva och det vi gör är tätt sammankopplat, 

och handlar således om identitetsskapande. I den här studien vill jag undersöka hur 

yrkesverksamma personer med skapande arbeten förhåller till yrkestitlar och de många olika 

benämningar som går att sätta på deras produkter. Genom att studera deras personliga tankar 

                                                 
1
 Witt, Ann-Katrin, Konsthantverkare, genus och omvänd ekonomi: Om hinder och möjligheter att agera på 

konsthantverkets arena, Diss., Lunds universitet, Lund, 2004, s.153 
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och erfarenheter blir det individuella förhållandet till yrkesidentiteten synlig. Deras 

förhållningssätt kan i sin tur synliggöra olika sociala strukturer som aktörerna förhåller sig till 

i valet av en titel eller benämning. Med deras val följer också möjligheter till tolkning och 

definitionerna av de redan nämnda samlingsbegreppen är många. Begreppen och titlarna är 

självklart viktiga för att vi ska kunna kommunicera genom att specificera föremål och 

människor, men det är den komplexa innebörden av dem samma som är intressanta att 

studera, som samtidigt visar på oklara gränsdragningar. Det som också gör det intressant är 

att begreppens definitioner ständigt förändras och förnyas. 

2. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet är att studera hur aktörer som arbetar professionellt med skapande 

verksamhet formar sina yrkesidentiteter. För att förstå identitetskonstruktionerna belyser 

studien hur aktörerna förhåller sig till yrkestitlar och begrepp för att beteckna sig själva och 

det arbete de utför.  

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 

 Hur förhåller sig aktörerna till yrkesmässiga titlar?  

 Hur förhåller sig aktörerna till att kategorisera sina egna föremål?  

3. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom ämnesområdet. Det inleds med en 

redogörelse av forskning om yrkesidentitet och identitetsskapande bland hantverkare. I 

kapitlet presenteras också historisk bakgrund och relationer mellan  hantverk och konst, även 

konsthantverk och dess definition behandlas här. Genomgången har som mål att ge förståelse 

för de aktuella begrepp och företeelser som berörs i studien, samt deras förhållande till 

varandra. 

3.1 Forskning om yrkesidentitet.  

I denna studie ser jag begrepp så som identitet och identitetsskapande som viktiga för att 

kunna besvara frågeställningarna. Identiteten kan också specificeras genom att lägga till 

prefixet yrke, då yrkesidentiteten troligtvis är sammansvetsad med en yrkestitel eller 



 

6 

 

yrkeskår. Ett yrke kan representera både något en person har och gör, men även ett kollektiv 

eller en grupp. Det vill säga yrkeskåren som bärs upp av en kollektiv identitet.
2

 Granskar man 

tidigare forskning som behandlar yrkes- och arbetsidentitet  bland yrkesverksamma personer, 

som utför arbete med händerna på olika vis, så finns det tre intressanta studier. Det är 

Virginia Allen Dickies studie där hon intervjuar amerikanska egenföretagare som arbetar med 

hantverk av olika slag, och Ann-Katrin Witt som intervjuar svenska kvinnliga 

konsthantverkare. Centralt för studien är även Eva Klopes forskning om yrkesidentitet och 

identitetsskapande. Avsnittet inleds med Klope, som åtföljs av Dickie och Witt. 

 

Klope berör i sin licentiatavhandling I skuggan av ett yrke begrepp som yrkesidentitet och 

identitetsskapande. Studien handlar om vad elever inom yrkesutbildning utbildas till och de 

yrkesidentiteter som skapas i utbildningen. Identitetsperspektivet Klope använder i studien 

menar att människor har flera identiteter där yrkesidentiteten utgör en. Det kan exempelvis 

innebära att för gymnasieelever på ett hantverksprogram kan det vara viktigare att utveckla 

identiteter i en vidare mening, än att utveckla ett engagemang till yrket. Således kan ett yrke 

innebära olika saker, för olika människor, vid olika tidpunkter i livet.
3
 Klope menar att 

yrkesidentiteten har olika delar, en kollektiv funktion i form av en kår eller ett skrå som bär 

upp identiteten. Men eftersom kollektivet består av individer, så är identiteterna självfallet 

både kollektiva och individuella. Klope menar att den kollektiva dimensionen förenar ”vad vi 

är” medan den individuella dimensionen preciserar ”vem och vad jag är”.
4
 

 

Klope skriver att hon i studien använder sig av en identitetsmodell som innebär att identiteter 

är socialt konstruerade och är både being och becoming. Det betyder att identiteter är 

samtidigt ett varande och ett blivande. Som i Klopes fall, anser jag modellen går att applicera 

då den bygger på; 

 [...] individers och gruppers föreställningar om vad vi är och inte är, det vill säga 

likheter och olikheter. Dessa förställningar är relaterade till tillhörighet och 

särskiljande.
5
  

 

                                                 
2
 Klope, Eva, I skuggan av ett yrke: Om gymnasieelevers identitetsskapande på hantverksprogrammet frisör, 

Diss., Stockholms universitet, Stockholm, 2015, s.47 
3
 Ibid., s.48 

4
 Ibid., s.52 

5
 Klope, 2015, s.50 
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En annan central del av sociala identiteter är kategoriseringar menar Klope. De baseras på hur 

vi uppfattar och kategoriserar oss själva och andra. Uppfattningarna grundar sig i likheter och 

skillnader och kategorier så som kön, klass, bakgrund eller yrke. När denna typ av 

kategoriseringar görs berättar vi inte bara vilka vi är, utan vilka vi inte är eller vill vara. Utan 

denna typ av indelningar kan människor inte relatera ett förnuftigt förhållandet till varandra. 

Klope menar alltså att det inte går att reflektera kring oss själva eller vilka vi och andra är 

utan att göra det i kategorier. Hon menar dessutom att en identitet skapas i ett samspel mellan 

människor. Det betyder att identitetsskapandet också är beroende av hur vi bemöts och 

behandlas av andra. Det är i sin tur förväntningarna på olika kategorier som styr hur vi 

behandlar och uppträder mot människor.
6
 

 

Hur vi bemöts och respekteras av andra har stor inverkan på yrkesidentiteten menar Klope. 

Det synsättet förespråkar även Dickie (2003) som i mitten på 90-talet gjorde en 

intervjuundersökning med syfte att ta reda på hur 18 personer som tillverkar hantverk hemma 

och säljer på marknader skapar yrkesidentitet. Hon ville förstå hur de som inte har normativa 

jobb eller arbetsplatser definierar sig själva när de arbetar i hemmet, där fysiska, sociala och 

kulturella strukturer som skapar allmän arbetsidentiteten till stor del är frånvarande.
7
Att 

arbeta hemma blir en del av personens identitet men de övriga personerna i hushållet måste 

bekräfta och stödja det valet menar Dickie. Det krävs också att tillhållet i hemmet respekteras 

som arbetsplats, likaså att arbetstid respektive fritid åtskiljs. I tillägg till detta fordras 

erkännande av samhället som socialt accepterad arbetare.
8
 

 

Med utgångspunkt i begreppet worker identity avsåg Dickies att täcka in relationen som 

personerna har till den inkomstbringande verksamhet som de utövar, utan att benämna dem 

arbetare. Utövarna är inte bara egenföretagare, de arbetar också i hemmet eller verkstad och 

försäljning sker direkt mot kund. De har alltså ingen officiell arbetsplats med arbetsgivare 

eller arbetstider att ta hänsyn till. Att ha en arbetsidentitet är central för människor, att gå till 

arbetet och ta del i bestämda arbetsbeteenden på arbetsplatsen är vanligt och ett typiskt sätt 

för personer att uppnå arbetsidentitet skriver Dickie.
9
 Ingen av personerna Dickie intervjuade 

identifierade sig med ordet worker, alltså arbetare, även om arbetet de utförde var en 

                                                 
6
 Klope, 2015, s.50 

7
 Dickie A., Virginia, Establishing Worker Identity: A Study of People in Craft Work, American Journal of 

Occupational Therapy, May/June 2003, Vol. 57, s.251 
8
 Ibid., s.252 

9
 Dickie, 2003, s.250 
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inkomstkälla. Personerna tillskrev sig istället yrkestitlar som visade att de arbetade med 

hantverk och i vissa fall även det specifika materialet eller tekniken, exempelvis dollmaker 

och jewelry maker.
10

 

 

Resultatet av studiens analys visar att personerna följde enkla steg eller regler för att uppnå 

arbetsidentitet. Reglerna som hon uttrycker det, är både för arbete i hemmet samt sociala 

kontexter, och innefattar komplicerade hållningar förvärvade genom det individuella arbetet 

samt från andra utövare.
11

 Dickie menar också att berättelserna hon fått ta del av i 

undersökningen ger stöd åt hennes idé att en crafter subculture existerar.
12

 Hon menar att en 

vi-känsla inom yrkesgruppen stärktes när samhället inte accepterade deras hantverk som 

arbete.  

 

I Dickies studie presenteras personerna som en homogen grupp eller yrkeskår. Men inom den 

här typen av grupp finns också hierarkier och en vilja att särskilja sig, det görs exempelvis 

med en yrkestitel eller benämningen på görandet eller objekten. Titeln eller benämningen 

signalerar automatiskt en position till andra yrken och utövningar. Företeelsen att personer 

positionerar sig och sin verksamhet är synlig i Witts avhandling Konsthantverkare, genus och 

omvänd ekonomi. I avhandlingen studerar hon hinder och möjligheter att agera på 

konsthantverkets arena. Studiens kvalitativa empiri består av intervjuer med sex kvinnliga 

konsthantverkare. 

