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1. Inledning 

Under mitt sista år på gymnasiet kom jag en dag till klassrummet iförd en tröja som jag 

virkat själv. Textilt hantverk var då ett fritidsintresse för mig och tekniken virkning hade jag 

lärt mig på nytt några år innan i en workshop. Sedan den workshopen har jag ständigt virkat, 

jag började med små figurer men gick snabbt över till större varelser, kläder och garngraffitti 

av den lilla staden jag bodde i. Idag studerar jag sista året på kandidatprogrammet Slöjd, 

hantverk och formgivning vid Linköpings universitet, där jag under mina studier främst 

fokuserat på textila tekniker såsom virkning, stickning och broderi. Under dagen jag hade 

min handgjorda tröja på mig i klassrummet blev jag tillfrågad hur lång tid den tog att göra, 

om jag hade gjort allt själv och hur jag hade tid att lägga tid på det här. Dessa frågor har följt 

mig och ställs på nytt varje gång jag presenterar eller visar upp ett textilt handgjort arbete. 

Detta har fått mig att reflektera över synen på handarbete och de som lägger tid på att 

handarbeta. Om jag blev ifrågasatt för att ha stickat en tröja hur blir då yrkesverksamma 

bemötta och omskrivna? I min kandidatuppsats har jag valt att undersöka hur hantverk i 

relation till tid blir beskrivet i media och presenterat mot samhället. 

Om vi tittar oss omkring på föremål i vår omgivning ser vi att de flesta är maskintillverkade. 

Under Arts and Craft rörelsen på 1910-talet var William Morris
1
 ett av flera kända namn som 

förespråkad det handgjorda och långsamma istället för maskintillverkning. En rörelse som 

idag är lika aktuell är Slowrörelsen. Slowrörelsen bildades som motstånd till den ständiga 

effektiviseringen och tempoökningen av samhället. 
2
 Stress är idag ett växande problem, 

särskilt i större städer där effektiviseringen på arbetsmarknaden är mer markant, allt fler lider 

av stressrelaterade sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärtproblem och utbrändhet. 
3
  I vårt 

västerländska samhälle har det funnits förespråkare för det långsammare under en längre tid, 

det är nu aktuellt igen och drivs framåt av en ny rörelse, Slowrörelsen. Slowrörelsen är en 

växande röst i samhället som har vuxit i samma takt som stressen. 

Vad som är långsamt beror på vad det jämförs med. Handgjorda föremål i jämförelse med 

annat handgjort kan ses som snabbt, men om det handgjorda ställs mot andra produktionssätt 

såsom maskinell tillverkning framstår det som långsamt eller långsammare. Det långsamma i 

 

1  William Morris, The craft reader, Berg, Oxford, 2010 s. 146 

2  Honoré, Carl, Slow: lev livet långsamt, Bazar, Stockholm, 2006 

3  Rolf Ekman, Stress: gen, individ, samhälle, Liber, Stockholm, 2013 s.226. 
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samhället behöver skyddas och stöttas, eventuellt med ekonomiska medel. Då tid är nära 

förknippat med tjänandet av pengar behöver långsamma produktioner oftast ekonomisk 

hjälp.
4
 

Slowart var en utställning vid Nationalmuseet i Stockholm år 2012.  Med sloganen: ” Ingen 

ser hur fort det har gått, men alla ser hur väl det är gjort! ” ställdes föremål ut vars 

framställning tagit lång tid. I utställningen kunde man bland annat se broderi uppbyggda av 

minimala stygn, keramikskulpturer som varsamt tummats fram för hand, en vävnad som tagit 

flera år i tillverkning och ett metallsmycke bestående av 1729 delar. 
5
 Utställningen Slowart 

presenterade verk vars tillverkning inte anses löna sig ekonomiskt. Istället lyftes själva 

utförandet av föremålen fram som det väsentliga. Hantverkarna som tillverkat föremålen 

använde långsamheten i deras process för att skapa något väl istället för snabbt, men i vårt 

samhälle prioriteras kortsiktiga lösningar istället för långsiktiga.
6 

Genom att undersöka tidningsartiklar vill jag i denna studie bidra med ny kunskap om hur 

hantverk och dess tidsåtgång beskrivs.  Detta är viktigt att granska för att följa hur hantverk 

presenteras och framställs gentemot samhället, vilket påverkar läsarens syn och uppfattning 

om området. Studien kretsar i grund och botten kring synen på det som uppfattas som ett 

långsammare produktionssätt, men berör även aktuella begrepp såsom slowart och 

slowliving.  

Fokus ligger på att ta fram teman kring tid och belysa hur hantverk beskrivs av dagspress mot 

dess läsare. Analysmaterialet består av recensioner och artiklar kring flera olika typer av 

hantverk där tillverkningsteknik, material och område varierar. Det analysmaterial som 

används är artiklar och recensioner om hantverkare vars process blivit utvald som 

tidskrävande av Nationalmuseet till utställningen Slowart. Då fokus ligger på beskrivningen 

av hantverk i relation till tid kommer denna studie inte att diskutera skillnaden mellan olika 

begrepp såsom slöjd, konst och konsthantverk, utan analysmaterialet kommer från flera olika 

områden.   

 

 

4  Thomas Hylland Eriksen, Ögonblickets tyranni, Nya Doxa, Nora, 2001 s. 174-175 

5  Cilla Robach, Slowart, National museum, Stockholm, 2012 s. 7 

6  Robach, 2012 s. 11-13 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur hantverk i relation till tid beskrivs i svensk 

dagspress. 

 

Frågeställningar 

 Hur beskrivs tid i relation till hantverk i materialet? 

 Vad är gemensamt och vad skiljer i ordval och textteman? 

 Vilka ideologiska yttringar eller värderingar syns i materialet? 
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3. Tidigare forskning och teori 

I detta kapitel presenteras den tidigare forskning och teori som studien har sin bakgrund i. I 

kapitlet behandlas, under fem underrubriker, forskning kring tid och tempo i samhället, 

media i samhället, slowrörelsen, begreppet slowart och till sist forskning om tidens roll i 

kreativa processer. 

 

3.1 Samhälle, tid och tempo 

”Tid är det enda du har.” 
7
 Människors liv består av tid, från födsel till graven, din livslängd 

blir den tiden du har att spendera. Bodil Jönsson, fysiker och professor, resonerar i boken Tio 

tankar om tid om skillnaden mellan upplevd tid och klocktid. Klockan är en uppfinning som 

mäter tid och gör det lätt för människor att förhålla sig till tid då det är något vi i samhället 

kommit överens om. Vi mäter hur lång en kvart är eller mötet som ska vara en timme. 

Däremot menar Jönsson att människan i sig har svårt att förhålla sig till tid då den upplevda 

tiden varierar. Ibland känns en kvart som en evighet, andra gånger känns det som en sekund. 

Vår relation till klocktiden har under industrialiseringens framfart förändrats, tid har blivit 

pengar och arbetsinsatsen fick en bestämt arbetslängd.
8
 

Thomas Hylland Eriksen, professor i socialantropologi diskuterar precis som Jönsson om 

ämnet upplevd tid och klocktid, men ställer den mot synen på tid utanför västvärlden. Där är 

tiden, enligt Hylland Eriksen, kopplad till händelser och mäts genom människan. Istället för 

att bestämma en mötestid exempelvis kl.15:00 så bestäms mötet i relation av en rad av 

händelser, exempelvis att arbetsmötet hålls när alla medarbetarna ätit klart, istället för att 

mötet hålls ett visst klockslag. 
9 

Klockans intåg började i kloster för att styra bönestunderna, men fick sedan flera uppgifter 

som att kalla till händelser i samhället. Klockan delar in tiden i block, före första 

bönestunden, lunchrast eller exempelvis en femton minuters tunnelbaneresa. Innan 

industrialiseringen var blocken relativt stora men under industrialiseringen, och in i 

informationsåldern så har tiden delats upp i mindre och mindre block, vi har med andra ord 
 

7 Bodil Jönsson, Tio tankar om tid, Bromberg, Stockholm, 1999 s. 27-31 

8 Jönsson, 1999 s.86-87 

9 Eriksen, 2001 s. 52-54 
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mer uppgifter att göra som har en bestämd tidsåtgång och tidpunkt. Hylland Eriksen menar 

precis som Jönsson att under industrialiseringen blev tjänandet av pengar och tid nära kopplat 

till varandra.
10  

Mihaly Csikszentmihalyi, professor i psykologi tar, i boken Flow, upp ett exempel om 

fabriksarbetaren Joe.
11

 Joe är vaktmästare på ett företag och går emot pengarnas och tidens 

koppling. Han arbetar sedan många år som maskinskötare vid ett företag och har flera gånger 

sagt nej till befordran och löneförhöjning, då han trivs med sitt arbete som det är. Att istället 

för att koppla sin tid till pengar och pengar till livskvalité, kopplar Joe livskvalitet direkt till 

arbetet. Ett annat exempel som Csikszentmihalyi lyfter är en liten by i alperna där invånarna 

inte ville byta sitt arbete mot ett mer lönsamt, eftersom de trivs med sin livssituation och den 

glädje och livskvalité som de får ut av att ta hand om sina djur och bruka sin mark.
12

 Hylland 

Eriksen tar upp att effektiviseringen främst sker och påverkar människor i större städer, men 

att det finns flera levnadstempon. Exempelvis levs livet långsammare ute på landet, men alla 

i samhället, bland annat genom medier, blir påverkade av uppsnabbningen av samhället
. 13

 

 

Richard Sennett är sociolog och lyfter fram reengering i sin bok När karaktären krakelerar. 

