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Sammanfattning 
Uppsatsens syfte är att utforska och belysa fenomenet att slöjda. Det görs genom textanalys av slöjdare och deras drivkrafter 
 till att slöjda. Med hjälp av textanalys av utvalda texter i tidskriften Hemslöjd år 2015 besvaras frågorna: vilka personer  
skildras i texterna i tidskriften Hemslöjd, samt vilka drivkrafter till att slöjda synliggörs i tidskriften Hemslöjd?  

Undersökta texter ur tidskriften Hemslöjd skildrar slöjdande personer alltifrån hobbyslöjdare och studenter till 
yrkesverksamma slöjdare. De kommer från olika delar av världen även om de flesta slöjdar/verkar i Sverige. Sex 
huvudteman som drivkrafter till att slöjda har identifierats: välmående, självklart att göra egna föremål, nyfikenhet och vilja 
att förstå, bevara kunskap, att uttrycka sin idé, samt globalt ansvar/miljöengagemang. Välmående samt att bevara kunskap 
förekommer mest frekvent som drivkraft till att slöjda hos dem som skildras i Hemslöjds texter.  

Globalt ansvar – miljöengagemang, vilken identifierats som en drivkraft till att slöjda förekommer ej som drivkraft till 
slöjande i tidigare forskning inom området. Analysen ger exempel på människor som slöjdar för att stå upp för sitt 
engagemang för miljön genom vad de väljer att göra i vardagen, exempelvis slöjda sitt barns sittvagn. Detta tolkas i 
uppsatsen som att de skapar sig en meningsfull tillvaro genom hur de agerar, genom att slöjda. 

Analysen visar vidare på tidskriften Hemslöjd som mediaaktör i samhället och hur tidskriften skriver fram varför 
människor slöjdar genom att journalister skriver texter där tidskriftens inriktning synliggörs. Detta görs dels genom vilka 
slöjdande personer som presenteras, samt hur texterna och innehållet utformas baserat på det som analysen identifierat som 
tidskriftens inriktning. 

Analysresultaten av vilka som skildras i Hemslöjds texter samt de identifierade teman/drivkrafter till att slöjda hos de 
som skildras, tolkas i uppsatsen som följer: Tidskriften Hemslöjd vill genom sina texter förmedla att människan har 
förmågan att för hand tillverka föremål. Tidskriften vill främja och sprida slöjdkunskaper i samhället. Att slöjdande bidrar 
till människors välmående, stärker dem som människor och deras självkänsla. Genom vilka personer som skildras i texterna 
visar tidskriften Hemslöjd fram att slöjdande inte avgränsas av nationsgränser, utan är internationellt och knyter samman 
människor runt hela jorden. Vidare att förmågan att slöjda är en grundläggande mänsklig förmåga och praktisk kunskap 
värd att spridas. Uppsatsen tolkar vidare analysresultaten som att tidskriften förmedlar att förmågan att slöjda skapar 
mening och välmående hos människan. Att bevara slöjdkunskaper som riskerar försvinna när äldre generationer går ur 
tiden, synliggörs i analysen som en viktig drivkraft till att slöjda. Det är en drivkraft till att slöjda världen över vilket 
synliggörs genom tidskriften Hemslöjds texter. Tidskiften verkar för, lyfter fram och stärker praktisk kunskap, 
slöjdkunskap, som traditionellt har värderats lägre i samhället än teoretisk kunskap.  
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Inledning	  

Varför slöjdar människor? Vad får människor att tillverka saker för hand? Frågan intresserar mig 

eftersom jag själv slöjdar. Under studierna på kandidatprogrammet Slöjd, hantverk och 

formgivning har vi diskuterat vad som ryms inom begrepp såsom slöjd, hantverk, konsthantverk, 

design och konst. Aktiviteter som alla handlar om att tillverkning och skapande. 

Begreppsgränserna kan vara flytande, ändras över tid eller skilja sig åt mellan personer. För mig 

betyder att slöjda att för hand bearbeta material med en teknik med målet att tillverka ett föremål 

som antingen löser ett praktiskt problem och/eller har en estetisk funktion.  