 

När Witt påbörjar analysen visar det sig att intervjuerna till stor del behandlade 

konsthantverksbegreppet och dess definition. Det var inte Witts avsikt utan det var en dialog 

som växte fram mellan henne och informanterna. Att konsthantverksbegreppet fick stort 

utrymme i studien gör att hon drar slutsatsen att begreppet är både mångtydigt och 

svårdefinierat.
13

 Dock menar hon att de oprecisa begreppet är bra samlingsbegrepp för flera 

olika yrken. Själv använder hon begreppet konsthantverkare för textilkonstnärer, keramiker, 

konstsmeder och glasblåsare men även för personer som har estetiska och tekniska ambitioner 

i sin hantverksmässiga yrkesutövning. Hon skriver att en konsthantverkare är;  

 

                                                 
10

 Dickie, 2004, s.253 
11

 Ibid., s.250 
12

 Ibid., s.258 
13

 Witt, 2004, s.153 
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[...] en aktör som bedriver en konstnärligt självständig och på hantverksteknik 

byggd produktion. En professionell konsthantverkare ägnar sig yrkesmässigt åt 

konstnärligt arbete, har en kontinuitet i yrkesutövningen och når upp till vissa 

kvalitetskrav. Konsthantverk är resultatet av en arbetsprocess där en produkt 

framställs manuellt och i direktkontakt med materialet. I föremålet förenas 

hantverksskicklighet, funktion och konstnärlig uttrycksvilja.
14  

 

Här är ett exempel på en tydlig definition av både konsthantverkaren och dennes produkter. 

Glenn Adamson
15

 har en mer kortfattad definition som menar att konsthantverk är;  

 

En aktivitet som inbegriper skicklighet, en relation till materialet och ett 

tänkande om tillvägagångssättet.
16

  

 

Han tillägger också att definitioner som är mer utdragna och komplicerade än så är både 

felaktiga och missvisande.
17

 Dessa två utdrag visar på varierande definitioner av samma 

begrepp. Jag vill dock poängtera att Witts citat även inkluderar konsthantverkaren, därav den 

mer omfattande definitionen. Deras definitioner av konsthantverksbegreppet tar båda upp att 

skicklighet eller hantverkskicklighet krävs på något sätt, samt ett förhållande till material. 

Adamson tycks se på det som en aktivitet medan Witt är mer fokuserad på vad 

konsthantverket genererar i form av ett föremål eller en produkt. Till skillnad från Adamson 

säger Witt bland annat att konsthantverk har funktion och konstnärligt uttryck. Med tillägg av 

dessa aspekter kan vi börja visualisera hur ett sådant föremål skulle kunna se ut. Adamsons 

definition däremot är faktiskt så frisinnad att det skulle kunna vara förklaringen till både 

slöjd, hantverk, konsthantverk och konst.  

 

I Witts intervjuer beträffande konsthantverksbegreppet framkommer det att en informant 

titulerar sig som konsthantverkare. Det görs genom att informanten berättar hur hon ser på 

förhållandet till andra yrken i branschen och hur hon positionerar sitt yrke i förhållande till 

dem. Hon positionerar sig mot hantverkaren genom att säga att det känns för simpelt att kalla 

sig för hantverkare. Hon tillägger att det i praktiken skulle kunna innebära att man flätade 

korgar där det inte finns något konstnärligt uttryck i, och att hon därför inte tillhör kategorin 

                                                 
14

 Witt, 2004, s.24 
15

 Museichef på Museum of Art and Design i New York 
16

 Ahl, Zandra och Ernkvist, Päivi, Formhantverk: Fortsättningsboken, praktik och reflektion, Vulkan, Stockholm, 
2008, s.96  
17

 Ahl och Ernkvist, 2008, s.96   
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eftersom det är just den konstnärliga och nyskapande dimensionen hon njuter av. Informanten 

positionerar sig samtidigt mot begreppet slöjdare, som är ett begrepp hon vidhäfter sina 

sömmerskor, som hon menar är bra hantverkare men absolut inga konsthantverkare. Hon 

använde här begreppen slöjdare och hantverkare synonymt för varandra. En annan informant 

positionerar sig istället mot konstnären och slöjdaren. För henne är konsthantverk föremål 

med funktion, egen formgivning och egen tillverkning, och att slöjden i kontrast till detta 

fastnar i någon annans formgivning och i tradition.
18

 I fortsatt dialog om 

konsthantverksbegreppet berättar en informant att hon föredrar att kalla sig keramiker eller 

industrikeramiker. Hon identifierar sig inte med begreppet konsthantverkare som hon menar 

är ett "konstigt ord" och alltför otydligt. Informanten använder hellre begrepp som syftar på 

utövarens material såsom guldsmed och glasblåsare.
19

 Detta är några utsagor som får 

exemplifiera hur personer kan definierar sig själva med eller utifrån ett begrepp som 

konsthantverkare. Man kan tänka sig att informanternas positionering till andra begrepp 

handlar om det inneboende problemet att konsthantverk som begrepp är oklart, så för att 

förklara och förstå vilken arena man själv verkar i måste man först veta var man inte verkar. 

 

Med Klopes, Dickies och Witts studier har jag försökt klargöra och inringa hur identiteter kan 

formas. Studierna visar på att ett yrke innebär skilda saker för olika människor. Relationen till 

yrket kan förändras med tiden, och andra identiteter utöver yrkesidentiteten kan vara 

viktigare. I Dickies och Witts intervjustudier var det vanligt förekommande att yrkestiteln 

visade på att personerna utförde hantverk av något slag, och i några fall även kopplat till det 

specifika materialet eller tekniken. Sammanfattningsvis skapades yrkesidentiteten utifrån 

hållningar förvärvade genom det individuella arbetet och likaså från andra utövare, samt 

övriga sociala kontexter. 

 

3.2 Skapandebegrepp som förändras och definieras 

I det här avsnittet berörs begreppen slöjd, hantverk, konst och konsthantverk som är några av 

de vanliga samlingsbegrepp som delar upp skapande verksamheter. Syftet är att påvisa det 

stora urvalet begrepp som man kan befästa sitt görande och sina föremål med, samt deras 

förhållande till varandra. I avsnittet berörs också komplexiteten i att försöka definiera begrepp 

som dessa. 

                                                 
18

 Witt, 2004, s.153 
19

 Ibid., s.156 
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Med en yrkestitel och ett yrke följer också någon form av tilltal till det man producerar eller 

gör. Det kan vara en etikett som syftar till den typen av föremål personen gör, exempelvis 

korgar eller skålar. Det går också att benämna dessa föremål med större och mer omfattande 

begrepp så som slöjd, hantverk, konsthantverk, formgivning, konst eller design. Till dessa 

begrepp kan man även lägga till materialtillhörighet som bildar ytterligare underkategorier, 

till exempel glaskonst, textilhantverk och träslöjd. För att visa på hur mångfasetterat ett av de 

här begreppen är har jag valt ett utdrag ur Slöjd, bildning och kultur som behandlar 

slöjdbegreppet; 

 

I dag användes slöjdbegreppet om olika verksamheter där material av varierande 

slag bearbetas till ett slöjdföremål. Slöjd kan avse slöjdarbete i hemmen 

(husbehovsslöjd, hemslöjd), yrkesmässigt slöjdande (hantverk) eller konstnärligt 

slöjdande (konsthantverk, konstslöjd). Slöjd kan också stå som ett samlingsnamn 

för undervisning och lärande i olika material och tekniker. I denna bok skriver vi 

mest om skolslöjden, som också har kallats pedagogisk slöjd.
20

 

 

Citatet visar inte bara att begrepp som slöjd kan ha ett brett spektra av betydelser och fasetter 

utan att det också är beroende av andra begrepp på olika sätt. För att visa på slöjdens bredd 

presenterar Hartman över fem olika typer av slöjdande. Det visar vilken djungel av begrepp 

som förekommer och hur sammankopplade och beroende av varandra de är. Begrepp som 

förekommer inom kultur-, konst- och formvärlden är heller inte konstanta. De formas ständigt 

av samtiden, de är föränderliga. Om jag återigen tar slöjdbegreppet som exempel så 

förknippas hemslöjd idag med hemslöjdsföreningar och Hemslöjden som organisation. Ordets 

ursprungliga betydelse var benämningen på all tillverkning i hemmet.
21

 Begreppet var även 

synonymt med husbehovsslöjd.
22

 Hantverkets historia är mer än bara berättelsen om 

människans växande kunskap och skicklighet att hantera olika material. Den speglar också 

utvecklingen i samhället, med utvecklingen har även nya begrepp skapats.  

 

I Europa kan man under renässansen och framåt se en utveckling då en intellektuell åtskillnad 

görs mellan hantverk och konst. Konsten kom sedermera att betraktas som överlägsen. 