Uppsnabbningen av samhället beror delvis på effektivisering av arbetsplatser. Ordet 

reengering menar Sennett att det brukar användas istället för ordet nedskärning då det låter 

som att företaget effektiviseras och utvecklas istället för att det går dåligt. Effektivitet ses 

som en väldigt positiv egenskap hos ett företag och det innebär att den totala arbetsmängden 

fördelas på färre arbetare än tidigare. Detta leder till ökad arbetsmängd per individ och att de 

olika arbetsmomenten måste snabbas upp för att fungera, vilket i sin tur leder till ökad stress. 

14
 Stress finns i två former, en som är en naturlig och behövlig del av en människas liv och en 

som när den går för långt blir skadlig för individen. Den skadliga delen kan bland annat leda 

till utbrändhet och högt blodtryck.
15

  

Hylland Eriksen kallar historien om vår tid för accelerationens historia. Som ett exempel 

lyfter han krig, för ca 100 år sedan tog det veckor eller månader att invadera ett land, medan 

 

10 Eriksen, 2001 s. 53-56 

11 Mihaly Csikszentmihalyi, Flow, Harper Perennial, New York, 2008 s.7 

12 Csíkszentmihályi, 2008 s.145 

13 Eriksen, 2001 s. 53-56 

14 Richard Sennett, När karaktären krackelerar, Atlas, Stockholm, 2000 s.71 

15 Rolf Ekman, Stress, Liber, Stockholm 2013 s.215 



9 

 

 

idag kan länder angripa och skada varandra inom någon timme.
16

  Det snabba i samhället 

behöver ingen hjälp eftersom det är ekonomiskt vinnande, däremot behöver de långsammare 

arbetena i samhället oftast stöd för att klara sig. 
17

  

Långsamhet och snabbhet existerar i relation till varandra, men värderingarna mot de båda 

har under industrialiseringen förändrats. Wendy Parkins är professor i viktoriansk litteratur,  

18
  och menar att när industrierna tog fart och utvecklades blev långsammare produktionsätt 

förknippat med dåtiden. Även transporten och kommunikationen fick nya utföringssätt som 

tog kortare tid. Detta har gjort att de sätten som föremål producerades på, hur transporten och 

kommunikation gick till innan industrialiseringen ses som långsamma och räknas som 

förlegade. Detta har gjort att det finns en syn på hantverk som också är långsamt och har 

rötter bakåt i tiden, som något gammalmodigt och förgånget. 
19

 

3.2 Slowrörelsen 

Slowrörelsen är en reaktion mot hur samhället håller på att snabbas upp, att allt i samhället 

ska gå snabbt och effektivt till. Rörelsen menar inte att individer ständigt ska vara 

långsamma utan ifrågasätter vilken slags livskvalité det ger genom att alltid vara snabb. De 

förespråkar att individer ska kunna kontrollera sin egen livsrytm och där igenom att skapa en 

balanserad och njutbar livssituation. Carl Honoré, journalist, har författat boken Slow som 

handlar om Slowrörelsen.  Slowrörelsen har spridit ut sig över flera områden bland annat 

inom mat, där så kallad Slow-food koncentrerar sig på bra råvaror och tid att njuta av vad 

man äter.
20

  

Parkins har undersökt Slowrörelsens röst och roll i samhället genom att fokusera på Slow-

foodrörelsen. The slow-food movement är den största grenen inom slow-rörelsen och 

grundades i Italien 1986 i ett initiativ till att bevara lokala maträtter. Idag har Slow-food 

rörelsen över 78000 medlemmar i ungefär 15 olika länder och de vill i samhället utgöra en 

kontrast till snabbmat. Rörelsen fokuserar på att dela ut stipendier för att uppmuntra 

bevarandet och utvecklandet av traditionell mat. Andra aktiviteter som Slow-food rörelsen 

 

16 Eriksen, 2001 s. 67 

17 Eriksen, 2001 s. 174 

18 Wendy Parkins, Slow Living, Time and society, 2004, s.365 

19 Parkins, 2004 s.365 

20 Honoré,  2006 s. 22-23 
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gör är att hjälpa till att starta lokala marknader med närproducerade råvaror och besöka 

skolor för att utbilda barn i traditionell matlagning och kost. 
21

  

Slow-food rörelsen kopplar ordet långsamt med både sättet som maten tillagas, de 

ingredienser som används och situationen som maten äts i. Förespråkandet av långsam mat 

handlar inte bara om tillagningen utan om hela kulturen runt omkring, att vänta på maten, det 

sociala kring matbordet och tiden att njuta av den. I och med det förespråkar man ett mer 

långsamt tempo i vardagen. Enligt rörelsen kan det inte finnas Slow-food utan Slow-living. 
22 

En annan förgrening av slowrörelsen kallas slow-consumption. Tim Cooper, huvudansvarig 

vid Sheffield Hallams universitet på avdelningen för hållbar konsumtion, diskuterar i artikeln 

Slower consumption varför det är viktigt att produkter har en längre livslängd, och hur 

samhället kan åstadkomma det. Hållbar konsumtion förklarar Cooper vara konsumtion av 

föremål och service som uppfyller ens basala behov och tillför kvalitet till ens liv, utan att 

riskera kommande generationers behov. Industrialiserade länders avfall har ökat i samma 

mängd som den ekonomiska vinningen och utgör ett stort miljöproblem.
 23

 

Långsam konsumtion, eller trenden slow-konsumtion går emot slit och släng samhället 

genom att den förespråkar konsumenten att göra sina inköp utifrån långsiktiga beslut. Cooper 

förklarar ”the throwaway society” med att ökad konsumtion ger tillväxt i samhället. Genom 

att personer konsumerar mycket skapas jobb samt att mer pengar är i omlopp, och därför 

uppmuntras detta beteende. Att satsa på produkter med högre kvalitet och längre livslängd 

kan göra att tillväxten i samhället minskar eller stannar. Cooper anser att det inte behöver 

vara så, genom att förändra produktionen och konsumtionsmönstret av varor mot ett skickligt 

hantverksframtagande, ökade reparationer och andrahandsförsäljning. Detta skulle ge varor 

en längre livslängd samt ge nya arbetsmöjligheter och samhället skulle kunna ha ekonomisk 

tillväxt som inte baseras på konsumtion av kortvariga produkter.
24 

Art and Craft-rörelsen under 1900-talet i England, vars idéer återfinns i Slowrörelsen. Art 

and Craft-rörelsen sätter hantverket och materialet i centrum, de strävar efter en estetik som 

speglar det handgjorda och unika i föremål och arkitektur. Rörelsen höjde det handgjorda och 

 

21 Parkins,  2004 s.369-370 

22  Parkins,  2004 s.371-372 

23 Tim cooper, Slower consumption, Journal of industrial ecology,  2005, s.51-53 

24  Cooper 2005 s.53-55 
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personliga över det maskintillverkade och menar precis som den nutida rörelsen Slow-

consumption att kvalitet tar tid
. 25 

Slowrörelsen och dess förgreningar argumenterar för den långsamma tiden både inom bland 

annat matkulturer, arbete och privatliv. Det som de ser som den långsamma tiden är delvis tid 

där individen bestämmer livstempot själv och kan ta en paus från det rådande tempot i 

samhället, genom att exempelvis läsa en roman eller ta en promenad. Långsamhet kommer 

även in i att slowrörelsen förespråkar långsiktiga val istället för kortsiktiga, vilket kan ses 

både från slow-food samt slow-consumption grenarna. Hellre en hållbar tröja istället för flera 

mindre hållbara och ekologiska ingredienser som inte förstör miljön. Slowrörelsen utgör en 

kontrast i samhället då de fokuserar på en livsstil som inte fokuserar främst på vad som är 

ekonomiskt lönsamt.  

 

3.2.1 Slowart  

Slowart är en förgrening från slow-rörelsen inom konst och hantverksområdet. Teman kring 

hantverk och tid som introduceras i utställningskatalogen till utställningen Slowart vid 

Nationalmuseet år 2012, är bland annat mödosam, meditativ, respekt för materialet och ett 

motstånd till slit och släng kulturen. Cilla Robach är doktor inom filosofi och intendent vid 

Nationalmuseet i Stockholm och det är hon som har skrivit utställningskatalogen. Det 

mödosamma temat på tiden lyfts fram genom exempel kring utförandet, med plåster på 

fingrarna och tungt handarbete som gör att tillverkaren bara kan jobba med det några timmar 

om dagen för att orka med.
26

 Det meditativa inslaget beskrivs genom att hantverkare arbetar 

med en upprepande teknik, exempelvis broderi, vilket bildar ett lugnt och meditativt flyt.
27

  

Marcus Verhagen, konsthistoriker och konstkritiker, diskuterar kring det växande begreppet 

Slowart. I artikeln Slow time lyfter han fram exempel på vad han ser som slowart inom 

konceptuell konst. Det är verk som lyfter fram ett annat förhållningssätt till tid och får 

betraktaren att reflektera över dennes livstempo. I texten lyfter han fram även en konstvideo 

av konstnärerna Jennifer Allora och Guillermo Calzadilla. I videon får betraktaren se sex 

stycken sköldpaddor som flyter långsamt fram på en trästock genom en stad. Ibland är 

 

25  Morris, 2012 s. 146-148 

26  Robach, 2012 s.15-16,  

27  Robach, 2012 s.55, 109, 133,  
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kameravinkeln från sköldpaddornas perspektiv och ibland från flodens kant, detta gör att 

betraktaren ser två olika tidstempon. Från sköldpaddornas perspektiv ser man en stad med 

trafik och människor på väg till arbetet, medan från stadens perspektiv ser man sex 

sköldpaddor som sakta flyter framåt.  
28

  

Christoph Lindner professor i media och kultur samt Miriam Meissner doktorand, har också 

undersökt begreppet Slowart, fast i form av urbana fotografiutställningar i en storstad. 
29

 De 

presenterar Slow-rörelsen som en strategisk reaktion på storstadskulturens snabbhet och 

studiens syfte är att undersöka Slow-konstens roll i en urban storstad. De två 

fotoutställningarna som undersöktes i studien lyfte båda fram tid och levnadstempo men på 

olika sätt. Den ena utställningen visade fotografier på bland annat utsuddade personer, med 

portföljer, klädda i svart, som var placerade oregelbundet längst byggnadernas väggar. 