Marléne Johansson, professor i Slöjd vid Göteborgs universitet menar att det är en mänsklig 

drift att slöjda och att vi människor inte kan låta bli att göra saker med våra händer. Hon nämner 

att begreppet slöjd omnämns redan i Östgötalagen från 1300-talet i betydelsen slug, kunnig, 

händig och flitighet (www.gu.se). Slug och händig i betydelsen klurig och problemlösande ingår i 

mitt slöjdbegrepp, men även kunnig i form av kunskap om tekniker och material. 

Pedagogikprofessor Sven Hartman (2014:12) å andra sidan förklarar begreppet slöjd som 

aktiviteter där material bearbetas med olika tekniker till ett föremål antingen för hemmabruk, 

försäljning, eller för eget nöjes skull. Definitionen överensstämmer delvis med min egen där jag 

inkluderar estetisk funktion medan Hartman talar om slöjdande för eget nöjes skull. Något som 

jag tolkar som personens inre motivation frikopplat från estetiska krav. Hemslöjd kallas det enligt 

Hartman om arbetet utförs i hemmet. Hantverk är när man arbetar med slöjd yrkesmässigt medan 

konstnärligt slöjdande benämns konsthantverk eller konstslöjd (Hartman 2004:12). 

Love Jönsson, museiintendent för Röhsska museet, menar att slöjdbegreppet idag beskriver 

handgjorda föremål av traditionell karaktär (Jönsson 2005:17-18). Vidare menar Jönsson att 

begreppen konsthantverk och hemslöjd har närmat sig varandra genom att traditionsbevarande 

och nationellt kulturarv alltmer kommit att associeras även med konsthantverk. Samtidigt pekar 

Jönsson på ett ökat intresse hos väl pålästa konsthantverkare för äldre hantverkstekniker, 

bruksföremål och hållbarhetsaspekter på konsumtion och produktion. Ett intresse som går utanför 

nationsgränser och grundas på politiskt och internationellt engagemang (Jönsson 2005:21).  

Exemplen ovan visar olika definitioner/innebörder av begreppet slöjd. I en uppsats som 

undersöker en frågeställning är det viktigt att klargöra innebörden av begrepp som undersöks. 

Fortsättningsvis i uppsatsen när jag skriver slöjda används min tolkning av begreppet att slöjda: 

att för hand bearbeta material med en teknik med målet att tillverka ett föremål som 
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antingen löser ett praktiskt problem och/eller har en estetisk funktion. Inom mitt 

slöjdbegrepp inryms konsthantverk.  

I svenska medier och i samhället märks idag ett stort intresse för slöjd och hantverk. Dagens 

Nyheters skribent Ingrid Borggren skriver om en ökad efterfrågan på hantverksprodukter gjorda i 

Sverige och att allt fler företag erbjuder hantverksprodukter. Hon skriver vidare att fler 

människor vill hantverka själva exempelvis brodera en kudde eller knyta sin egen ryamatta 

(www.dn.se). Craftivismrörelsen som uppstod i början av 2000-talet kombinerar de engelska 

orden craft och activism. Rörelsen tar slöjden ut i det offentliga rummet i syfte att sprida ett 

politiskt budskap och  har inneburit att slöjd börjat synas mer i samhället. Det har möjligen 

bidragit till ett växande slöjdintresse. Ett ökat miljöengagemang kanske också är en bidragande 

orsak genom tankar om återbruk och att människor vill minimera sin miljöpåverkan.  

En intensiv och engagerad svensk debatt om skolslöjd och slöjdens betydelse tog fart i början 

av år 2016 när Ann-Charlotte Marteus på Expressens ledarsida frågade ”Hur många smörknivar 

tål Sverige?” I artikeln argumenterade hon för att säga upp slöjdlärare och istället satsa på till 

exempel matematiklärare. Hon föreslog också att skolslöjd skulle bli ett valbart ämne på 

högstadiet för att minska pressen på eleverna (www.expressen.se). Ett annat exempel på det 

växande slöjdintresset är tidskrifterna Hemslöjd och Vävmagasinet som båda har ett ökande antal 

prenumeranter på en marknad med hård konkurrens (sverigestidskrifter.se);(facebook.com). 