                                                 
20

 Hartman, Sven (Red) Slöjd, bildning och kultur: Om pedagogisk slöjd i historia och nutid, Carlsson, Stockholm, 
2014, s.12 
21

 Nylén, Anna-Maja, Hemslöjd: Den svenska hemslöjden fram till 1800-talets slut, Cordia, Stockholm, 
1995, s.10. 
22

 Witt, 2004, s.25 
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Edward Lucie-Smith menar att i samband med industrialismens intåg uppstod ytterligare en 

åtskillnad då mellan hantverksföremål och det maskingjorda.
23

 Under denna tid utvecklades 

också disciplinen konsthantverk som Cilla Robach uttrycker det i sin avhandling Formens 

frigörelse. Precis som Smith understryker Robach att innan industrialismen var alla föremål 

mer eller mindre hantverksmässigt tillverkade. Med fabrikens och industrins produktion blev 

konsthantverket ett sätt att bevara hantverksmässig kunskap. Konsthantverkaren hade i regel 

därför fördjupade kunskaper i ett speciellt material. Processen styrdes ofta helt av 

konsthantverkaren själv och föremålen var unika, eller framtagna i små serier. 

Konsthantverksföremål kunde även få behålla benämningen konsthantverk om produktionen 

utförts av professionella hantverkare. I detta historiska sammanhang kallades ofta 

formgivaren för konstnär, och de som fabricerade föremålen för hantverkare. Bedömningen 

om det var konsthantverk eller hantverk eller design var svår och därför slumpmässig. Den 

konstnärliga kvalitén och uniciteten var viktiga kriterier för att få definiera föremål som 

konsthantverk. Robach skriver att det idag förekommer en slags tyst överenskommelse inom 

formvärlden. En överenskommelse som bygger på aktörernas erfarenheter, värderingar och 

traditioner. Deras uppfattning inbegriper vad som inkluderas och exkluderas i begreppet 

konsthantverk. Robach gör också läsaren uppmärksam på att de oskrivna gränserna och 

reglerna inte är fastslagna utan i ständig förnyelse.
24

 

 

Kring mitten på 1900-talet var debatten om konstens definition aktuell menar Simo Säätelä, 

professor i filosofi. Säätelä tar upp ett målande exempel som användes  då för att tydliggöra 

svårigheten med att definiera begrepp som konst. Spel som begrepp fick illustrera detta, som 

man menade inte har egenskaper som är gemensamma för allt det vi kallar spel, men inom 

gruppen finns invecklade nätverk av likheter.  

 

Därför kan vi säga att spelen bildar en familj. Vi kan ge exempel på det vi 

kallar spel, men vi behöver inte kunna formulera en definition av vad spel 

"egentligen" är för att kunna bruka ordet på ett förståeligt sätt.
25

  

 

Säätelä menar vidare att detta resonemang går att överföra på begrepp såsom konsthantverk. 

Alltså ett samlingsbegrepp för en mängd olika företeelser som är lika komplext att definiera 

                                                 
23

 Lucie-Smith, Edward, Konsthantverkets historia: Konsthantverkarens roll i samhället, Gidlunds, Stockholm, 
1982, s.10 
24

 Robach, Cilla, Formens frigörelse: Konsthantverk och design under debatt i 1960-talets Sverige, Diss., 
Arvinius, Stockholm, 2010, s.18 
25

 Ahl och Ernkvist, 2008, s.100 
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som begreppet spel.
26

 Här visar Säätelä på hur svårt det är att definiera ett samlingsbegrepp 

som konsthantverk och även om det finns stora likheter, finns det samtidigt stora skillnader 

mellan det som inryms i begreppet. Att det råder diskussioner och en vilja att definiera 

konsthantverksbegreppet menar Adamson har djupare avsikter än att enbart fastställa dess 

innebörd. Den viktiga frågan är således "[...] vilken betydelse konsthantverket har, eller borde 

ha, inom bildkonstens övriga områden."
27

 Adamson menar att det är inte en fråga om att 

definiera begreppet som pågår, utan om förhållandet eller positionen till den övriga 

branschen. Att definiera ett samlingsbegrepp som konsthantverk är svårt. Slår man dessutom 

ihop flera fält och yrken med skapande karaktär till ett paraplybegrepp brukar man tala om 

det formvärlden. Det är ett begrepp som Robach tar upp i sin avhandling, som hon menar;  

 

[...] är synnerligen suddigt i kanterna. Dess beteckningar är samtliga mångtydiga 

och svåra att definiera. Inte sällan överlappar de varandra; form, design, 

konstindustri, konsthantverk, mode och grafisk design. Och så de angränsande 

områdena konst, arkitektur, hantverk, slöjd och hemslöjd.
28

  

 

Formvärlden som begrepp omfattar så pass vitt åtskilda yrken, tekniker och uttrycksätt att det 

vore omöjligt att använda det som samlingsbegrepp menar Robach. Hon nämner också 

konstvärlden som ett liknade begrepp, och att de två världarna trots otydliga formuleringar är 

klarligen strama, och förhåller sig till de outtalade gränsdragningarna som råder likt en tyst 

överenskommelse mellan aktörer och de invigda.
29

  

 

Det teoretiska ramverk som presenterats i kapitlet behandlar många olika företeelser, från den 

egna yrkesidentiteten till den vidare arbetsidentiteten och yrkeskåren, till alla de begrepp som 

delar in olika verksamheter i kategorier. Det kan tyckas brett med tanke på syftets och 

frågeställningarnas utformning, men med de varierande benämningarna på personerna och 

deras objekt följer också de begrepp och outtalade regler som används inom form- och 

konstvärlden. Det betyder att en identitet likväl som en yrkesidentitet skapas i samspel med 

andra. Det betyder i sin tur att samhällets krav och uppfattningar har stor inverkan hur den 

enskilda personen skapar och förhåller sig till sin yrkesidentitet. 
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4. Metod och material  

Här presenteras tillvägagångssätt och val av metoder för studien. Kapitlet har delats upp 

enligt områdena urval, etik, intervjuguide och analysmetod, samt informanter där 

presentationer av dem som deltagit i studien återfinns. 

 

4.1 Urval 
För att genomföra en undersökning behövs någon form av informationsunderlag. Det är 

uteslutande syfte och frågeställningar som bestämmer var och hur man ska samla in 

materialet.
30

 I mitt fall har det varit naturligt att samla in materialet med intervjuer, eftersom 

studiens mål är att undersöka individers personliga förhållande och tankar till sin 

yrkesidentitet. Personerna som deltagit har valts utifrån ett teoretiskt och medvetet urval, även 

kallat målinriktat urval.
31

 Detta innebär att urvalet görs utifrån önskan att intervjua personerna 

som passar för frågeställningarna. Det är viktigt att få tag i rätt informanter för denna typ av 

studie. Det betyder att urvalsmetoden har gjorts systematiskt. I mitt fall har personer valts 

som arbetar med skapande inom form- och konstvärlden. Form- och konstvärlden är två vida 

begrepp som jag valt att använda för att jag inte vill kategorisera vad de arbetar med, men 

sådant arbete benämns ofta som hantverk, slöjd och konst. Det betyder att personer inom 

exempelvis byggbranschen som också kan definiera sig som hantverkare
32

 har uteslutits.  

För att få kontakt med informanter att intervjua skickades e-postmeddelanden till Galleri Blå 

och Hemslöjden i Linköping med förhoppning om att komma i kontakt med personer som 

skapar i olika forum och material. Detta resulterade i att jag fick kontaktuppgifter och tips på 

olika föreningar och personer som på olika sätt arbetar yrkesmässigt med skapande. Därefter 

sändes det formulerade utskicket till tio personer, varav fem stycken har medverkat i studien. 

 

Urvalet avgränsades till att informanternas huvudsakliga inkomst skulle utgöras av 

skapandeverksamhet på något sätt, vilket innebär att personer som bedriver skapande 

verksamhet och försäljning som hobbyverksamhet har uteslutits. En viktig aspekt i 

avgränsningen var även att intervjua personer med olika verksamheter och 

materialtillhörigheter för att möjliggöra omväxlande perspektiv, då de troligtvis verkar i olika 

forum där olika begrepp och termer är aktuella. Till exempel områden och material som bild, 

                                                 
30

 Holme, Idar och Solvang, Bernt, Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
Studentlitteratur, Lund, 1997, s.181. 
31

 Bryman, Alan, Samhällvetenskapliga metoder, Liber, Malmö, 2011, s.434 
32

 Hit räknar jag olika hantverksyrken som snickare, rörmokare, betongarbetare, svetsare, bagare och frisör.  
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trä, keramik, metall och textil. Studiens geografiska urvalsområde avgränsades till 

informanternas läge i Östergötlands län. Att specificera urvalet så här är i motsats till de urval 

som görs på statistisk generalisering, representativitet och slumpmässighet. Vilket är metoder 

som sällan används i kvalitativa studier.
33

 

 

4.2 Etik 

Studier som involverar samhälle och människor innebär också att man kommer stöta på etiska 

dilemman. När man genomför en studie måste man vara medveten om det, och att det inom 

svensk forskning finns krav på etiska riktlinjer man bör förhålla sig till.
34

 I metodboken 

Samhällsvetenskapliga metoder listar Alan Bryman dessa krav i följande fyra punkter; 

Informationskravet, med vilket det menas att man måste meddela de berörda personerna om 

studiens syfte och hur de kan komma att påverkas av den. Det ska också klargöras att det är 

frivilligt och att deltagandet när som helst kan avbrytas. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna helt enkelt bestämmer själva om de vill delta i studien. Konfidentialitetskravet kan 

betyda att inblandade personer är anonyma och att du som forskare har tystnadsplikt. Även att 

material och personuppgifter som samlats in måste förvaras på ett sätt att obehöriga inte kan 

nyttja det. Det gäller alltså att skydda den enskilde som bidrar med information i 

undersökningen, både den psykiska och fysiska integriteten.
35

 Nyttjandekravet påpekar att de 

uppgifter som samlas in enbart ska används för den aktuella studien.
36 

 