Utställningen ledde tankarna till stress och kontorsarbete, känslan i fotografierna var kall och 

frånvarande. Den andra utställningen lyfte tidstemat på ett helt annat sätt, den visade bilder 

på odlingar från landsbygden med människor som arbetade och stod och samtalade. Till 

skillnad från den första utställningen så var bilderna inbjudande, färgglada och skildrade 

åkerlandskap med blå himmel.
 30

 

 Resultaten av Lindner och Meissner studie var att de två urbana fotoprojekten de undersökt 

hade både tydliga likheter och skillnader. Likheterna var att de utgjorde och skapade nya rum 

i den urbana staden där kreativitet och det rådande tidstempot för den platsen ifrågasattes.
31

 

Båda fotoutställningarna räknar Linder och Meissner till genren slowart för att de handlar om 

tempo i samhället, och definierar begreppet Slowart till konst som rör tidsförhållning.
32

  

Den tidigare forskning kring begreppet Slowart har resulterat i olika sätt att se på det, Robach 

sätter materialet, tekniken och hantverkarens process i fokus. Medan Verhagen, Lindner och 

Messner talar om det färdiga resultatet och dess relation till tidstempon i samhället.  

 

 

28  Marcus Verhagen, Slow Time, Art monthly, London, 2008 s.9-12 

29  Christoph Lindner & Miriam Meissner, Slowart in the creative city,  Space and culture s.4-5 

30  Lindner, 2014/2015 s.22-23 

31  Lindner, 2014/2015 s.22-23 

32  Lindner, 2014/2015 s.22-23 
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3.3 Process, tid och skapande 

Tid är även en faktor hantverkaren måste ta i beaktan och kunna förhålla sig till i sin process. 

Helen Knutes skriver i sin doktorsavhandling att utförandet av konsthantverk alltid är 

centrerat kring själva utföraren och i det färdiga konsthantverkföremålet finns personens 

estetiska uttryck kvar. Att skapa ett konsthantverksföremål är alltid en process där 

konsthantverkaren ansvarar för hela tillverkningen, dennes önskningar, tankar och görande 

formar det färdiga föremålet. Begreppet konsthantverk beskriver Knutes som ett 

bruksföremål och ett konstföremål i samma gestalt 
33 

Knutes tar upp teman kring hur tid och erfarenhet i processerna går ihop. Att vara erfaren 

konsthantverkare gör att denne kan överblicka sin skapandeprocess och tidsåtgång, samt till 

viss mån styra den. I en jämförelse av en erfaren och en oerfaren konsthantverkare har den 

oerfarne satt för höga krav och där av tappat motivationen. Medan mer erfarna 

konsthantverkare har en större tilltro till sin egen kapacitet och skapandeprocess, genom 

övning vet de vad de kan åstadkomma och på vilken tid. Erfarenheten av hantverket blir även 

en erfarenhet av tidsåtgången. 
34

 Csikszentmihalyi, tar upp konstnärer och hantverkare som 

exempel på experter på flow, att de vet hur de ska gå till väga för att skapa en trivsam och 

gynnande arbetssituation. 
35

 Detta kan kopplas till Knutes resultat kring erfarenhet och att 

förhålla sig till tid. 

Som ett meditativt hantverksexempel från Slowrörelsen nämner Honoré handstickning. De 

upprepande momenten i stickningen beskriver han som meditativa och att det främst är själva 

långsamheten i görandet som är i centrum. Den som väljer att sticka för hand gör det för att 

det är hantverksmetoden som bidrar med stillhet eller kanske glädje. Det färdiga föremålet 

blir enligt Honoré en flykt från masstillverkning vilket bildar en bro mellan människor och 

föremål.
36 

 

Liksom Honoré lyfter Knutes fram ett meditativt förhållningssätt i konsthantverkets process. 

Detta sker i ett fysiskt arbetande med materialet där tankeverksamhet inte behöver närvara 

eftersom tekniken är väl inövad. Ett upprepande arbete där kroppen och tanken kan göra 

 

33  Knutes, 2009, s. 125 

34  Knutes,  2009, s. 130-131 

35  Csikszentmihalyi, 2008,  s.7 

36  Honoré, 2006 s. 216 
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skilda saker. Knutes tar även upp två ytterligare förhållningssätt till skapandeprocessen.
37

 

Som kontrast till ett meditativt förhållningssätt lyfter Knutes fram vad hon kallar en 

kämpande hållning, där det oftast är ett problem som ska lösas som gör att hand och tanke 

inte kan ta olika håll, utan att båda koncentreras kring utförandet i materialet. Som exempel i 

texten tar Knutes fram viljan att nå ett bestämt uttryck.
38

 I likhet med det meditativa 

förhållningssättets lugn och flyt, är vad Knutes kallar koncentrerad kognitiv hållning, när 

kropp och tanke arbetar tillsammans målinriktat och det bildas ett flyt. 
39

 Den tidigare 

forskningen i avsnittet visar att hantverkarens interna förhållning till tid varierar beroende på 

vad den utför och mängden av erfarenhet i hantverket. 

 

3.4 Media i samhället  

I de tidigare avsitten behandlas forskning kring tid och tempo, Slowrörelsen och 

hantverksprocesser, men eftersom denna studie ska analysera tidningsartiklar och recensioner 

kommer här ett avsnitt kring mediers roll i samhället. Användningen av medier ger oss 

information om världen vi lever i och vad som händer i samhället runt oss. Genom att studera 

olika slags medier kan man undersöka vad för budskap de sänder och delar ut i samhället och 

på så vis påverkar individers åsikter kring ett visst ämne, exempelvis hantverk.
40

  

 Jostein Gripsrud, professor i mediavetenskap berättar att idag lär vi känna olika typer av 

medier när vi är små och växer upp tillsammans med information på nätet, stimulerande 

dataspel, filmer och radio som underhållning.
 41

 Tillskillnad från i början av 1920- talet när 

radion var ny och reportrarnas röster sågs som intrång i hemmet. Att vara delaktig och 

uppkopplad mot omvärlden är idag något som en växande grupp människor är beroende av. 

Den ökade användningen och utvecklingen av radio, tv och internet har gjort att information 

sprids fortare både inom samhällen, länder men också globalt.
 42

  Detta kan kopplas till hur 

Hylland Eriksen beskriver att det snabbare levnadstempot som finns i större städer påverkar 

även på landsbygden genom medier.
 43

  

 

37 Knutes, 2009, s. 119 

38 Knutes, 2009, s. 120-121 

39 Knutes, 2009, s. 122-123 

40 Jostein Gripsrud, Mediekultur, mediesamhälle, Daidalos, Göteborg, 2000 s.57 

41 Gripsrud, 2000 s.18-19 

42 Gripsrud, 2000 s.57 

43 Eriksen, 2001 s. 53-56 
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Den tidigare forskningen i kapitlet lyfter två olika synsätt på hantverk, en positiv bild genom 

Slowrörelsen och en negativ och förgången bild som uppkom under industrialiseringen. På 

sättet hantverk skrivs fram i media kan man utläsa vilken syn som delas ut och sprids i 

samhället om det. 
44

  

 

  

 

44 Gripsrud, 2000 s.57 
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4. Metod och Material 

I detta kapitel redogörs vilken metod som används i analysen och hur materialinsamlingen 

genomförts. Studien har genomförts med en kvalitativ textanalys. I en kvalitativ textstudie 

har materialet tagits fram genom noggrann läsning och studiens syfte ska vara att ge mer 

djupgående kunskap än det direkt utläsbara. 
45  

4.1 Urval och material 

I studien har brukstexter analyserats, närmare bestämt recensioner och artiklar av 

utställningar. Enligt Lennart Hellspong, forskare vid intuitionen för nordiska språk, är en 

brukstext en text som har ett funktionellt syfte, det kan exempelvis vara att informera, 

instruera eller försöka sälja in något hos sin läsare. Dit räknar Hellspong både artiklar och 

recensioner. 
46 

  

Som en grund för min materialinsamling har jag valt att använda mig av Nationalmuseets 

urval av deltagare till utställningen Slowart, år 2012,. Nationalmuseet ägs av staten och har 

en uppgift att bevara kulturarvet, utveckla konstforskningen samt främja konstintresset i 

Sverige.
47

 Genom utställningen Slowart ville Nationalmuseet lyfta fram aktuella 

frågeställningar inom formområdet samt visa deras tolkning av det nutida och växande 

fenomenet slowart.
48

 Deltagarna som blivit utvalda till utställningen har valts ut på grund av 

deras relation till tid i deras skapande, att deras skapande är ovanligt tidskrävande och att 

hantverkaren har njutit av det.
49

 För att kunna undersöka hur hantverk i relation till tid 

beskrivs behövs förhållandet mellan hantverk och det nuvarande samhällstempot definieras. I 

jämförelse med sättet som den mesta produktionen av varor sker i dag så ter sig hantverk 

vara långsammare.
50

   

Det är hur Slowart utställningens deltagare presenteras i artiklar och recensioner som 

granskas i undersökningen. Jag valde att inte undersöka recensioner kring utställningen då 

den gett ut pressmaterial med framskrivna teman kring tid och samhälle. Jag valde istället att 

ta hjälp av deras urval av utställare och att fokusera på deltagarnas tidigare eller senare 

 

45 Sjögren, Jan, H & V: handen och vännen, Linköpings universitet, Linköping, 2009 s.53 

46 Hellspong, Lennart & Ledin, Per, Vägar genom texten, Studentlitteratur, Lund, 1997 s. 7-12 

47 http://www.nationalmuseum.se/sv/Om-Nationalmuseum/Vart-uppdrag/,  17/3-2015 

48 Robach, 2012 s.7  

49 Robach, 2012 s.12 

50 Parkins, 2004, s.365 

http://www.nationalmuseum.se/sv/Om-Nationalmuseum/Vart-uppdrag/
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individuella utställningar för att utställningens pressmaterial inte skulle påverka resultatet. 