Tidskriftsmarknaden där de båda tidskrifterna verkar framgångsrikt är en bransch med stor 

konkurrens om annonsintäkter och många nya aktörer som försöker etablera sig. Medieanalytiker 

Olle Lidbom menar att strukturomvandlingen där människor övergår till att läsa medier digitalt 

istället för i tryckt form också är en stor utmaning för branschen (www.svd.se).  

På senare år har även jag upptäckt tidskriften Hemslöjd och jag uppskattar blandningen av 

slöjdteknik- och materialreportage och personporträtt med allt från hobbyslöjdare, 

yrkesverksamma slöjdare till konsthantverkare och konstnärer.  

Tidskriften Hemslöjd grundades 1933 och ges ut av Svensk Slöjd AB som ingår i Svenska 

Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund. Den utkommer med sex nummer per år och år 2015 var 

upplagan 14 000 exemplar per nummer (sverigestidskrifter.se). Tidskriften beskriver sin 

inriktning som slöjd, hantverk, konsthantverk och DIY  (DoItYourself) och har på senare år fått 

flera utmärkelser. År 2015 blev den årets kulturtidskrift i Norden och årets kulturtidskrift i 

Sverige år 2014. Den utsågs även till årets facktidskrift fyra år i rad, 2012-2015 (www.hemslojd-

tidningen.se).  

Genom att tidskriften i sina reportage/texter skildrar slöjdare och deras upplevelser av att 

slöjda finns i tidskriften ett stort textmaterial att undersöka som skulle kunna belysa frågan om 
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varför människor slöjdar. Att tidskriften har fått många priser på senare tid gör det också 

intressant att titta närmare på hur tidskriften Hemslöjd skriver fram slöjdande som fenomen och 

hur den eventuellt bidrar till att sprida slöjdintresset i samhället. Tidskriften Hemslöjd utgör en 

mediaaktör som verkar i samhället dels genom att snappa upp samhällstrender och sprida dem 

genom sina texter, dels genom vilka personer som lyfts fram och hur tidskriften skriver fram sina 

texter.  

Det växande slöjdintresset i samhället bland människor kombinerat med Hemslöjds 

framgångar på senare år gör det intressant att titta närmare på tidskriften Hemslöjds texter som 

handlar om just slöjdare, människor som slöjdar. Uppsatsen avser att genom textanalyser av 

texter i tidskriften Hemslöjd belysa aspekter på intresset för att slöjda och tidskriftens roll i 

framskrivningen. Varför slöjdar människor? Genom att undersöka beskrivningar om slöjdande 

människors upplevelser avser uppsatsen belysa vad som driver människor till att slöjda föremål. 

Går det möjligen att identifiera gemensamma drivkrafter till att slöjda hos människor? 

Syfte	  och	  frågeställningar	  

Uppsatsens syfte är att utforska och belysa fenomenet att slöjda. Det görs genom textanalys av 

slöjdare och deras drivkrafter till att slöjda. Med hjälp av textanalys av utvalda texter i tidskriften 

Hemslöjd avser studien att besvara frågeställningarna: 

•   vilka personer skildras i texterna i tidskriften Hemslöjd? 

•   vilka drivkrafter till att slöjda synliggörs i tidskriften Hemslöjd? 

Tidigare	  forskning	  och	  teori	  

Följande avsnitt behandlar forskning inom området slöjd och drivkrafter till slöjdande, samt 

teorier kring praktisk kunskap vilket kan knytas till handtillverkning som slöjdande innebär. 

Teori kring medias roll i samhället inkluderas för att kunna diskutera tidskriftstexterna.  

Tidigare	  forskning	  

Upplevda	  faktorer	  av	  slöjdande	  och	  skapande	  

Universitetslektor Helen Knutes har skrivit en doktorsavhandling om varför människor ägnar sig 

åt att skapa konsthantverk när det inte är nödvändigt ur överlevnadssynpunkt. Med en 
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fenomenologisk metodansats tittar hon närmare på konsthantverkande, i syfte att bland annat 

belysa vad genomförandet innebär, och hur det upplevs av den som utför det (Knutes 2009:15). 