 

Dessa krav eller moraliska koder beskriver sällan några konkreta lösningar för svårigheter 

som kan påträffas under en studie. Kraven är mer likt riktlinjer som tolkas än regler som ska 

följas.
37

 I slutändan handlar det om forskarens egen etik och moral. Att visa respekt för 

människor är en fundamental utgångspunkt för all typ av samhällsforskning. Det betyder att 

man inte kan göra människor till medel för att kunna uppnå målet med undersökningen, det 

gäller strikt oavsett vad målet är.
38

 

 

Eftersom denna studie innefattar intervjuer har det varit väsentligt att ha dessa etiska principer 

i åtanke. E-postutskicket (se bilaga 1) har fungerat som intervjuförfrågan och presentation av 
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37
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38
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studiens syfte till informanterna. Utskicket har utformats i enlighet med  informations-, 

samtyckes- och nyttjandekravet för att ge mottagaren en tydlig bild av upplägget och studiens 

kärnfrågor, men också för att ge mig själv bästa möjlighet att intervjua personer som har 

funderat kring ämnet. Informanterna benämns genomgående med pseudonymer i enlighet 

med Konfidentialitetskravet. De har namngetts utifrån kronologiskt deltagande där första 

intervjun kallades A, den andra intervjun kallades B och så vidare. Därefter har den 

alfabetiska bokstaven blivit begynnelsebokstaven i personens namn. Valet att utesluta deras 

riktiga namn har gjorts för att jag anser att de inte har någon betydelse för att besvara 

frågeställningarna.  

 

4.3 Intervjuguide 
Intervjuerna har genomförts med hjälp av en intervjuguide. Studiens frågeställningar har 

formulerats till tematiska ämnen, dessa ämnen har i sin tur fått tillhörande frågor (se bilaga 2). 

Guiden har varit ett hjälpmedel vid intervjuerna men för att erhålla en dynamisk och spontan 

intervju har inställningen till guiden varit flexibel, då intressanta teman som lyfts fram av den 

intervjuade har följts upp. Intervjuerna har därför fått karaktären av samtal. Denna typ av 

upplägg räknas som en halvstrukturerad intervju.
39

 

 

Under intervjuerna har enbart ett fåtal anteckningar gjorts för att förbli uppmärksam på 

informanternas svar och resonemang. Jag har istället förlitat mig på elektronisk inspelning. 

Förutom att inspelningen hjälper mig att komma ihåg vad som sades går det att noggrant 

lyssna igenom inspelningen upprepade gånger. Det gör att analysen kan genomföras utifrån 

ett så korrekt material som möjligt. När det inspelade materialet ska transkriberas är det ofta 

intressant vad intervjupersonen säger och hur de säger det menar Bryman.
40

 I mitt fall har 

transkriberingen fokuserat på personens sakliga uttalande, men betoningen har också 

betydelse för tolkningen. 

 

4.4 Analysmetod 
Under studiens gång har kontinuerliga analyser gjorts efter intervjuerna. Det har gjorts med 

anteckningar av intressanta uttalanden och resonemang. För att på så sätt ta vara på tankar 

från mötet. Det är en aspekt som skiljer kvalitativa och kvantitativa undersökningar, då man i 
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en kvantitativ undersökning vanligtvis väntar med analysen tills allt material är insamlat.
41

 

Steinar Kvale presenterar i Den kvalitativa forskningsintervjun fem huvudmetoder för 

kvalitativ analys. Två av dessa har tillämpats i studiens analys; Meningskoncentrering och 

meningstolkning. Man kan säga att de två metoderna är motpoler till varandra eftersom med 

meningskoncentrering menas att materialet såsom meningar formuleras mer koncist. Den 

väsentliga innebörden lyfts fram ur långa uttalanden och görs tydliga. Meningstolkning 

innebär att utsagor analyseras mer omfattande och djupare. Tolkning medför ofta en 

"textexpansion" som Kvale uttrycker det, medan meningskoncentrering reducerar text och ord 

till kortare formuleringar.
42

 

 

I och med en tolkning av materialet har jag närmat mig forskningsobjektet utifrån min egen 

förförståelse, alltså de kunskaper, tankar och känslor jag redan besitter. Det innebär att min 

tolkning är subjektiv och att det varit mitt verktyg att förstå materialet snarare än att förklara 

företeelserna.  

 

När en intervju genomförts och transkriberingen är färdig finns ett textmaterial att analysera. 

Lennart Hellspong listar i Metoder för brukstextanalys mer än tjugo sätt att angripa och 

analysera text. Analysen som ligger till grund för detta arbete har utöver 

meningskoncentrering och meningstolkning genomförts med hjälp av den Komparativa 

textanalysmetod som Hellspong presenterar. Komparativ textanalys innebär en jämförelse på 

något sätt, det kan vara att ett verk jämförs med ett annat eller ett tema jämförs med ett verk 

etcetera. När vi pratar och beskriver en text av något slag, så har vi alltid andra texter som 

referenser menar Hellspong. Vi sätter texter i relation till varandra och det är vad man tar 

fasta på i en komparativ analys.
43

 Någon form av komparation är en förutsättning för alla 

typer av analyser.
44

 Vid genomförandet av analysen har intervjusvaren ställts mot varandra 

med intentionen att undersöka likheter, skillnader eller förhållanden mellan dem. Liksom 

många andra modeller som introduceras i boken är den komparativa analysen utformad som 

en lista med frågor ordnade i kategorier såsom sammanhang, språk, innehåll och stil. Av 

dessa kategorier har studien främst fokuserat på att studera och jämföra det sakliga innehållet 

i intervjuerna med fokus på följande områden; yrkestitel och kategorisering av föremål. Dessa 

                                                 
41
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tematiska områden återfinns också i analysen.  

 

4.5 Informanter 
Nedan presenteras de fem informanter som medverkat i studien. Eftersom jag själv inte vill 

sätta en yrkestitel på personerna presenterar jag deras verksamhet indirekt med hjälp av 

beskrivningar av deras verkstäder och ateljéer. Så att läsaren får inblick i vilka material de 

arbetar med. Här presenteras också var intervjuerna genomfördes. Intervjuernas längd varade 

i genomsnitt 45 minuter. 

Alice 

Alice är utbildad inom skrädderi för dam och herr, och arbetar med textila klädesplagg. Hon 

har eget företag som är hennes övervägande sysselsättning bortsätt från lärarjobb inom 

skrädderi. Hon har arbetat med denna verksamhet i sju år. Intervjun genomfördes i Alice 

ateljé. När jag steg in där fick jag en familjär känsla av min farmors syrum. Ett litet avlångt 

rum, fullt av föremål. Väggarna kläddes både av textila arbeten och av olika mönsterdelar till 

klädesplagg. I hörnet av rummet stod en gammal symaskin. Ett steg därifrån stod ett litet bord 

för tillskärning dukat med sax och tyg. Några steg därifrån iakttog en mindre klunga 

provdockor vårt samtal.  

Björn 

Björn arbetar i metall såsom stål och mässing, med smidesteknik där arbetsstycket först 

värms upp och därefter bearbetas. Han har en ettårig utbildning med avlagt gesällbrev i smide 

och startade eget företag direkt efter utbildningen för tio år sedan. Jag mötte Björn i hans 

smedja som är ett stort rum med ett flertal städ och otaliga mängder tänger längs väggarna. 

Han visade mig runt i verkstadens dunkel och visade samtidigt de projekt han höll på med för 

tillfället. Björn tillverkar bland annat bruksföremål och skulpturer. Han föredrar det 

skulpturala smidet, men smider även grindar, staket och räcken. Intervjun ägde rum i ett 

fikarrum i anslutning till verkstaden.  

 

Christer 

Intervjun med Christer ägde rum i hans ateljé i anslutning till hemmet. Christer har den 

senaste tiden ägnat sig åt måleri, men har tidigare arbetat med ljud och foto. Christer är 

autodidakt inom sitt gebit och har varit aktiv med skapandet i över trettio år. Christer målar 
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gärna stora målningar. Hans ateljé var ett relativt litet rum. På golvet låg en trave med långa 

ihoprullade målardukar, benägna att dölja dukens motiv. I andra sidan av rummet stod ett 

staffli med en påbörjad målning. Tätt upptryckt mot staffliet låg tuber med färg och penslar.  

Denise 

Denise arbetar huvudsakligen i silver men stundtals andra metaller. Hon har gått otaliga 

kurser i silversmide och bedrev hobbyverksamhet innan hon startade sin näringsverksamhet, 

som hon varit verksam med i sex år. Silversmidet har hon praktiserat i 20 år. Denise 

välkomnar mig med ett stort leende och ger mig en rundtur i hennes lokaler. Vi passerar ett 

stort rum där hon bedriver kursverksamhet och kommer till ett närliggande rum av samma 

storlek, som är hennes verkstad. Mot ett fönster står en arbetsbänk beklätt med olika föremål 

såsom nålfilar, silver och tänger. Intervjun med Denise genomfördes i kök nära verkstaden.  

Erik 

Erik är utbildad möbelsnickare och har arbetat med verksamheten i 37 år. Han skapar 

uteslutande i trä. Det blir både bruks- och prydnadsföremål av varierande storlekar och 

träslag. Erik visade mig runt i verkstaden som hade en väl utrustad maskinpark. Längs med 

väggarna hängde handverktyg och hyllor med diverse träbitar. Påbörjade arbeten låg överallt i 

verkstaden, alltsammans bäddades in i ett lager av trädamm och en påtaglig doft av trä. 