Allt material till studien har samlats in genom litteratursökning.
51

 Recensionerna och 

artiklarna har sökts fram via databaserna Media-arkivet och Artikelsök. 

Sökorden bestod av utställningsdeltagarnas namn och ibland kompletterande ord såsom 

utställning eller det materialet hen arbetar i. Det resterande urvalet har sedan skett genom en 

begränsning i textmängd, för att rensa ut korta, notisliknande recensioner och artiklar.  

Avgränsningen som gjordes var att recensionen eller artikeln ska vara från en svensk 

dagstidning publicerad tidigast år 1990, då studien fokuserar på någorlunda nutid.  Jag valde 

att begränsa mig till dagspress då sådana tidningar når en större läsarkrets än facklitteratur 

och tidskrifter. Jag valde även att analysera recensioner och artiklar där intervjuer tar liten 

plats för att journalistens egna uttryck ska bli tydligare. Urvalskriterierna har satts succesivt 

samtidigt som materialet har sökts fram. 

4.1.1 Material 

Urvalet av analysmaterial resulterade i 17 stycken recensioner och artiklar från olika 

dagstidningar runt om i Sverige. Här nedan följer en uppradning av det materialet som 

analysen genomförts på.  

1. Recension av en textil samlingsutställning med bland annat Irene Agbaje som deltagare. 

Skriven av Peder Alton och publicerad i Dagens nyheter1993-02-24. 

 

2. Artikel om en utställning med Mats David Gahrns och Eva Bengtssons trä och keramik 

produkter på Nolhaga. Skriven av Ebon Karlsson och publicerad i Göteborgs-Posten, 1996-

06-14. 

 

3. Artikel om Petra Schous utställning av smycken på Galleri Inger Molin. Skriven av Åsa 

Wall och publicerad i Svenska dagbladet den 2000-06-03 

 

4. Kort recension om Eva Hilds utställning av keramikskulpturer på Galleri Inger Molin. 

Skriven av Åke Livstedt och publicerad i Svenska dagbladet den 2002-03-23. 

 

5. Kort artikel om Mats Davids Gahrns arbete med träslödj, skriven av Åsa Wall och 

publicerad i Svenskadagbladet den 2002-09-21. 

 

6. Kort recension av Annika Ekdahls utställning av gobelängvävnader på Galleri Anna H, 

skriven av Lisbeth Ahnoff. Publicerad i Göteborgs-Posten den 2006-11-11.  

 

7. Recension skriven av Malin Vessby om Kennet Williamssons utställning av brukskeramik 

på Blås och knåda i Stockholm. Publicerad i Dagens Nyheter den 2010-03-04. 

 

8. Recension om Mafunes Gonjos arbete i glas och tejp, skriven av Gunilla Petri. Publicerad i 

tidningen Barometern den 2011-09-05. 

 

51 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, 2009 s. 47 
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9. Kort Recension om Mafune Gonjos utställning av glas och tejp konst, vid Pukebergs 

glasbruk. skriven av Karin Asmundsson och publicerad i tidningen Östran den 2011-09-06. 

 

10. Recension av Margit Brundins utställning av keramiska djurskulpturer på Galleri Magnus 

Winström. Skriven av Mikael van Reis och publicerad i Göteborgs-Posten den 2011-09-13. 

 

11. Recension kring Helena Hörstedt utställning av en klädcollection på Röhsska museets, 

skriven av Boel Ulfsdotter och publicerad i Göteborgs-Posten den 2012-02-22. 

 

12. Recension om Karen Bit Vejles utställning av stora pappersklipp på Kalmar slott. Skriven 

av Gunilla Petrie och publicerad i Oskarshamn-tidningen, 2012-03-31. 

 

13. Recension av Boel Ulfsdotter om Pasi Välimaas utställning av textilkonst på Nääs 

konsthantverk. Publicerades i Göteborgsposten den 2012-03-29. 

 

14. Recension av Malin Lagers utställning av broderier, på Tomarps kungsgård. Skriven av 

Christine Antaya och publiserad i Helsingborgs dagblad den 2013-09-03. 

 

15. Recension om stipendiaten Annika Ekdahls utställning av gobelängvävnader på Abecita 

Konstmuseum. Publicerades i Borås Tidning, 2013-11-13. Skriven av Inger Landström. 

 

16. Recension skriven av Görel Svahn Ingemar D Kristiansen om Gunilla Lagerhem-Ullbergs 

utställning av experimentella blomstertavlor, på Studio k2 i lund. Publicerades i 

Sydsvenskan, 2014-04-19 

 

17. Recension skriven Johans Sebastian om Cecilia Levys utställning av pappers konst på 

Kaleido. Publicerades i Uppsala nya tidning den 2014-05-22. 

 

 

Analysmaterialet består av främst recensioner men även tre artiklar, det är publicerat i större 

lokala eller nationelltidningar mellan 1993 och 2014.  Från början var tanken att det endast 

skulle vara recensioner men luckrades upp då det var svårt att hitta tillräckligt material för 

studiens omfång. Genom att öppna upp materialbegränsningen fick jag tag på de 17 

artiklarna och recensionerna, vilket gjort att studiens material fått en större spridning i 

textmängd och publicerings år. Även har vissa av artiklarna behandlat samma hantverkare, då 

det var ojämnt mycket skrivet om utställningsdeltagarna. Eftersom det är beskrivningen av 

hantverket studien undersöker spelar det inte så stor roll att det handlar om samma 

hantverkare även om det troligtvis har påverkat resultatetet något. Det viktiga är att det finns 

en spridning i journalister och tidningar, annars kan deras individuella språk påverka 

analysen.  
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4.2 Analysmetod 

Som stöd för analysen har jag använt mig av två metoder båda förespråkade av Hellspong. 

Analysen av det insamlade materialet har gått till genom en tvådelad analys bestående av en 

strukturell analys och ideologisk analys. 

Först har alla tidningsrecensioner och artiklar gåtts igenom med en strukturell analysmetod 

var och en för sig. Den strukturella analysmetodens syfte är att ge en djupgående beskrivning 

av en texts kontext och innehåll genom att läsa igenom den flera gånger och titta på dess 

uppbyggnad, ordförråd och bakgrund. Denna analysmetod kan användas som stöd för andra 

analysmetoder för att göra dem mer djupgående.
52

 Jag har tillämpat den strukturella 

analysmetoden genom att fokusera på vilka beskrivande ord och vilka teman som tas upp i 

recensionerna, och som är kopplade till tidsbeskrivning eller tidsuppfattning på något vis.  

Den ideologiska analysens syfte är att undersöka vilka värderingar som finns i en text och 

hur den bidrar till värderingar och åsikter. Då studien undersökt hur hantverk i relation till tid 

presenteras passar en ideologisk analys in. Den ideologiska analysen har tillämpats genom att 

jämföra resultatet från den strukturella analysen och att leta efter värderande textteman och 

ord som kan visar på en åsikt.
53

  

Analysprocessen gick till genom att jag först skrev ut de 17 artiklarna tre gånger och gick 

sedan genom de två första högarna med den strukturella analysen och strök under textteman 

kring tid och beskrivande ord. I den ena av de två högarna tittade jag på de funna orden med 

den ideologiska analysen. Och den tredje högen gick jag även igenom med den ideologiska 

analysen. Där jag med överstrykningspenna sökte jag efter påståenden och värderande 

stycken. Genom att ställa min analys mot den tidigare forskning och teori som uppsatsen tar 

upp jämför jag de åsikter jag fått fram i analysmaterialet med redan framskrivna teorier och 

kan där igenom utläsa vilken ideologisk grund, åsikter, som finns i recensionerna.
54

 Den 

strukturella och ideologiska analysen berikar varandra genom att den strukturella gör att jag 

lär känna texten väl och den ideologiska sätter den i ett sammanhang med samhället.   