På detta sätt vill hon även belysa fundamentala faktorer vid skapande av konsthantverk (Knutes 

2009:13).  Hon kommer fram till att konsthantverkande alltid handlar om en människa med en 

idé som hon vill realisera i eget valt material. Det kan finnas olika anledningar till människors 

skapande, till exempel att man vill vara i skapandeprocessen eller så är själva föremålet målet 

(Knutes 2009:178). Att göra användbara saker är för många en drivkraft, likaså önskan att 

uttrycka egna formidéer (Knutes 2009:116). För andra kan drivkraften att arbeta med 

konsthantverkande komma ur den glädjen de känner när kroppen och tanken arbetar med samma 

uppgift. Hon kommer också fram till platsens betydelse för konsthantverkande, platser såsom en 

ateljé där själva miljön bidrar till skapandelust (Knutes 2009:178).  

En annan forskare som intresserat sig för människors upplevelser av att slöjda är slöjdprofessor 

Sinikka Pöllänen. I en explorativ, fenomenologisk studie har Pöllänen undersökt nittiotvå textila 

hobbyslöjdares upplevelser av slöjdandet och dess inverkan på deras välbefinnande (Pöllänen 

2013:217). Gruppen utgjordes av män och kvinnor i åldrarna 16-84 år. Pöllänens analys av 

deltagarnas skrivna berättelser visar att för dessa personer har slöjdandet positiva effekter på 

deras välmående genom minskad oro, stress och att slöjdandet gjorde dem lugnare. Både själva 

föremålet som tillverkades och känslor under själva processen, det att man presterade något, 

påverkade personernas välmående. Pöllänen sammanfattar slöjdandets betydelse som 

sysselsättning i tre teman. Det första temat är betydelse och värde i form av konkreta föremål 

utförda av personen själv. Deltagarna beskrev slöjdande som en rolig och tillfredsställande 

aktivitet som också resulterade i konkreta föremål. Slöjdande var en uppgift man gett sig själv 

och som förbättrade  hantverksskickligheten. Det resulterade i ett föremål, de nådde mål de själva 

satt upp och återkoppling från andra stärkte deltagarnas självkänsla och självförtroende. Det 

slöjdade föremålet fick ett känslomässigt värde dels som synligt tecken på arbetet som lagts ner 

på att göra det och genom att föremålet kunde lämnas vidare till efterkommande generationer 

(Pöllänen 2013:221-226). 

Pöllänens andra tema om slöjdandets betydelse är personens upplevelser och känslor under 

slöjdprocessen där vissa upplevde att de fick kontroll och andra att de fick hjälp av slöjdandet 

med att hantera sina känslor och livssituation. I kontakt med materialet och genom kroppsarbete, 

genom kroppens upplevelse, kunde deltagarna hantera sin oro och upplevde en förbättrad 

förmåga att sätta ord på känslor. En känsla av kontroll upplevdes i kontakten med materialet, 

tekniken och/eller utförandet. Pöllänen karäkterisar personernas beskrivningar som att de hamnar 

i ett fokuserat tillstånd, där de kunde glömma omvärlden och skjuta bort oro. Vissa som av 
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hälsoskäl inte kunde slöjda längre upplevde detsamma enbart genom att röra materialen och 

verktygen, eller slöjdföremålet (Pöllänen 2013:221-226). 

Det tredje temat om slöjdandets betydelse behandlar två typer av slöjdande,‘holistiskt 

slöjdande’ och ‘vanligt slöjdande’. Pöllänen definierar två egna begrepp ‘holistiskt slöjdande’ 

som omfattar hela processen från design till utförande och ‘vanligt slöjdande’ att utifrån en mall 

eller beskrivning slöjda ett föremål. De personer i studien som ‘slöjdade holistiskt’ uppgav att 

designprocessen fick dem att fokusera och släppa oroliga tankar vilket gav dem kontroll och en 

känsla av behärskning. De studiedeltagare som utförde ‘vanligt slöjdande’ upplevde effekter 

såsom känsla av framgång när de lärde sig en ny teknik från en beskrivning eller anpassade en 

beskrivning. Vissa uppgav att reproducera ett föremål utifrån en beskrivning var ett sätt att 

kontrollera sina känslor och handlingar. Gemensamt var att skapandet av föremål till hemmet 

eller någon närstående var viktigare än egen design, ofta p.g.a. begränsad tillgång till tid. Äldre 

personer i studien upplevde att de bevarade tradition genom att kopiera traditionella föremål 

exempelvis inom sin minoritetskultur. Vanligt slöjdande sammanfattas av Pöllänen som att skapa 

ett påtagligt, handgripligt resultat i sin vardag och ett sätt att hantera snabbt livstempo (Pöllänen 

2013:221-226). 