Intervjun med Erik hölls i ett fikarrum.  

5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet av intervjuerna i två övergripande tematiska avsnitt. 

Områdena har valts utifrån studiens och intervjuerna huvudfrågor. Kapitlet struktureras enligt 

följande; Yrkestitel och kategorisering av föremål. Vad dessa i sin tur innebär presenteras kort 

i respektive tema. Kapitlet avslutas till sist med sammanfattande analys kring det som berörs i 

de båda avsnitten. 

5.1 Yrkestitel 
Här behandlas yrkesidentitet och förhållandet till den personliga yrkestiteln. Avsnittet 

avslutas med resonemang kring informanterna som gemensam yrkesgrupp. Meningen är inte 

att presentera likställda porträtt av informanterna, så utrymme har givits till tankegångar som 

anses vara relevant till syftet och frågeställningarna. Därför har informanterna fått olika 

mycket plats i detta avsnitt.  
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Min inledande fråga vid samtliga intervjuer löd något i stil med "Kan du berätta vad du gör 

för något?" Denise svarar "Jag jobbar med, jag är silversmed kan man säga." Hon säger sedan 

att hon kallar sig silversmed för att andra personer snabbt ska förstå vad hon håller på med. 

Själv skulle hon hellre kalla sig för "en kreativ människa". Hon tycker det är svårt att sätta en 

etikett på sig själv men säger som sagt silversmed för att hon upplever att personer hon pratar 

med lätt kan knyta an till det och förstå vad hon arbetar med. Hon påpekar också att hennes 

företagande involverar så mycket mer än bara skapandet i silver och som tillägg till 

yrkestiteln silversmed skulle hon också kunna kalla sig både företagare, affärskvinna och 

kursledare. Denise understryker att det gäller att hitta en etikett eller titel som man själv är 

bekväm med.  

 

Det ska ju vara en etikett som du trivs med, som du känner det här är jag. Och inte 

någonting som måste vara för andra. Ska man bara sätta en etikett för andra, sätta en 

etikett på sig själv för andras skull, då blir det svårare att stå för den tror jag. 

(Denise)  

 

Med uttalandet säger Denise även indirekt att yrkestiteln kan väljas med hänsyn till 

omgivningen, som kan innebära att man kan kalla sig något som man inte identifierar med. 

Denise har i sitt val av yrkestitel tagit stor hänsyn till andra, genom att benämna sig själv 

silversmed för att just andra ska förstå vad hon arbetar med. Hon gör det för andras skull, 

samtidigt är titeln något som hon yrkesmässigt kan identifiera sig med och förklarar vad hon 

gör på ett bra sätt. För Denise är det viktigt ge förståelse för utomstående personer vad hon 

bedriver för typ av verksamhet. Samtidigt är det en avvägning att själv känna sig bekväm med 

titeln. Skulle hon vara helt fri i sitt sätt att titulera sig skulle hon benämna sig som en kreativ 

människa.  

 

Denise har inte gått någon konventionell silversmedsutbildning eller avlagt gesällbrev. Hon 

har istället gått kurser i silversmide och sedan suttit hemma och provat, övat och praktiserat 

smidet. Det kan göra att i allas ögon är inte hon berättigad att kalla sig silversmed, vilket hon 

är medveten om. I och med att det är just silversmide hon praktiserar så känner sig Denise 

trygg att kallas sig silversmed oavsett vad personer i hennes omgivning anser. Trots att hon 

säger att hon är trygg med att kalla sig silversmed presenterar hon sig ", jag är silversmed kan 

man säga." De tre sista orden i detta uttalande tyder på att det finns en viss osäkerhet till 

yrkestiteln. Som att hon i andras ögon inte är värdig titeln eftersom hon enbart tagit kurser i 
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ämnet. Hon tillägger klokt att "Det man kan, det kan man" och att det spelar kanske inte 

någon roll varifrån kunskapen kommer ifrån.  

 

Christer identifierar sig som konstnär men tvekade länge innan han bekräftade det. Han 

tycker att hela företeelsen att sätta en titel på sig själv är svår. Resonemangen om yrkestiteln 

övergår mer till att handla om vad konstnärskapet innebär för Christer. Tankegångarna kring 

konstnärskapet visar en diffus bild av vad en konstnär är och samtidigt hur svårt det kan vara 

att bli bekräftad konstnär. Christer menar att han inte kan legitimera sig eller argumentera för 

att han är konstnär för den som tvivlar, men poängterar att han samtidigt inte känner att den 

officiella bekräftelsen behövs. Han känner trygghet i det han gör, som han dessutom gjort 

länge och det räcker för Christer. 

 

Alice som är utbildad inom dam- och herrskrädderi, och tillskriver sig yrkestiteln skräddare. 

För henne är skräddaren någon som kan hela förloppet av mönsterkonstruktion, tillskärning, 

materialhantering och formgivning. Att använda yrkestiteln skräddare är för Alice att slå vakt 

om den kompetens hon skaffat sig. Den är en slags markör för att visa vilken nivå av 

kompetens hon har och som är något hon kämpat hårt för att förvärva. För henne är det viktigt 

att använda rätt ord för att positionera sig mot "sömmerskan" som hon menar vem som helst 

som syr kan kalla sig. Ofta syr sömmerskan allt möjligt säger Alice, medan hon själv valt att 

fokusera på dam- och herrskrädderi. Enligt Alice innehåller skrädderi många specialtekniker 

som man inte kan lära sig själv eller på vanliga utbildningar inom sömnad längre. För att 

kunna det måste man ha gått i lära hos en mästare. Skräddarens kompetens är krav som inte 

riktigt ställs på sömmerskan. I valet av titel tänker sig Alice att det spelar stor roll hur man ser 

på sig själv till vardags. Att yrkestiteln som är en del av yrkesidentiteten också måste passa 

ihop med ens övriga identiteter. Alice håller hårt i sin skräddaridentitet som hon valt att 

identifiera sig med. Där ingår hennes förebilder och med dem hantverkstekniker som hon 

understryker är mer än bara redskap i arbetet. Det är en hel värld av mästare och allt i kring 

som är känslosamt och viktigt för henne. Sammanfattningsvis är det viktigt för Alice att 

titulera sig som skräddare för att visa vilken kompetens hon besitter, vilket är mycket mer än 

att bara behärska symaskinen. Trots sin utbildning inom skrädderi har inte Alice förrän nu 

börjat kunnat stå för yrkestiteln säger hon. 

 

A: "Jag har hållit på, jag har sytt intensivt i 20 år, men jag har inte haft företag lika 

länge. Men det är ändå 20 års erfarenheter som det baseras på, och det är inte 



 

22 

 

förrän på de senaste åren som jag börjat känna mig rätt så bra. Innan dess har jag 

liksom känt att jag är på väg men inte riktigt så bra som jag skulle vilja vara. [...]" 

L: "Du kan stå för, -jag är skräddare?" 

A: "Ja det kan jag göra nu lite mer, det tar ju tid alltså, det gör det." 

 

När Alice slutade sin utbildning hade hon rätten att titulera sig skräddare, men i hennes 

tvekan att använda titeln finns kopplingar till den identitetsdefinition som Klope skriver om, 

där identiteter är både "being" och "becoming", alltså ett samtidig varande och bilvande.
45

 

Alice är skräddare rent tekniskt med utbildningsbevis och liknande. Men hon har svårt att 

känna att hon helt kan stå för yrkestiteln för att hon inte riktigt är där hon vill vara 

kunskapsmässigt. Hon vill bli bättre kort sagt. Samtidigt som hon "är" skräddare,  är hon 

parallellt på väg att "bli" skräddare. Jag uppfattar inte att det beror på osäkerhet till om hon 

kan möta kundens förväntningar utan att det handlar om hennes syn och förväntningar på vad 

en skräddare ska kunna.    

 

I motsats till Alice har Erik inte något behov att kalla sig något. Det kvittar vad man kallar sig 

menar han, så länge han får ägna sig åt skapandet. Samtidigt tycker Erik att konsthantverkare 

är en bra benämning han skulle kunna tänka sig. Han visar dock en osäkerhet kring vilka 

kriterier som kan tänkas gälla konsthantverkaren. Erik ger uttryck för en tydlig tveksamhet 

och nästintill förakt att alls sätta en yrkestitel på sig själv. Han understryker istället vikten att 

fritt få arbeta med det han vill. Att han kan tänka sig benämningen konsthantverkare men 

lyfter fram att han inte riktigt vet vad som krävs för att få kalla sig det visar att han 

positionerar sig och sitt arbete som viktigare än att passa in i andras kriterier som han tror 

finns. 