Efter att själva analysen är gjord har en tematisering av materialet gjords, detta för att göra 

den förståelig för läsaren och för att tydligt kunna lyfta fram vad jag kommit fram till i 

 

52 Hellspong, 1997 s. 61-67 

53 Hellspong, 1997 s. 131-133 

54 Hellspong, 2001 s. 136-139 
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analysen. Analysen delades upp i teman genom att resultatet har sorterats i liknande 

områden. I framskrivningen av områdena har jag både berättat generellt vad som kommit 

fram samt gått in på djupet. I tematiseringen har jag tänkt på att visualisera materialet på ett 

rättvist sätt genom att presentera materialet lika och att representera större delen av 

materialet. 
55

 

4.2.1 Etik 

Forskningsetiska aspekter har tillämpats i studien genom att tydligt synliggöra 

tillvägagångssättet, hur metodval och analysen har gått till. Även att vara tydlig och öppen i 

min bakgrund till ämnet och vilken annan forskning som finns inom området.  Då min empiri 

bygger på analyser av text som är publikt tillgängligt finns där ingen etisk aspekt med 

anonymitet eller exempelvis inspelning av intervjuer. I samband med studien har jag läst och 

förhållit mig till vetenskapsrådets publikation, God forskningssed.
56 

 

55 Alvehus, Johan, Skriva uppsats med kvalitativ metod, Liber, Stockholm, 2013 s. 110-111 

56 Hermerén, Göran, God forskningssed, Vetenskapsrådet, Stockholm, 2011, s. 12. 
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5. Analys 

Detta kapitel tar upp resultatet av analysen i teman skapade utifrån analysresultaten och det 

tidigare forskningsavsnittet.  Inledningsvis skrivs om direkta teman kring tid, där efter följer 

rubriker om ekonomi, material och process, det färdiga objektets beskrivning och avslutas 

med en rubrik om presentationen om hantverket och hantverkaren, under vilken jag 

diskuterar resultaten från de tidigare kapitlen. I samtliga avsnitt blandas de två 

analysmetoderna, strukturell och ideologiskanalys, och det relevanta för studien lyfts fram. 

Studiens analysmaterial består både av tidningsartiklar samt recensioner, men kommer i 

analyskapitlet att benämnas som artiklarna, om inget annat är specificerat.  

5.1 Den direkta benämningen av tid  

Ett tydligt tema som kom fram under analysen bestod av ord som direkt beskrev tid. 

Långsam, uråldrig och gammal är några exempel. I samtliga artiklar finns det teman som kan 

knytas till tid men en del av artiklarna hade tid eller tidsåtgång i direkta beskrivande ord. I 

tolv av artiklarna fanns det en direkt användning av ord eller textteman som beskriver tiden, 

samtliga, utom en, beskrev något långsamt.  

Två-tre veckor tar det att göra dessa Mästarstycken. Den korta tiden överraskar oss, 

men Mats arbetar intensivt.
57 

Citatet syftar på att Mats David Gahrns skåp, som är gjorda i trä, förväntas ta längre tid än 

vad de faktiskt gör. Skåpen beskrivs vara enormt välgjorda och ha ett magiskt sug. Utsagan 

spelar på en förväntan om att hantverk ska ta lång tid om det är välgjort. Kvalitet är kopplat 

till tidsåtgång precis som Cooper diskuterar kring termen slow-consumption
58

 men 

hantverkaren Mats David Gahrn presenteras som effektiv för att ha gjort något så pass 

välgjort. Effektivitet som ses som en positiv egenskap på företagsmarknaden då det genererar 

pengar.
59 

Det genomgående beskrivande temat som talar om att hantverk är långsamt kan kopplas till 

Parkins. Som skriver att produktionssätt som användes innan industrialiseringen ses som 

långsamma och att de uppfattas som bakåtsträvande. Den långsamma beskrivningen kommer 

då av att jämföra produktionstiden vilket gör att det som tar kortast tid ses som mest effektiv 

 

57  Karlsson Ebon, ”Ett magiskt sug i trä och keramik”, Göteborgs-Posten, 1996-06-14 

58  Cooper, 2005 s.53-55 

59  Sennett, 2000 s.71 
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och mest ekonomiskt lönsamt. 
60

 Som Sennett skriver så ses effektivitet som en positiv 

egenskap medan långsamhet inte gör det i företagande syfte.
61 

Ordet långsam, med olika böjningar, är med i fyra av artiklarna och är det mest använda utav 

de beskrivande orden kring tid. Tre av dessa artiklar har ordet långsamt i böjdform med i 

artikelrubriken, vilket sätter mycket fokus på beskrivningen eftersom den ska dra läsare till 

sig. Den av artiklarna som genomsyras mest av ordet långsamt är en recension skriven av 

Boel Ulfsdotter om Pasi Välimaas utställning på Nääs år 2012, där rubriken lyder:” Här 

vandrar tankar i långsamt tempo”
62 

I recensionen lyfts långsamheten mer fram som ett 

tankeförlopp för betraktaren i utställningen än som en beskrivning av hantverkarens 

produktionstid eller förhållningssätt. Precis som Verhagen, Lindner och Meissner diskuterat 

kring området slowart, att det området i första hand inte handlar om tiden som ett föremål tar 

att göra utan tankarna om tidstempon som verket förmedlar. 
63

 Pasi Välimaas utställning 

beskrivs som en meditativ, inåtgående och som en fascinerande upplevelse, där reflektioner 

om den långsamma tiden hela tiden är i centrum. Den långsamma tiden lyfter journalisten 

fram som tankar bakåt i tiden och beskriver den så kallade Sidenvägen, en gammal 

handelsväg genom Asien, tillsammans med intrycket från utställningen. 
64

 
 

Ett annat tema kring direkta benämningar om tid i artiklarna är olika typer av 

tidsbeskrivningar, antingen i samband med hantverkarens arbetsprocess, i samband med 

materialet eller en historisk bakgrund till tekniken hantverkaren använder, ett beskrivande 

tema som känns igen från Nationalmuseets utställnings katalog från utställningen Slowart. 
65 

Det är alltid behagligt att se en uråldrig hantverksteknik som behandlas med 

skicklighet och entusiasm, och får ett slags samtida relevans.
66

  

Citatet ovan som handlar om hantverkaren Isa Dahlin som arbetar i Damastteknik. Ordet 

långsamt har en neutral framtoning om man jämför det bredvid ordet uråldrig, som 

förekommer i totalt två artiklar. Uråldrig, som det används i citatet, framställer den det 

beskriver som bakåtsträvande, mycket gammal och inte tillhörande nutiden. Intressant nog så 

 

60 Parkins, 2004 s.369-370 

61 Sennett, 2000 s.71 

62 Ulfsdotter, Boel, ”Här vandrar tankar i långsamt tempo”, Göteborgsposten, 2012-03-29, s. 69-

70 

63 Lindner, 2014/2015 s.22-23, Verhagen, 2008 s.9-12 

64 Ulfsdotter, 2012-03-29, s. 69-70 

65 Robach, 2012 s.12 

66 Alton Peder, ”Det omöjliga är det bästa”, Dagens nyheter, 1993-02-24, s.1 
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lyfts skicklighet i tekniken som ett botemedel mot detta, om man är skicklig på det man gör 

så får det en samtida relevans.  

”Samtliga plagg är sydda för hand under minst hundra arbetstimmar och till synes helt felfria 

i konstruktion och estetik.” 
67

 Citatet handlar om Helena Hörstedts arbetstid, det och citatet 

ovan om Isa Dahlin och dammasttekniken beskriver att det är behagligt att se en långsam 

teknik användas med skicklighet. I citatet om Mats David Gahrns skåp, i början av kapitlet, 

lyfts också skickligheten som en anledning till att det borde, kunde, skulle fått ta tid. Denna 

beskrivning skulle kunna förklaras med att produktionstiden är kopplad till pengar och ett 

föremål med längre produktionstid behöver ha en längre livslängd, kvalitet och vara skickligt 

gjord för att väga upp kostnaden för det. 
68

  

Tidstempot som tydligt kommer fram i artiklarna är beskrivet som långsamt. Långsamhet i 

olika skepnader beskriver hantverkaren på olika sätt, men inte personligen, utan kring dess 

hantverk och resultat. I artiklarna stod det ingenstans att hantverkaren är långsam utan 

beskrivningen hamnade alltid runt om. Detta gör att hantverket blir det som beskrivs som 

långsamt och hantverkaren blir istället den som väljer att hålla på med något långsamt. 

Beskrivningen långsam kan förklaras genom att journalisten jämför hantverket med 

industritillverkning, den jämförelsen kan leda till att hantverk framstår som bakåtsträvande 

och gammalmodigt. 
69

 I materialet finns det däremot en återkommande positiv beskrivning 

av det färdiga föremålet som njutningsfullt eftersom det är gjort med skicklighet. 

5.2 Materialet i tusentals bitar och arbetsprocessen  

En central del i de flesta artiklarna är att beskriva materialet eller processen som 

hantverkaren har arbetet med. Beskrivningen av hantverkarnas skapandeprocess samt 

beskrivningen av de material de arbetar i kan sammanfattas med dessa beskrivande ord: 

hundratals bitar, oerhört noggrann, tålmodigt och ”På gränsen till vad som är tekniskt 

möjligt.” 
70

 Under analysen kom tre teman kring teknik, material och process fram, dessa är 

att beskriva materialet i flera småbitar, att tekniken eller materialet utgör en utgångspunkt i 

hantverkarens skapande. Samt att tekniken är gammal och hantverkaren bevarar den. Även 
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om det inte står tydligt att det tar lång tid så är det något som man förstår då man läser om 

materialet och processen i artiklarna. Material och process står oftast beskrivna tillsammans 

och är nära kopplade till varandra.  