Ett forskningsområde om skolslöjd har växt fram i Sverige efter högskolereformen 1977 (Borg 

m.fl 2014:212-216). Docent Kajsa Borg har i sin avhandling intervjuat vuxna om deras minnen 

från skolslöjden. Informanterna mindes dofter, ljud och lukter särskilt från trä- och 

metallslöjdssalarna. De mindes också slöjden som ett ämne där man fick arbeta friare, samtala 

och arbeta tillsammans för att lösa uppgifter. Några informanter mindes slöjden som trist och 

utan mening, medan andra mindes den som spännande och kul. Gemensamt var att slöjdminnena 

fanns kvar åratal efteråt, och det alla framförallt mindes var hur roligt och tillfredsställande det 

kändes att ta med sig sitt färdiga föremål hem för att visa och använda (Borg 2001:82-83). Hon 

skriver att slöjdämnets kvaliteter först av allt är, lärdomar genom slöjdandet och det egenhändigt 

gjorda föremålet, slöjdföremålet (Borg 2001:142).  

Teori	  

Yrkesskicklighet	  

Sociologen Richard Sennett resonerar i boken The Craftsman kring yrkesskicklighet och förklarar 

begreppet som konsten att göra saker ordentligt (Sennett 2009[2008]:9). Han definierar begreppet 

yrkesskicklighet som ”an enduring, basic human impulse, the desire to do a job well for its own 
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sake” (Sennett 2009[2008]:9), vilket översatt till svenska blir en grundläggande mänsklig impuls, 

en önskan/drivkraft att utföra att arbete ordentligt för dess egen skull. Begreppet inrymmer ett 

brett spann av yrkesskickliga grupper allt från programmerare, läkare, konstnärer till skicklig, 

manuell arbetskraft. Han lyfter fram kopplingen mellan hand och tanke i begreppet 

yrkesskicklighet och menar att västvärldens civilisation historiskt har haft svårt att se betydelsen 

av denna koppling. Sennett (2009[2008]:9) anser att skickliga yrkesmän för en dialog mellan sitt 

faktiska, konkreta arbete och tankar som uppstår under det arbetet, en växling mellan 

problemlösning och problemidentifiering. Vidare menar Sennett att både abstrakta och praktiska 

förmågor eller kunskaper är något vi tillägnar oss via kroppen genom beröring eller rörelse. 

Teknisk förståelse underlättas av vår fantasi och föreställningsförmåga (Sennett 2009[2008]:11).  

En annan författare som resonerat kring yrkesskicklighet är professor David Pye i boken The 

Nature and Art of Workmanship. Han har formulerat begreppet arbete med inbyggd risk, på 

engelska ‘workmanship of risk’ där resultatet av ett arbete inte är förutbestämt utan beror på den 

som utför det. Utförarens skicklighet och kunskaper påverkar kvaliteten på resultatet under hela 

tillverkningsprocessen, vilket Pye benämner som en form av riskfaktor. Motsatsen till denna typ 

av arbete är en helt standardiserad tillverkningsprocess som eliminerat riskfaktorn och som Pye 

kallar säkerställt arbete, på engelska ‘workmanship of certainty’. Den återfinns i sin mest rena 

form i automatiserad tillverkning, där kvalitén förutbestäms exakt på det som ska tillverkas innan 

en enda sak produceras (Pye 1979[1978]:4). Mellan dessa ytterligheter ryms tillverkning där 

graden av risk varierar. Han resonerar även kring begreppet handgjort och att verktyg används på 

olika sätt för att eliminera risk samt att ytterst få saker är helt handgjorda (1979[1978]:12). 

	  Kunskap	  -‐	  praktisk	  kunskap	  -‐	  tyst	  kunskap	  

Aspekter som belyser att slöjda saker för hand ryms inom teoriområdet praktisk kunskap.  