 

Björn säger att andra ofta kallar honom smed och det är helt okej. Han anser själv att 

begreppet är för vitt eftersom det kan innefatta till exempel silver-, guld- , bygg- och 

konstsmed. Han kallar sig själv konstsmed och menar att bara säga smed är missvisande 

eftersom det för honom är synonymt med en byggsmed eller konstruktionssmed som arbetar i 

mekanisk verkstad med svetsen som främsta verktyg. Konstsmeden däremot förhåller sig till 

traditionella tekniker och formar den glödande metallen med hammare, och 

sammansättningar utförs med traditionellt beprövade metoder som nitningar, hålslagning och 

omsvep. Det Björn gör är enligt honom vanligt allmogesmide men med ett konstnärligt 
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uttryck. När Björn väl blir kallad smed har personen ofta en traditionell bild av vad en smed 

gör, nämligen tillverkar bruksföremål som spik och harvar. Det är också helt okej för Björn, 

det viktiga är att de associerar till hantverket menar han. När firman gick dåligt vid ett tillfälle 

sade hans fru att han skulle ta ett jobb som (bygg)smed, svetsare eller metallarbetar och ägna 

sig åt konstsmidet på fritiden. Då menar Björn att han skulle tappat sin identitet som 

konstsmed och bli exempelvis svetsare. Det skulle bli hans nya identitet och det skulle 

påverka hur han arbetar och vilken typ av alster han skulle tillverka. Identiteten som 

konstsmed och dess produktionsätt i jämförelse med byggsmidet är på ett helt annat sätt som 

ger tyngd åt arbetet menar han. Jag kan konstatera att för Björn är yrkestiteln mestadels viktig 

för honom själv, det är inte bara en titel utan också en del av den yrkesidentitet som han 

skulle mista om han bytte jobb. Samtidigt är han mån om att hans verksamhet förknippas med 

smideshantverk, och inte med industriellt svetsade och tillverkade föremål.     

 

Identitetsperspektivet som Klope använder sig av i sin studie, där hon menar att människor 

har flera identiteter,
46

 är synligt i en konversationen om klädsel med Björn. Han berättar att 

hans personliga klädstil är influerad av bikerkulturen som inte förändrats i och med att han 

blivit konstsmed. Han resonerar om klädstilen kan ha gjort att han valt smidet som yrke. Jag 

tänker att resonemanget grundar sig i att Björn inte enbart ser klädstilen som plagg av en viss 

karaktär, utan att han ser hela bikerstilen som något större. Att det är en identitet som 

exempelvis medför en viss estetik, och att smide, stål och dess uttryck faller in i ramen för 

den kulturen. De båda identiteterna som smed och biker verkar sammanfalla.  

 

Informanterna har nu presenterats som individer med olika sysselsättningar och 

yrkesidentiteter, men deras utsagor visar också något som påminner om en yrkeskår olika 

hantverksyrken emellan. Som tycks sträcka sig över materialgränserna. Likt Dickie så tycker 

jag mig se liknande belägg som stödjer en teori att det förekommer en subkultur bland 

hantverkare som yttrar sig i ett särskiljande mellan de som skapar och "folk", "vanligt folk", 

"de", "andra" och "gemene man". Dessa ord yttrades i sammanhang där man berättade hur 

personer utifrån resonerar eller vad de inte förstår och så vidare. Informanterna berättar också 

att andra hantverkare eller kollegor upplever samma sak i liknade frågor. Exempelvis att 

individerna inom denna subkultur upplever att utomstående personer inte inser att hantverk 

tar tid och alltså kostar därefter.  
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- Tjänar du så mycket, amen vad tusan!? Men de fattar ju inte. Om du ska tjäna, 

säg att du vill tjäna 25.000 kr, det är ju inte för mycket begärt. Då måste du, då har 

du en timpenning på kanske 150-160 spänn, ja och så sociala avgifter då är det 

250 kr, då kostar jag 250 kr/h och så måste jag ha vinst på det. Jag ska köpa virke, 

hyra, allt! (Erik) 

 

Erik uttrycker sin frustration att vissa personer inte förstår att timpenningen inte är densamma 

som vinsten i företaget och att det förekommer kostnader som de inte begriper. Vi-fenomenet 

som informanterna uppvisar är en del av yrkesidentiteten som Klope pratar om. Hon menar 

som tidigare nämnt att yrkesidentiteten har olika delar, dels den kollektiva funktionen som i 

detta fall. Att man känner grupptillhörighet, gruppen består sen i sin tur av enskilda individer. 

Identiteter är således kollektiva och individuella.
47

 Även om det inte är den kollektiva 

yrkeskåren jag valt att studera så är den en av många delar som flätas samman i en 

yrkesidentitet.  

 

5.2 Kategorisering av föremål 
Här presenteras informanternas förhållande till att benämna eller kategorisera sina och andras 

föremål med begrepp och etiketter, samt relationen till samlingsbegreppen som används inom 

form- och konstvärlden. Avsnittet behandlar till sist informanternas uttalanden om 

konstbegreppet. 

 

Tätt kopplat till yrkestiteln inom skapande verksamhet är klassificeringen av objekten man 

skapar. Identifierar man sig som konstnär kanske man också säger att det man gör är konst. 

Denise benämner inte sina föremål på något märkvärdigare sätt än just "smycken", som är 

den typ av föremål hon främst tillverkar. Hon tycker inte om den märkvärdiga biten att ge 

föremål spektakulära etiketter vilket hon upplever existerar i form- och konstvärlden. Denise 

tycker att för stora begrepp kan få en avskräckande effekt och bli som en stängd dörr för 

betraktaren eller kunden. Hon förespråkar att föremålen eller produkterna ska vara 

lättillgängligt för alla oavsett förkunskaper. Alice sätter inte något samlingsbegrepp på sina 

föremål. Hon berättar att hon ibland gör unika plagg som enbart ska se visuellt intressanta ut 

och är i storlekar som få kan bära. Plaggen kan vara långt ifrån funktionella, som innebär raka 

motsatsen till vad skräddade plagg betyder för Alice, som anser att skrädderi präglas av 

funktion. När hon gör den typen av plagg där funktionen är underordnad kanske det istället är 

                                                 
47

 Klope, 2015, s.52 



 

25 

 

konsthantverk menar hon. Men blir samtidigt osäker på om klädesplaggen kan kategoriseras 

som det.  

Men det är ju inte riktigt konsthantverk eftersom det fortfarande är bruksgrejer? 

Men och andra sidan så kan ju konsthantverk vara bruksgrejer, så att det är luddigt 

där. (Alice) 

 

Det råder lite oklarheter till vad begreppet egentligen innefattar konstaterar Alice. Hon tycks 

anse att konsthantverk inkluderar både bruksföremål och föremål med avsaknad av praktisk 

funktion. Ser man till Witts definition av konsthantverk så tycks Alice uppfattning stämma, 

då Witt enbart betonar att i ett konsthantverksföremål "[...] förenas hantverksskicklighet, 

funktion och konstnärlig uttrycksvilja."
48

 Med ordet funktion är det svårt att veta vad Witt 

egentligen menar eftersom hon lämnat det öppet utan att visa på vilket sorts funktion det är. 

Man kan utgå från att det inrymmer både praktisk- och estetiskfunktion i detta avseende. 

 

När intervjun med Christer berör förhållandet till att kategorisera föremål understryker han att 

folk över lag borde vara mer öppen till det man ser och låta det tala till en, utan att applicera 

ett begrepp eller benämning. Ser Christer exempelvis en tavla som han tycker är fin, då spelar 

det ingen roll om det är konst eller inte, eller om det är en känd eller okänd konstnär som 

ligger bakom verket. Det är alltså en bild eller tavla som behagar oavsett avsändare. Denna 

inställning önskar han vore vanligare inom konstvärlden än vad den i nuläget är. Jag får 

uppfattningen att Christer menar att synsättet även bör gälla övriga områden som involverar 

skapande, för att sudda ut begreppens konnotationer och se det faktiska föremålet. Jag tror till 

stor del att resonemanget handlar om status och att Christers filosofi gör att han ser bortom 

statusen en okänd eller känd konstnär besitter i förhållande till varandra. På så sätt förkastar 

han inte det han anser vara tilltalande på grund av avsändarens sociala status. I diskussionerna 

om att definiera samlingsbegrepp som konsthantverk menar Adamson att anledningen är just 

för att fastställa det hierarkiska förhållandet till andra områden eller begrepp i branschen.
49

 Så 

Christers synsätt att inte kategorisera eller söka efter en kategori är på så sätt mer objektivt.  

 

Christer vågar sig själv inte på att definiera konst, men menar att en del av konstnärsvärlden 

ser på konstnärskapet och konstnären som ett certifikat man erhåller av någon institution. Att 

man går en konsthögskola och efter genomföda studier "är" konstnär. Är man en av dem som 
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är bekräftad i det läget kan man ta del av konstnärsvärlden, annars kanske man är en av dem 

som får kämpa för att bli bekräftad av omvärlden. Att vara konstnär är ett sätt att leva på och 

inte något som man bara kan lära sig. Christer ser konstnärskapet som något allmänmänskligt 

och har en öppen och liberal syn till vad som är konst och vem som är konstnär. Samtidigt så 

menar han att det finns risk att begreppen blir urvattnade och betydelselösa om alla går runt 

och är konstnärer eller att allt är konst. Det kommer dock vara mer uppmärksamhet kring en 

erkänd konstnär än en fullständigt okänd, även om de båda är lika tekniskt kunniga. 

Igenkänningsfaktorn är viktig och konstnären för med sig ett kulturellt och socialt kapital 

säger Christer. I vidare samtal om konsten menar Christer att konstnärskap är något 

ömsesidigt mellan de som; 

 

[...] man känner, känner för, det kan vara gallerister eller konstnärskollegor och så 

vidare. Som man är överens med, i en viss, i kanterna ganska, väldigt löst. Men 

ändå någon slags grupp av människor som uppvisar något liknande intresse, 

utövare, publik, kritiker, en gallerist etcetera. (Christer)  

 

Sammanfattningsvis menar han att detta i hög grad är ett socialt beteende som alla parter tar 

del i. I uttalandet finns många likheter till Robachs resonemang att det råder en tyst 

överenskommelse inom formvärlden mellan aktörerna och de invigda.
50

 Det är deras 

uppfattning som avgör om det innefattas eller utesluts från definitionen och begreppet. Detta 

tankesätt går naturligtvis att applicera på konstvärlden som byggs upp av liknande fenomen. 