”Dessa meterstora pappersklipp, skira som luft, är en hyllning till långsamhet 

och tålamod. Att klippa i papper – en gammal tradition med rötter i Kina – är ett 

precisionsarbete. Minsta felklipp och hela verket går till spillo. ” 
71 

Citatet ovan är från en recension om Karen Bit Vejles utställning vid Kalmar slott under 

2012. I artikeln står det tydligt att arbetet tar tid och att processen är omfattande och svår 

eftersom hantverkaren måste vara noggrann. Den berättar även att tekniken är gammal och 

att hantverkaren för den med sig in i nutiden genom att blanda in moderna referenser i sina 

verk. I likhet med hur Slowfood-rörelsen som arbetar med att bevara matkulturer och att lära 

ut det till yngre generationer så att det inte ska dö ut.
72

 Presenteras Karen Bit Vejles 

pappersklipp. Det framstår som att det inte bara är hennes eget hantverk utan också en tjänst 

för omgivningen eftersom hon bevarar ett gammalt hantverk och kan föra det vidare.  

Ett annat exempel på hur materialet och processen beskrivs handlar om hantverkaren Mafune 

Gonjos arbete: ”Bredvid hänger en klänning i glas. Hundratals glasbitar som fogats samman 

och fått kropp och volym...”
73 

Beskrivningen av att materialet på något vis är i många delar 

som sammanfogas framkommer i ytterligare fyra artiklar där två andra journalister skriver 

om konstnären Mafune Gonjos arbete. De andra hantverkarna som skrivs om är 

smyckeskonstnären Petra Schou och papperskonstnären Cecilia Levy. Även en artikel om 

pappersklipperskan Karen Bit Vejle kan kopplas till temat då hon klipper ut många delar ur 

papper.  Genom att beskriva materialet och processen som pillrit och att många bitar som 

sammanfogats leder tankarna hos läsaren till den tid som det tagit hantverkaren att göra detta.  

Beskrivningen av materialet på detta sätt framställer hantverkaren som både tålmodig och 

noggrann. Knutes kopplar ihop erfarenhet i hantverket och uppfattning av produktionstiden 

av föremål, om man är erfaren så vet man hur mycket tid saker och ting tar, medan om man 

är oerfaren så är det större chans att man ger upp på vägen eller letar efter enklare lösningar. 

Med denna jämförelse framstår hantverkarna som erfarna i sitt hantverk. 
74
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” Eva Hild benämner dem aldrig skulpturer. För henne är materialet - stengodsleran - den 

verkliga utgångspunkten och kärlet dess form.
75

 Det finns ett stort fokus på teknik och 

material i flera av artiklarna, citatet ovan är om keramikern Eva Hild där materialet 

presenteras som hennes utgångspunkt. I samtliga av artiklarna som handlar om hantverkare 

som arbetar med keramik, för utom artikeln om Margit Brundin, skrivs antingen tekniken 

eller leran, eller båda två fram som en utgångspunkt för hantverkarnas skapande, samt för 

Mats Gahrn som arbetar med trä.  

Slowfood och Slowconsumption rörelsen beskriver båda om vikten av teknisk skicklighet 

och material av kvalitet, vilket känns igen i analysresultatet. Genom att byta ut leran mot 

ingredienser och tekniken till exempelvis långkok kan tydliga paralleller dras mellan 

slowfood-rörelsen och sättet materialet presenteras i artiklarna.
76

 Material- och 

processbeskrivningarna i artiklarna kan kopplas till värdegrunden i Slowrörelsen och dess 

förgreningar. Det handlar om kvalitet, teknisk skicklighet och bevarandet av gamla tekniker.  

 

5.3 Föremålet som är (för) bra gjort 

 

I beskrivningen av de färdiga föremålen som hantverkaren gjort har tre tydliga teman 

uppkommit under analysen, dessa är att verket är fysiskt stort eller omfattande, att det finns 

en berättelse anknuten till det samt ett tema där föremålen beskrivs som för välgjorda. Ett 

vanligt förekommande beskrivande drag i artiklarna är att beskriva föremålen med känslor 

och olika sinnesupplevelser.  

Det välgjorda, det långsamma, det tekniskt skickliga föremålet som skapats med 

koncentration. De beskrivande orden av det färdiga föremålet i artiklarna kan delas upp i två 

högar, den ena beskriver hur föremålet ser ut rent fysiskt: stort, djupt rött, grovt osv. Den 

andra högen beskriver snarare känslan eller intrycket som journalisten får utav föremålet: 

poetiskt, gåtfullt, sensuellt, praktfullt och överdådigt. Föremålen beskrivs som unika och 

enastående, att de är speciella. Att föremålen beskrivs som speciella och unika kan kopplas 

till hur Honoré beskriver hantverkets roll i slowrörelsen, att handgjorda föremål bildar en bro 

mellan människor och objekt, även att hantverkaren kan hålla på med sitt hantverk för att det 
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ger denne glädje och en meditativ ro.
77

 Beskrivningen av det färdiga föremålet som unik och 

behaglig kan komma från att journalisten vet att det är handgjort av en människa. 

Annika Ekdahls gobelängvävnader beskrivs som oerhört stora och detaljerade.
78

 Det bildar 

precis som temat från det förra kapitlet, om materialet i många bitar som har sammanfogats, 

en indirekt beskrivning av tid då läsaren ges en uppfattning av den långa produktionstiden.  

Sammantaget är det en något ojämn utställning. De fotorealistiska porträtten är 

tekniskt häpnadsväckande men samtidigt något tillrättalagda och stumma. Det som 

verkligen glimrar till är naturskildringarna där Lagers behandling av ljus kommer 

helt till sin rätta.
79 

Citatet är från en recension av Malin Lagers utställning på Tomarps kungsgård. I citatet 

skrivs det om två verk, ett stort fotoliknande broderi som beskrivs som tekniskt 

häpnadsväckande och en foto- och videoinstallation som journalisten anser har ett starkate 

utryck och därför föredrar. Lagers skicklighet i maskinbroderi beskrivs göra föremålet 

tillrättalagd och stumt. En liknande framskrivning går att hitta i artikeln om Margit Brundins 

djurskulpturer gjorda i keramik. Journalisten säger att vissa av djuren berör starkt medan 

andra leder tankarna till tråkiga skolsalar med uppstoppade djur.
80

 De båda journalisterna 

säger inte att föremålen är dåligt gjorda utan att den tycker de är livlösa. I de flesta fall 

beskrivs det välgjorda föremålet som något vackert och positivt, men i de två artiklarna 

beskrivs det som överarbetade vilket snarare presenterar dem som ett slags slöseri med tid. 

Slowconsumption-rörelsen förespråkar hållbart material och teknisk skicklighet som 

hörnstenar för att sakta ner konsumtionen men ändå inte stoppa flödet av pengar i 

samhället.
81

 Artikeln om Kennet Williamssons keramik beskriver hans föremål som så 

välgjorda att de ser maskingjorda ut, men att det finns en närvaro kring föremålen då de är av 

hög kvalitet och handgjorda.  ”Williamsson fördelar lika delar livsåskådning och keramik”
82

 

Den beskrivningen av det färdiga föremålet ger en mer positiv bild av det handgjorda, än om 

man jämför med exempelvis Margit Brundins djur som beskrivs som uppstoppade djur från 

en skolsal.  
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5.3.1 Det känslofulla och berättande föremålet  

Under analysen framkom två teman där föremålen beskrivs med eller som berättande, att de 

förmedlar en saga eller att journalisten när hen ser på föremålet har uppfattat en berättelse. 

Ett återkommande inslag i beskrivningen av det färdiga föremålet är att blanda in 

sinnesupplevelser vilket bildar ett berättande för läsaren. 

Karen Bit Vejle är själv en sagoberättare i luft. Med sin mors gamla sysax väver hon 

bilder av tunnaste linjer och djupaste skogar.
83 

En beskrivning kring det färdiga föremålet och om hantverkarens arbete är ett berättande 

förhållningsätt. Exempelt ovan är ett citat där Karen bit Vejle pappersklipp beskrivs, hon och 

hennes verk är lika mycket en sagoberättelse som ett hantverk. Andra som beskrivs ha en 

utgångspunkt i berättandet är Petra Schou och Annika Ekdahl. I samtliga fyra artiklarna 

spelar deras släkt eller barndom in i den berättande beskrivningen. En av Annika Ekdals 

gobelänger beskrivs som en fantasirik gestaltning av hennes sons bröllop med både levande 

och bortgångna släktmedlemmar.
84  

Ett annat berättande tema är där journalisten själv uppfattar en sagolik stämning eller en 

berättande framtoning i utställningen. ”Resultatet blir sagoartat och känsloladdat med öga, 

nos och öra som replipunkter.” 
85 

Citatet är från artikeln om Margit Brundin där journalisten 

beskriver hennes djur som sagolika, hur djurens ansikte påminner journalisten om fabler men 

att Margit Brundins keramiska djurskulpturer är mer naturtrogna. Artikeln om Pasi Välimaas 

utställning är skriven på ett berättandesätt, fast om långsamhet. I båda exemplen ovan bildar 

journalisten en berättelse runtomkring föremålet, svävar iväg och skapar en berättelse från 

sina intryck.
86

 
 

Detta beskrivande sagotema är inget som visats i studiens tidigare forskning. Knutes anger 

däremot att konsthantverk alltid är knutet till individen som skapar det.
87

 En koppling mellan 

berättande och tid kan som tidigare nämnt vara att handgjorda föremål bildar en bro mellan 

människa och objekt.
 88

  Den bron skulle kunna bestå av ett berättande. Kring processen eller 
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kring föremålet, som uppkommer för betraktaren även om hantverkaren inte hade det i 

åtanke.  