Pedagogikprofessor Bernt Gustavsson diskuterar praktiska verksamheter och kunskap om 

dessa i antologin Kunskap i det praktiska. Han skriver att inom pedagogikområdet klassas 

utbildningar som antingen teoretiska eller praktiska, vilket är kännetecknande för det 

västerländska utbildningssystemet där intellektuellt och manuellt arbete är uppdelat. Enligt 

Gustavsson (2004) ifrågasätts ofta praktiska utbildningar, med skäl som att de inte är tillräckligt 

lönsamma, eller vad man lär sig av att exempelvis bygga båtar? Sedan slutet av 1900-talet har 

utvecklingen i Sverige alltmer gått mot att teoretisera praktiska utbildningar, genom att minska 

inslagen av praktisk art till förmån för mer teori (Gustavsson 2004:5-6). Gustavsson redogör för 

hur synen på och forskning om kunskapsbegreppet tog fart på 1980-talet och kom att inkludera 
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hantverk som en källa till praktisk kunskap, även kallad yrkeserfarenhet. Tyst kunskap kom att 

inrymmas under begreppet praktisk kunskap. Forskning inom tyst kunskap uppstod i Sverige som 

en följd av insikten att yrkeskunskap riskerade att gå förlorad vid datorisering av 

tillverkningsprocesser. Många forskningsområden har samarbetat inom forskningsfältet praktisk 

kunskap. I förhållandet mellan teoretisk och praktisk kunskap finns en inneboende konflikt delvis 

grundad på ett inbördes maktförhållande där den teoretiska kunskapen värderas högre i samhället 

enligt Gustavsson (2004:6-7). Samtidigt har utvecklingen av forskningsområdet inom praktisk 

kunskap visat att uppdelningen mellan teoretisk och praktisk kunskap inte är absolut. I ett 

demokratiskt kunskapssamhälle skulle ett erkännande av varandras verksamheter och inbyggda 

kunskap kunna leda till mycket fruktbara samarbeten och resultat (Gustavsson 2004:7). 

Gustavsson (2004:8-16) för fram ett kunskapsbegrepp som han benämner praktisk klokhet 

vilket baseras på Aristoteles kunskapskomponent klokhet (fronesis). Aristoteles beskriver 

kunskap med tre komponenter, vetande (episteme), kunnande (techne) och klokhet (fronesis). Det 

människan tillverkar och skapar ryms inom Aristoteles kunskapskomponent kunnande (techne), 

vilket Gustavsson (2004:8-16) kallar praktisk-produktiv kunskap, grundad på handlingar när 

människan tillverkar objekt/ting såsom hantverk, konst, poesi. Handlingar som människor utför i 

sitt sociala liv, det sociala, kulturella och mellanmänskliga, ryms inom Aristoteles begrepp 

klokhet (fronesis) vilket Gustavsson (2004:8-16) kallar praktisk klokhet. En klok människa 

arbetar för det goda enligt Aristoteles, för att människor ska få det bättre. Detta medför enligt 

Gustavsson (2004:8-16) etiska och politiska värderingar, om jag vill jobba för att människor ska 

få det bättre måste jag leva därefter. Enligt Gustafsson (2004:8-16) handlar praktisk klokhet om 

gott omdöme baserat på erfarenhet som anpassas till situationen.  

Kroppens	  betydelse	  för	  kunskap	  	  

Då slöjdande är att lära sig tekniker att göra föremål med händerna, med sin kropp, är tankar 

kring kroppens betydelse av intresse för uppsatsen. En person som haft betydelse för 

kunskapsbegreppets utveckling är filosofen Maurice Merleau-Ponty som lyfter fram kroppens 

betydelse för att söka kunskap, och perceptionen eller varseblivningsförmågans betydelse i 

sökandet (Merleau-Ponty (2002[1962]). Hans teorier om den levda kroppen handlar om att 

mänsklig existens grundas på att människan ständigt söker efter att skapa mening och förstå sina 

strävanden och den plats i världen där hon befinner sig (Merleau-Ponty (2002[1962]). Merleau-

Ponty menar att vi förhåller oss till ting runtomkring oss. Genom att använda ting kan de så 

småningom bli en förlängning av vår egen kropp med vilken vi kan uppfatta vår omvärld. Som 



 

 12 

exempel ger Merleau-Ponty den blindes käpp vilken denne känner sig fram i världen med 

(Merleau-Ponty 1999:117-118). 