Det verkar som det sällan går att välja vilket forum man vill verka i, eftersom det ibland är 

något som man måste förtjäna genom att bli bekräftad av omgivningen. 

 

Sammanfattningsvis visar informanternas uttalanden om benämningen av deras föremål att 

yrkestiteln är sammankopplad till vad man gör. Björn som är konstsmed gör konstsmide, eller 

eventuellt brukskonst som han också nämner. Men ingen av dem använder de stora 

samlingsbegreppen slöjd, hantverk, konsthantverk eller konst för det de gör. Även om de inte 

benämner sina föremål med dessa begrepp så tror Alice att det är omöjligt att frångå 

begreppen och lämna fältet öppet. 
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För det första så tror jag inte vi människor skulle kunna låta bli att sätta in saker i 

fack, det är en utopi vi aldrig kommer klara av att genomföra i alla fall, för vi 

kommer börja dela in folk så fort vi får chansen. (Alice) 

 

Alice har inget emot att dela in verksamheter, personer och ting i det här avseendet. Hon tror 

nackdelen är att de som står utanför och försöker ta sig in och bli accepterade. Att det kan 

vara frustrerande för de personer som inte arbetat sig upp till en erkänd nivå eller liknande. 

Samtidigt menar Alice att det kan vara en sorts naivitet att man inte vet hur mycket jobb som 

ligger bakom en etablerad persons karriär eller verk. Alice ger uttryck för att det kan finnas en 

viss naivitet och okunskap till hur pass lång tid det kan ta att bli erkänd konstnär eller 

designer. Att personer inte förstår hur lång tid det kan ta att lära sig ett yrke och förvärva 

tillhörande kunskaper.   

5.2.1 Konstbegreppet 

I flera av informanternas utsagor styr de själva in intervjun på konstbegreppet och även 

konstnären och konstnärskap. Anledningen till att utrymme har givits för detta är just för att 

det är intressant att flera av dem resonerade kring begreppet och nästintill tog avstånd ifrån 

det. Konstbegreppet har allstå kommit på tal och ett par av informanterna har därpå sagt att de 

inte vill framstå som konstnärer, och heller inte definierar sig som det. Det som är intressant 

med uttalandena är att de själva tar upp ämnet och själva ställer sig frågan om de ser sig som 

konstnärer. Jag vågar inte påstå att informanterna upplever att konst värderas högre än det de 

själva gör eller arbetar med, men det finns ändå yttranden som tyder på det. Erik som blev 

tillskriven konstnär när han hade utställning säger att han identifierar sig inte som det, han 

menar också att han inte vill vara konstig som han upplever att konstnärer är.  

 

Ahh det är så här konstnär, jag har fått träffa ett antal konstnärer och jobbat lite 

med. Jag orkar inte med dem vettu, de är konstiga och jag vill inte vara konstig 

därför säger jag inte att jag är konstnär. Och vad är en konstnär? (Erik) 

 

Erik medger att det kanske är ett löjligt resonemang men känner sig absolut inte som en 

konstnär. Konstnärer kan hålla på med 75 procent flum i kontrast till hantverkaren som man 

förknippar med användbara produkter menar Erik. Han anser också att det kan vara lika stor 

konst att formge ett grytunderlägg som att "komma på en tavla". Summan av Eriks utsagor 
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ger en förstärkt bild av att han upplever en åtskillnad mellan hantverk och konst som också 

Smith påvisat.
51

 Samtidigt ifrågasätts skillnaden mellan hantverk och konst av Erik.  

 

5.3 Resultatanalys 

I intervjuerna har det framkommit att informanterna har varierande förhållningssätt till 

yrkestitlar och att klassificera sina objekt. Troligtvis har deras skiftande bakgrunder, 

yrkesfält, utbildningar och kunskaper stor inverkan på deras åtskilda synsätt. För 

informanterna i studien var det i vissa fall viktigt och i andra fall i princip helt betydelselöst 

att använda sig av en titel och benämning på sig och sitt arbete. Jag upplever att alla har 

reflekterat kring sin yrkesidentitet men att man ser benämningarna som mer eller mindre 

viktiga. Även om personerna jag intervjuat lägger olika mycket vikt vid en benämning på sig 

själva eller sina föremål så signalerar det olika saker, som tillsammans utgör betydande delar i 

en yrkesidentitet. Att det kan vara svårt att välja eller identifiera sig med en yrkestitel 

framgår. Det är val som görs utifrån individuella och sociala hållningar. Valet blir inte 

enklare till följd av de oklara begreppen och facken som inte ens är självklara för aktörerna i 

branschen. Precis som i Dickies studie har några av de informanter jag intervjuat tillskrivit sig 

själva yrkestitlar som visar att man arbetar med hantverk av olika slag.
52

 I vissa fall är 

yrkestitlarna även tätt kopplade till materialet man arbetar i, till exempel silversmed. Att de 

alla kallar sig olika saker beror naturligtvis på att de arbetar med varierande tekniker och 

material. Så hur de sedan utgår från sig själva i valet av yrkestitel är ytterst personligt.  

 

Ett par informanter uttryckte tydligt att det var viktigt för dem att titulera sig. De hade båda 

examen i respektive hantverk de utövar och genom utbildningen kom en tillhörande titel, i de 

här fallen skräddare och konstsmed. Jag upplever att båda personerna är trygga i sina 

yrkesmässiga roller. Det kan ha att göra med att de har utbildningar att luta sig mot. Som i 

princip gör att de har ett intyg som säger att de är skräddare respektive konstsmed.  

Säkerheten de uppvisar kontrasterar mot Denise som säger att hon känner sig trygg i sin 

yrkesroll men samtidigt visar upp en viss osäkerhet. Jag anser den grundar sig i att hon inte 

har en erkänd utbildning i yrket, som gör att personer utifrån kan ifrågasätta hennes yrkesroll 

och rätt att kalla sig silversmed. Det ska dock tilläggas att hennes personlighet kan ha 

inverkan på inställningen till yrkesrollen. 

                                                 
51

 Lucie-Smith, 1982, s.10 
52

 Dickie, 2003, s.253 
 



 

29 

 

 

Björn uttryckte att hans yrkestitel är främst för hans egen skull medan Denise var tydlig med 

att yrkestiteln ska kännas rätt och vara lätt att förstå för andra utomstående personer, så de 

kan identifiera vad man gör. Här visas tydligt hur yrkesidentiteten påverkas i växelspelet 

mellan dem och samhället och har både en kollektiv som individuell dimension som är 

sammanflätade med varandra. Det är individuellt vad man i slutänden kallar sig men det görs 

i ett socialt samspel med omvärlden på något sätt. Alice var mån om att hävda kunskapen hon 

besitter med sin titeln. Hur man väljer att titulera sig är kopplat till hur man ser sig till 

vardags menar en informant, som tyder på att ens "privata" identitet kan ha inverkan på hur 

man väljer att beteckna sin yrkesroll. I ett fall upplevde jag att en informant nästintill 

föraktade hela företeelsen att titulera sig. Jag fick känslan att personen hade svårt för 

hierarkin som titlarna kan innebära, att folk använder titlar för att hävda status. Han såg det 

personligen som ytterst oviktigt att titulera sig själv. Alla visar skilda perspektiv i förhållandet 

och valet av en yrkestitel. Oavsett om valet görs utifrån sig själv eller utomstående tror jag det 

finns ett indirekt tvång från omvärlden att etikettera sig på något sätt. Gör man det inte själv 

kommer garanterat omgivningen göra det åt en, vilket kan både bli missvisande och något 

som man inte identifierar sig med. 

 

En yrkestitel är något som är tätt kopplat till en identitet och en yrkesidentitet. Att jag 

exempelvis är smed kan vara både min yrkesroll och titel. Det är även är en del av min 

yrkesidentitet, som i sin tur är en del av mig och hur jag ser på mig själv. Att yrkestiteln är 

personlig gör den också till mål för ett känsligt och komplicerat ämne för många. Med känslig 

menar jag att det är något de har en klar uppfattning om och därmed gjort ett 

ställningstagande till. Om någon utifrån påstår att man inte är, eller är något annat än vad man 

själv anser betyder det att personens yrkesroll ifrågasätts.  

 

Bland informanterna som deltog i studien var tankarna och relationen till yrkestiteln viktigare 

än att kategorisera sina föremål. Det baserar jag på att ingen riktigt nämnde sina produkter 

eller föremål vid ett sammanfattande begrepp utan förekom mestadels på naturlig väg av 

material, teknik eller typ av föremål, exempelvis smycken, målningar, kläder eller plagg.  

Därför var det svårt att föra ett vidare resonemang kring varför de valt att benämna det så. 