Smyckena klirrar som ljudet av snäckor, klockor och kristall. Hennes oxiderade ringar 

har en dovare klang(...)  

Detta sensuella och behärskade fyrverkeri får mig att tänka på tunga prunkande 

syrenklasar och på minnet av en norrländsk äng med tusentals blåklockors prasslande 

och poetiska musik då de snuddar vid varandra. 
89 

I artiklarna är även en annan typ av berättande närvarande, ett berättande som journalisten 

gör om hantverkaren och dennes arbete. Genom olika sinnesupplevelser beskrivs mötet med 

föremålen eller om hantverkaren själv. Beskrivningen i artiklarna görs genom att blanda in 

sinnesupplevelser, hörsel, lukt, känsel och känslor. Citatet ovan är från en recension om Petra 

Schous smycken. Ett annat exempel på hur föremålet beskrivs med sinnen är om Mats 

Davids Gahrns skåp där journalisten säger sig inte kunna motstå att smeka ytan och beskriver 

i artikeln känslan den välarbetade träytan mot handflatan. 
90 

Handgjorda föremål är speciella. De har en berättelse eller en sinnlig närvaro för att de är 

handgjorda. Så lyder den generella beskrivningen av materialet kring det berättande temat. 

Berättelsen handlar om föremålet och gör det speciellt. Möjligen kan det vara så att det blir 

speciellt och behöver/får en berättelse eftersom det är ett handgjort föremål. Likaså beskrivs 

det med hjälp av sinnesupplevelser vilket bildar ett slags berättande/upplevande känsla för 

den som läser.  

Slowart genren har i den tidigare forskningen bland annat definierats som att verket berättar 

och gör betraktaren uppmärksam på levnadstempon.
91

 Ett liknande berättande kan ses i 

beskrivningen kring föremålen, men där de bland annat berättar om en norrländsk 

sommaräng, barndomsminnen, bröllop och om själva hantverket.  Slowrörelsen kopplar ordet 

långsam med tid då individen själv kan välja sitt livstempo och exempelvis ta tid att umgås 

med släkt och vänner eller ta en promenad.
92

 På det sättet anknyter det berättande temat i 
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artiklarna till slowrörelsen och även slowart grenen, även om berättelsen inte konkret handlar 

om tidtempo i första hand. Istället handlar berättandet om något som slowrörelsen arbetar för.   

5.4 Synen på hantverket och utföraren 

 

Under denna rubrik behandlas de värderande teman som kommit fram under analysen och 

vilken bild det ger av hantverkaren. Hantverkaren beskrivs som noggrann, tålmodig eller 

skicklig i artiklarna. Den långsamma beskrivningen ligger, som nämndes under rubriken Den 

direkta benämningen av tid, alltid kring hantverket eller det färdiga föremålet och aldrig om 

hantverkaren själv. Detta gör att hantverkaren framstår som den som väljer att göra något 

långsamt. Att vara en person som väljer att göra något långsamt skulle möjligtvis kunna ses 

som att man går mot strömmen eller att man förespråkar slowrörelsen. Det färdiga föremålet 

beskrivs som vackert, skickligt gjort och av hög kvalitet vilket beskriver hantverket som 

positivt. De värderande orden och textteman som kom fram under analysen pekade främst på 

en positiv syn på hantverket och dess resultat, men värderade teman i negativ mening 

förekom också, men i endast tre av artiklarna. 

De teman som visar en negativ värdering är inte lika uttalade som de positiva, exempelvis 

kallas föremålen för vackra men aldrig för fula. Den negativa beskrivningen av ett föremål 

består av att det är för bra gjort, vilket leder tankarna till att det är för mycket tid nedlagt på 

det. Att resultatet inte väger upp för all den tid som blivit lagt på det. 

 

I resultatet av analysen har långsamhet presenterats tillsammans med beskrivningar av hög 

kvalitet och skickligt hantverk vilket kan ses som positivt om man kopplar ihop det med 

slowrörelsens och slow-consumption syn på långsamhet, att det ger livskvalitet och ro, tillför 

produkter av hög kvalitet på marknaden.
 93 

Medan Parkins och Sennett menar att det som är 

långsammare i samhället kan ses som olönsamt och bakåtsträvande.
94 

Men eftersom 

resultaten beskrivs som speciella och vackra så ges tidsåtgången en positiv framtoning och 

likaså hantverkaren som står bakom föremålet.   
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Brundin är en konstnär som arbetar tålmodigt med hantverkets hela register. Hon skulpterar 

sina djurhuvuden, engoberar och målar ytan och skär minutiöst fram pälsstrukturen hår för hår 

med egna verktyg och bränner sedan verket i hög temperatur. 
95 

Margit Brundin benämns i citatet ovan som tålmodig vilket kan ställas mot sättet som 

Csikszentmihalyi beskriver konstnärer och hantverkare som experter på flow 
96

 och på sättet 

Knutes kopplar hantverkskunnande med tidsuppfattning. Erfarenhet inom hantverket innebär 

även erfarenhet på arbetets tidsåtgång, en hantverkare är expert på flow eftersom denne kan 

försätta sig i en njutbar och effektiv arbetssituation. Hantverkaren vet att processen tar tid 

och utnyttjar tiden till att på ett skickligt sätt skapa unika föremål av hög kvalitet. Andra 

uppfattningar som läsaren får utav hantverkaren bakom kan kopplas till den berättande 

beskrivningen kring föremålet. Hantverkarna framstår då som fantasirika berättare vars 

hantverk och resultat är nära sammankopplade med en historia de vill berätta. 

Innan industrialiseringen kanske inte en hantverkare skulle presenteras som tålmodiga 

eftersom det var det sättet som produktion gick till på då, men i jämförelse med 

industritillverkning idag framstår det som tålmodigt att producera något för hand. Genom att 

koppla den tålmodiga beskrivningen av hantverkaren och den synen som Parkins behandlar 

framstår hantverkaren som en som är speciell i sin tid med anor bakåt i historien. 
97 

5.5 Pengar är tid 

Detta avsnitt handlar om de ekonomiska teman som kommit fram ur analysen. Att hålla på 

med hantverk idag som arbete kan vara svårt då tidsåtgång och tjänadet av pengar är 

sammankopplat.
98

 Av de 17 artiklarna som granskats, var det endast fyra som tydligt skrev 

fram ekonomi  som ett tema. De former av ekonomi som lyftes tydligast var kring 

sidoinkomster.  

46-årige konstsnickaren Mats David Gahrn bär nattetid ut Göteborgs-Posten sedan 

han var tretton för att under dagarna kunna ägna sig åt finsnickeri i form av askar, 

skålar, schatull och skåp.
99 
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I artikeltexten skrivs denna sidoinkomst fram som ett måste då han ekonomiskt inte kan klara 

sig på endast hantverket. Det lyfts även tydligt fram att det är hans eget val att leva och jobba 

på detta sätt. Ett annat exempel på sidoinkomst är om hantverkaren Eva Bengtsson.
100

 Efter 

att Eva Bengtsson gått ut Konstindustriskolan i Göteborg flyttade hon och hade ateljé i 

Halland, men fick de tre första åren arbeta extra som lärare för att få sin ekonomi att gå runt. 

Skillnaden som framstår mellan Gahrn och Bengtsson är att Bengtsson arbetade extra i tre år 

medan Gahrn gjort det sedan han var tretton år och gör det än.  

Som Csikszentmihalyi lyfter i exemplet om arbetaren Joe och om invånarna i alpbyn, att de 

kopplar sitt arbete med livskvalité och glädje och därför inte bryr sig så mycket om mängden 

pengar som de tjänar. Detta kan liknas med den beslutsamhet som beskrivs om Mats David 

Gahrn, att han tycker det är värt att bära ut tidningar om nätterna för att kunna hålla på med 

sitt hantverk.
101 

En annan ekonomisk aspekt som behandlas i en av artiklarna är stipendier. Väverskan 

Annika Ekdahl har fått årets stipendium från The Nordic art of textiles. Stipendiet som 

beskrivs som stort har Ekdahl fått för sina gobelängvävnader.
102

  Eriksen menar att det som 

är långsamt i samhället oftast behöver någon form av ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta. 

Stödformaten som nämns i artiklarna är stipendier och sidoarbete. Sidoarbetet blir även ett 

slags ekonomiskt stöd för att verksamheten skall kunna fortsätta.
103

  

En annan form av sidosyssla är det hantverk som står i fokus i artikeln om Gunilla 

Lagerhem-Ullberg, där artikelförfattaren berättar om hennes blomstertavlor som ett nytt 

område hon ger sig in i.
104

 Hennes hantverk framstår som en sidosyssla då det tidigare i 

texten står att hon är chefdesigner på mattfabriken Kasthall och arbetat där i 25 år.  

Den nära koppling mellan tid och pengar, som bland annat Jönsson tar upp, kan liknas med 

att endast sidoinkomster nämns.
105

 Pengars nära koppling till tid gör att föremål som tar 

längre tid att utföra också behöver kosta mera. De fyra artiklar som tar upp sidoinkomster 
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viasr att hantverkaren inte lever på sitt hantverkskap, förutom Eva Bengtsson. I de andra 

artiklarna finns det ingen beskrivning kring hantverkarens ekonmiska situation. Ekonomi 

kanske ses som ett känsligt ämne och det är intressantare för journalistens läsare om denne 

fokuserar på föremålen och processen. Ingen av artiklarna berättar vad de utställda föremålen 

kostar, en förklaring till detta skulle möjligtvis kunna vara att föremålens beskrivning som 

unika och känslofulla gör att de inte ses som en försäljningsprodukt. 