Professor i måltidskunskap Inga-Britt Gustafsson och universitetslektor Inger M. Jonsson 

lyfter fram Merleau-Ponty som viktig för utvecklingen av kunskapsbegreppet bland annat genom 

att han säger att kropp och tanke inte är åtskilda, då både handen och tanken finns i vår kropp. 

Genom sinnena tas intryck in i hjärnan, som också den är del av kroppen. Intryck som tas in 

bidrar till kunskap. Merleau-Pontys teori bryter enligt Gustafsson och Jonsson med tidigare 

kunskapsteori att tanke och kropp är åtskilda (Gustafsson m.fl 2004:58).  

Media	  och	  masskommunikation	  

Då uppsatsen analyserar texter/artiklar i tidskriften Hemslöjd redogörs för teori om media och 

dess roll.  

Lingvistikprofessor Norman Fairclough har studerat massmedia och masskommunikation 

såsom nyheter, dokumentärer och TV. Han menar att massmedia har makt att påverka kunskaper, 

övertygelser, värderingar, sociala relationer och identiteter. Makten utövas genom att media 

väljer vad som visas upp eller representeras och där spelar både texter och bilder en betydande 

roll. Fairclough framhåller vikten av att analysera texter som används i massmedia vid forskning 

på samtida sociala och kulturella förändringsprocesser (Fairclough 1995:2-3). Professor i 

medievetenskap Jostein Gripsrud anser liksom Fairclough att medierna påverkar samhället och 

dess medborgare. Vi kan också lära oss om samhället genom att analysera vad media säger oss 

eller förmedlar i form av upplevelser och idéer (Gripsrud 2011:57-58). Vidare framför han att 

medierna är en beståndsdel i samhällets pågående sociala och kulturella förändringsprocesser och 

att det är viktigt med en bredd på typer av medier för att avspegla den variationsrika omvärlden. 

Variationsrika medier bidrar till ett demokratiskt samhälle enligt Gripsrud (2011:410). 

En viktig aspekt av masskommunikation enligt Fairclough är att produktionen är frikopplad 

tidsmässigt från konsumtionen d.v.s. när mottagaren ser, hör eller läser materialet. Materialet kan 

också ses i olika kanaler vid en tidpunkt konsumenten själv väljer (Fairclough 1995:36). Medier 

knyter också samman den offentliga sfären med den privata genom att kommunicera händelser in 

i den privata där de konsumeras (Fairclough 1995:37). Fairclough anser vidare att all sorts 

masskommunikation väcker frågor om tillgänglighet och tillträde, det vill säga vem som får 

skriva, prata, synas och vem som inte får komma fram (1995:40). Fairclough beskriver 

masskommunikation som en kedja av händelser som länkar samman kommunikativa händelser i 

den offentliga sfären med den privata. En viktig fråga blir då hur händelserna förändras i kedjan. 
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Samma händelse kan enligt Fairclough återges på skilda sätt av olika aktörer beroende på 

aktörernas prioriteringar, mål och värderingar. Det väcker frågor om sanning, manipulation och 

partiskhet som bör beaktas vid mediaanalys (Fairclough 1995: 40). Ekonomiska faktorer och 

finansiering har stor inverkan på mediaaktörer och deras produktion (Fairclough 1995:42-43). 

Han menar att ideologiska värderingar ofta är implicita i texter och språkanvändning eller 

återfinns hos aktören som antaganden som tas för givet (Fairclough1995:45).   

Retorikprofessor Lennart Hellspongs definierar brukstexter som texter som kommit till av 

praktiska eller teoretiska skäl såsom informationsmaterial, reklamblad, tidningsnyheter eller 

fackböcker (2001:13).  

Utifrån Hellspongs definition ovan klassificeras i uppsatsen texter som förekommer i 

tidskriften Hemslöjd som brukstexter då de både informerar och förmedlar nyheter.  