Istället var det mer fokus på de enskilda begreppen så som konsthantverk och konst, vad de 

innefattar eller vad för kriterier eller krav som behöver uppfyllas för att få kallas det ena eller 

andra. Konstbegreppet kom på tal vid flera oväntade tillfällen på initiativ från informanterna. 
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Av deras gemensamt uttalande tycks de uppleva att konst värderas högre än det de själva 

arbetar med. Något informanterna ett flertal gånger berättar är att för komplexa etiketter 

kanske skulle kunna skrämma bort kunder. Det kan helt enkelt begränsa lättillgängligheten 

till hantverket. Christer skulle gärna se att man var mer öppen till det man ser utan att lägga in 

värderande begrepp eller etiketter med hierarkiska konnotationer. Detta synsätt upplever jag 

som sunt, men troligtvis är det svårt att helt frångå begreppen. 

6. Slutdiskussion  

Här diskuteras analyens resultat ytterligare med återkoppling till studiens inledning, syftet, 

frågeställningar och metod. 

 

En viktig del för vad jag fått fram  i studien hänger på mitt urval. Syftet var att informanterna 

som medverkat skulle verka professionellt med sin skapandeverksamhet. De skulle dessutom 

arbeta i olika material. I dessa urvalskriterier tror jag det är deras sätt att arbeta som har stor 

betydelse för resultatet. Alla arbetade helt eller till stora delar med verksamheten och de hade 

även arbetat många år i den. Jag tänker att alla personer har brottats med den här typen av 

frågor tidigare, de har också mer eller mindre uttalat bestämt var och hur de verkar. Det jag 

vill komma fram till är att hade jag intervjuat personer som nyligen startat sina verksamheter 

hade resultatet troligtvis sett annorlunda ut. De skulle förmodligen inte hunnit skapa en lika 

tydlig yrkesidentitet. 

 

Syftet med studien var att se hur aktörerna förhåller sig till yrkestitlar och begrepp för 

beteckna sig själva och det arbete de utför. Genomgående i studien har informanternas 

förhållande till företeelserna varit intressanta att studera. Det jag vill betona är att ett 

förhållande inrymmer ett brett synsätt och därför har många olika perspektiv fått utrymme i 

studien. Till syftet utformades dessa två frågeställningar; 

 

 Hur förhåller sig aktörerna till yrkesmässiga titlar?  

 Hur förhåller sig aktörerna till att kategorisera sina egna föremål? 

I inledningen presenteras tankar att människor verkar ha stort behov av att kategorisera 

skapande arbete, dess aktörer och deras föremål med benämningar av olika slag. Studien visar 

att för de medverkande informanterna var det mindre viktigt att titulera sin yrkesidentitet än 
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vad jag förmodat. Behovet att titulera sig själv och andra synes var centralt men enbart viktigt 

för ett par informanter. 

 

Analysen av resultatet visar att behovet att klassificera föremål var litet. Det baseras främst på 

att ingen av informanterna benämnde sina produkter eller föremål med på ett mer konstlat sätt 

än smycken, målningar, kläder eller plagg, som enbart grundade sig i vilket typ av föremål 

man tillverkade. Samlingsbegrepp som slöjd, hantverk, konsthantverk och konst tänkte jag 

skulle vara tydliga i deras svar på något sätt eftersom de uttalar relationer sig emellan, i och 

med sina inneboende konnotationer. På så sätt kunde begreppen visa på vart man verkar, vad 

man vill bli förknippad med och så vidare. Det uttrycktes dock att märkvärdiga benämningar 

på föremål kan få en avskräckande effekt. Det kan bli som en stängd dörr för betraktaren eller 

kunden sa uttryckligen en informant. Även om samlingsbegreppen inte användes till att 

benämna föremålen så fördes olika diskussioner kring de olika begreppen. Vad de innebär 

och vad som innefattas i begreppen och som samtidigt visar på en viss förvirring till 

begreppen. 

 

Jag upplever att benämningen av sina objekt eller föremål var sekundär och betydligt mindre 

viktigt än förhållandet till en yrkesmässig titel. Hur de resonerade kring valet av titel gjordes 

på många sätt, men innan man kommer till det stadiet ser jag det som att de hade två sätt att 

tillämpa. Antingen genom att fullfölja någon utbildning där man efter avslutade studier erhöll 

en yrkestitel. Det andra alternativet var helt enkelt att fritt välja en yrkestitel.  

Valet av titel gjordes utifrån komplexa individuella och sociala hållningar, för att signalera 

olika saker. I stor utsträckning utgick informanterna både från sig själva och andra i 

avseendet. Bland annat för att hävda vilka kunskaper man besitter, målet är att yrkestiteln då 

ska rättfärdiga den kompetensen. Valen gjordes även utifrån förhoppningen att kunder lätt 

skulle kunna knyta an till verksamhetens art och lätt förstå vad personen i fråga gör. Viktiga 

aspekter var också att man trivs med yrkestiteln som på många sätt blir något ytterst 

personligt och viktig för yrkesidentiteten. 

 

Under studiens gång har synen på området förändrats. Inledande och vid genomförandet av 

intervjuerna var yrkestitel, etiketter eller kategorisering viktiga. Det var de huvudfrågorna jag 

fokuserade på. Senare i studien behandlades forskning om yrkesidentiteter och det öppnade 

upp min syn, och fick mig att se områdets helhet, vilket handlar om yrkesidentitet, där titeln 

och etiketter är en del av den. Det jag menar är att i genomförandet hade jag kunnat utforma 
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och förfina frågorna kring det vidare identitetsbegreppet för att få djupare och mer utpräglade 

svar. 

 

Att få ta del av informanternas tankar och berättelser har givit mig djupare förståelse för deras 

individuella förhållande och tankar kring yrkestitlar och benämningen av deras ting. Ett 

konkret exempel är intervjun med Björn där jag fick bekanta mig med hans definitioner av 

smed och konstsmed. Där den sistnämnda titeln var ny för mig, och dess definition var 

densamma som min förklaring och grundsyn av en smed. Det bevisar min okunskap kring 

den världen och att begreppen inte har en konstant betydelse, utan att de ständigt förändras 

och förnyas. 

6.1 Fortsatt forskning 
Som förslag till fortsatt forskning skulle man kunna genomföra en liknande studie som endast 

involverar hantverksbegreppet. Det skulle kunna innebära att man intervjuar personer som 

identifierar sig som hantverkare men verkar i skilda världar, jag tänker då på personer i form- 

eller hantverksvärlden. I den sistnämnda verkar alla hantverkare som inte tillhör eller tillåts 

vara i formvärlden såsom snickare, bagare, rörmokare, svetsare och frisör. Medan 

formvärlden representeras av personer som verkar inom den typen av yrken som behandlats i 

studien. Alla har de rätten att identifiera sig som hantverkare, och utföra ett hantverk. Det 

som är spännande är förmodligen gruppernas olika syn på varandra och begreppet.    
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8. Bilagor 

 

8.1 Bilaga 1.  

Intervjuförfrågan 
 

 

Hej! 

 

Jag heter Ludwig och studerar tredje året på Slöjd, hantverk och formgivningsprogrammet vid 

Linköpings universitet. Jag har nu påbörjat min C-uppsats som är en del av mitt examens-

arbete. Uppsatsen handlar om hur personer som yrkesmässigt håller på med skapande arbete 

förhåller sig till, och använder sig av, epitet och titlar som exempelvis formgivare, 

konsthantverkare, slöjdare, konstnär, designer, hantverkare. 

 

Jag vill gärna intervjua dig som håller på med skapande verksamhet på ett yrkesmässigt sätt. 

Du behöver absolut inte tillskriva dig själv en yrkestitel, eller dina föremål etiketter, bara du 

har tankar kring ämnet. Intervjun, som jag kommer att spela in, beräknas ta cirka 30-60 

minuter. Jag träffar dig gärna i din verkstad eller ateljé alternativt på någon annan plats som 

passar dig. Intervjumaterialet kommer att behandlas och ligga till grund för C-uppsatsen 

tillsammans med flera andra intervjuer. Du kommer då vara anonym. 

  

Vill du hjälpa mig i mitt uppsatsarbete kan du redan nu fundera kring ett lämpligt datum 

under februari-mars, och skicka ett svar, så försöker vi samordna en intervju. Är du inte 

intresserad att delta så ber jag dig ändå att meddela mig detta.  

 

Har du övriga frågor är det bara höra av sig. 

 

Vänliga hälsningar 

Ludwig Zackrisson 
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8.2 Bilaga 2.  

Intervjuguide 
 

 

Yrkesidentitet 

 Kan du berätta vad du gör för något? 

 Har du någon utbildning i relation till det du skapar? 

 Har du en yrkestitel med dig från utbildningen?  

 Har det hänt att personer tilltalat dig med någon annan titel? Berätta. 

 Använder du dig av en yrkestitel? 

 Använder du samma titel i alla sammanhang? 

Etiketter 

 Berätta om dina föremål du tillverkar?  

 Sätter du etiketter på dina produkter? Hur gör du det i så fall? 

 Har det hänt att personer tilltalat dina saker med något annat än det? Berätta. 

 

Omvärlden 

 Vad brukar du säga att du arbetar med när någon som inte är insatt i ditt skapande frågar 

vad du gör? 

 Har du någon gång tillskrivits en titel/etikett utan att identifierad dig med det?  

 Upplever du att yrkestitlar är viktigt inom din bransch? För vem är det viktigt?  

 Är yrkestitlar och etiketter nödvändigt inom skapandesfären? 

 

Begränsande ramverk 

 Tror du man kan bli begränsad på något sätt av dessa ramverk? 

 Känner du dig begränsad av dessa ramverk? 

 Kan en titel eller etikett begränsa dig på något sätt? 

 