Beskrivningen av processerna och föremålen tyder på att en underliggande koppling mellan 

tid och pengar är närvarande. Förutom de direkta inslagen av sidoinkomster så finns det ett 

tema kring tid, ekonomi och det välgjorda föremålet i analysmaterialet. Att föremålet 

beskrivs som skickligt gjort, unikt, av hög kvalitét gör att det presenteras och tillgodoräknas 

den tid det har tagit att göra det, vilket i försäljnings syfte skulle ha högre pris. Sennett 

berättar att effektivitet är en bra egenskap för företag då det skapar billigare produkter.
106

 På 

så vis kan ett föremål som är unikt, skickligt gjort och av hög kvalitet också kopplas till 

teorin att tid är pengar eftersom man får mer för pengarna.  

 

106                        Sennett, 2000 s.71 
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6. Slutdiskussion  

I detta kapitel diskuteras uppsatsens syfte, resultat och genomförande. Kapitlet har delats upp 

under tre rubriker. Det första avsnittet diskuterar studiens genomförande, sedan behandlas 

uppsatsens syfte och resultat. Till sist ges förslag på vidare forskning inom området. 

6.1 Genomförande  

Studiens syfte var att undersöka hur hantverk i relation till tid beskrivs i svensk dagspress, 

analysen gick till genom en systematisk och en ideologisk analys som utfördes på 17 stycken 

artiklar och recensioner från svensk dagspress.  

Det materialet som sträcker sig över flera hantverks områden gör att resultaten inte kan 

fastläggas vid ett visst område, exempelvis träslöjd. Analysens resultat blir öppet och det är 

gemensamma beskrivningar eller individuella exempel det har resulterat i. Analysens 

materialmängd i relation till studiens omfattning skulle kunna varit lite mindre för att kunna 

gå djupare in i analysen. Analysmetoderna fungerade bra och kompletterade varandra. 

Studiens ingång till ämnet är genom textanalys av artiklar vilket gör att resultatet visar hur 

saker och ting beskrivs, och inte direkt vad hantverkare eller individer har att säga i 

sakfrågor. Genom denna ingången är studien relevant för att belysa vilka beskrivningar, som 

kan påverka åsikter, som kommer ut till samhället, och inte direkta åsikter som personer 

säger.  Resultatet undersöker bara på ytan av ett djupare område som är centralt i flera 

skapande yrken. Samhällets syn på det som oftast inte är ekonomiskt lönsamt eller effektivt, 

synen på de ”långsamma” yrkena som eventuellt behöver ekonomisk hjälp. 

Framsökningen av analysmaterialet gjordes genom Nationalmuseets utställningsdeltagare 

från utställningen Slowart. Jag valde att grunda mitt material i denna utställning för att 

studiens material skulle kretsa kring tid och hantverk. Nu i efterhand undrar jag hur det 

urvalet kan ha påverkat studiens resultat, att andra artiklar om andra aktörer inte kanske 

skulle ha samma tydliga benämning kring tid, eller att ordet långsamt inte skulle användas 

lika mycket. Men då studiens syfte var att undersöka tid i relation till hantverk gjore detta 

urvalet att jag hade material som behandlade de jag ville undersöka.  
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6.2 Resultat diskussion och avslut 
 

Hantverk är långsamt, det är det svaret som analysen gav. Men tillsammans med den tidigare 

forskning och teori som finns i området är svaret inte så enkelt att tyda. Långsamheten ses på 

två olika sätt i den tidigare forskningen och båda vinklarna har hittats i studiens resultat, på 

ena sida finns slowrörelsen som ser det långsamma som ett bra och hållbart val i dagens 

samhälle. På andra sidan är den synen som Parkins och Sennett lyfter om att det som beskrivs 

som långsamt är förgånget och har en negativ aspekt rent ekonomiskt.
107

   

De tidsteman som hittats i materialet är beskrivandet av att hantverk är ett långsamtarbete, 

vilket antingen skrivs ut ordagrant, eller sägs indirekt genom att texterna exempelvis talar om 

hur hantverkarens process ser ut. Knutes anger att tid och erfarenhet sitter samman,
108

 och då 

jag är insatt i hantverksprocesser och skapande verksamheter kanske jag tydligare ser 

tidsförbrukningen vid beskrivningarna av hur hantverkarnas processer sett ut än en läsare 

som inte är insatt i det. Det indirekta temat kring att hantverk tar tid beskrevs genom 

hantverkarens process genom att berätta att det var gjort för hand, att det var detaljerat eller 

att många bitar har sammanfogats.  

Tid beskrivs även i tre av artiklarna ur ett historiskt perspektiv, exempelvis att tekniken är 

uråldrig. I samband med den historiska beskrivningen finns också en förklaring till varför 

hantverkarens arbete ändå är i nutiden. Förklaringen är att genom teknisk skicklighet i passar 

den in i vår samtid. Ett annat tillbakablickande tema som kom fram under analysen är att 

flera av de färdiga föremålen beskrivs med en berättelse eller att de har en berättelse knuten 

till sig. I likhet med den historiska beskrivningen förekommer något mer att säga kring 

föremålet, föremålet är inte endast ett ting utan har ett större sammanhang och värde kopplat 

till sig. Detta kan liknas med hur Honoré beskriver handgjorda föremål som en bro mellan 

människan och tinget.
 109

 

I behandlingen av studiens tidigare forskning och under analysen har jag sett två områden 

växa fram, båda beskrivna som Slowart men med en tydlig skillnad. Det ena sättet som 

slowart pressenteras är att det är arbetsresultatet som ska få betraktaren att reflektera kring 

samhällstempo, varpå fokus läggs på det färdiga föremålets/gestaltningens berättelse om tid. 
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Detta beskrivs bland annat av Linder, Meissner och Verhagen i den tidigare forskningen.
 110

 

Den andra beskrivningen av Slowart görs av Robach och kan liknas med stora delar av 

analysresultatet av beskrivningen av det färdiga föremålet.
 111

 Att föremålen är skickligt 

gjorda och att det har då tagit tid, fokus ligger mer på hantverket, tekniken och materialet. 

Jag menar att det är passande att skilja dessa två åt och kalla den andra beskrivningen, som 

fokuserar på hantverket,  för Slowcraft. 

I det första kapitlet i analysdelen som behandlade den direkta tidsbenämningen från 

analysresultatet framkom ett tema som sade att det var accepterbart att hålla på med långsamt 

hantverk om man var skicklig på det. Att erfarenheter i hantverket förde in en uråldrig teknik 

till samtiden är en bild som återkommit genom alla delar av analysen. Att det är 

hantverkskunnandet som gör hantverket samtida. Detta får mig att undra kring synen på 

hantverk och skapande där skickligheten och erfarenheten inte är lika hög, att tiden ett 

föremål tar att göra inte kan försvaras med att den har hög kvalitet eller är detaljerad och 

skickligt gjord. Jag menar att synen på hantverket blir att det ett slöseri med tid eller att det är 

för din eget välmående du arbetar med hantverk. Att det blir en hobby som inte förväntas ge 

en inkomst.  

Då denna studie undersökte professionella hantverkare kanske kopplingar mellan tid, pengar 

och kvalitet inte är så konstig, då professionella förväntas kunna/försöka leva på sitt 

hantverk. Däremot bildas en kontrast när det mest tydligt framskrivna temat kring pengar är 

om bidrag och sidoinkomster, detta omskrevs i fyra av de 17 artiklarna. Annars nämns ingen 

direkt ekonomisk aspekt, såsom priset för ett av föremålen. Detta tycker jag ger intrycket av 

att både det är svårt att livnära sig på hantverk men också att hantverkande inte ska handla 

om tjänandet av pengar. Tid är pengar och det försvinner inte tillsammans med beskrivnigen 

långsam, istället framkommer ett underliggande tema som tillrättarvisar rent ekonomisk 

kostnaden för arbetet. Genom beskrivningar av arbetet som detaljerat, av hög kvalitet eller att 

det har en berättelse att förmedla blir det mer värt.  

Tid är det enda vi har säger Jönsson,
112

 och hantverk är ett produktionsätt som anses ta 

mycket tid. Tiden tickar hela tiden framåt och nya produktionsätt utvecklas hela tiden, 
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effektivitet på arbetet genererar saker men inte hållbarhet varken i föremålen, för arbetaren 

eller för vår miljö. Slowrörelsen och beskrivningen av hantverk har utifrån mitt analysresultat 

nära kopplingar till varandra då de båda förespråkar något som idag på större delen av 

arbetsmarkanden inte anses vara ekonomiskt lönsamt. De kopplar båda samman hantverket 

och den långsamma tiden med hållbarhet och livskvalitet.  

 

6.2.1 Vidare forskning 

Framkommande teman som är relevanta att fortsätta att forska kring är synen på långsamhet i 

samhället och där blanda in ekonomiska aspekter med exempelvis bidrag. Även att göra en 

studie kring hantverk i relation till tid och kvalitet på både hobby- och professionell nivå, 

eftersom tid är kopplat till tjänande av pengar och hantverk inte alltid är det, utan kan vara 

kopplat till att bara viljan att skapa. En vidare studie skulle kunna vara att intervjua 

verksamma hantverkare och deras syn på tid och sitt hantverk och ställa det mot intervjuer 

med personer som inte är insatta eller håller på med hantverk, för att få fram hantverkares 

eventuella avvikande syn på sitt hantverk och de utomståendes syn kring tid och skapande. 
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