Brukstexter kan enligt Hellspong (2001:17-19) beskrivas utifrån kontext det vill säga textens 

uppgift och anknytning till en faktisk situation. Han identifierar tre lager som belylser aspekter 

hos brukstexter. Det första lagret är form/textuell struktur och handlar om textens språk såsom 

ordval, ordens innebörder och mönster. Det andra lagret är den innehållsmässiga/ideationella 

strukturen och utgörs av textens innehåll, idéer och hur de samspelar. Det tredje lagret är textens 

sociala funktion. Det handlar om att texten anspelar på läsarens känslor och värderingar och att 

väcka kontakt mellan läsaren och rösten som talar i texten. Det benämns som textens 

interpersonella struktur (Hellspong 2001:17-19).  

Material	  och	  metod	  

Material	  

Utifrån tidskriften Hemslöjds framgång som kultur- och facktidskrift och att den behandlar 

slöjdande valdes den som analysmaterial. Den innehåller olika typer av texter däribland 

personporträtt av slöjdande människor och ger tillgång till ett stort textmaterial. Texter för analys 

har valts från årgång 2015 av tidskriften Hemslöjd, nummer 1-6. Femtiosex texter valdes ut till 

analys, se källor: materialet. Hur urvalet gjordes framgår i metodavsnittet som följer. Två av de 

femtiosex texterna är krönikor och övriga är skrivna av journalister. Bilder i anslutning till 

texterna analyseras inte.  
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Metod	  

Uppsatsens syfte är att belysa fenomenet att slöjda genom fenomenologisk, kvalitativ textanalys 

av människors upplevelser av att slöjda. Universitetslektor Jan Sjögren beskriver kvalitativ 

textanalys som en noggrann genomgång av en texts uppbyggnad, innehåll, dolda innebörder och 

sammanhang vari den förekommer. Forskaren tolkar texten och söker samband till sina 

forskningsfrågor (Sjögren 2009:53).  

Lämpliga metoder för att studera och komma åt fenomen är exempelvis genom insamling av 

dokument om människors upplevelser av fenomenet i form av texter/självrapporter som de skrivit 

eller att genomföra intervjuer (Fejes mfl. 2015:33). Enligt psykolog och professor Amadeo 

Giorgi kan även beskrivningar gjorda av observatörer användas som analysmaterial vid 

fenomenologisk forskning (Giorgi 1997: 235-261). I uppsatsen motsvaras de Giorgi benämner 

som observatörer av de journalister som skrivit tidskriftens texter.  

Analysmetoden som använts är fenomenologisk kvalitativ, textanalys i fem steg utformad av 

Giorgi (1997: 235-261). Analysprocessen av materialet genomfördes i fem steg:  

1.   Helhetsbetydelsen bestäms 

2.   Meningsbärande enheter avgränsas 

3.   Vardagliga beskrivningar transformeras eller skrivs om 

4.   Fenomenets situerade struktur framställs 

5.   Fenomenets generella struktur framställs 

Steg ett i analysen, alltså att bestämma helhetsbetydelsen av materialet, för att leta användbara 

texter, gjordes genom två översiktliga genomläsningar av de sex numren av tidskriften Hemslöjd. 

Femtiosex texter som beskrev personers upplevda drivkrafter till att slöjda valdes ut baserat på 

min definition av att slöjda, att för hand bearbeta material med en teknik med målet att tillverka 

ett föremål som antingen löser ett praktiskt problem eller har en estetisk funktion. Ett exempel på 

en text som valdes bort handlade om personer som startat en ullberedningstillverkning för 

storskalig tillverkning av ulltråd och inte om enskildas drivkrafter till att slöjda föremål. Av 

samma skäl valdes exempelvis tidskriftens ledare skrivna av dess redaktör och texter om tekniker 

och material bort. Enligt Giorgi är det viktigt att läsa översiktligt och inte börja tematisera och 

analysera i detta steg vilket beaktades i analysarbetet (Giorgi 1997: 235-261).  

Steg två, alltså att avgränsa meningsbärande enheter, gjordes genom två noggranna 

genomläsningar av varje text där meningsbärande enheter identifierades, såsom meningar, ett ord 

eller en fras. Det som valdes ut berättar något om upplevelsen av slöjdande och drivkrafter till 
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slöjdande. Sedan skrevs meningarna om till tredje person för att underlätta läsbarheten i senare 

analyssteg (Giorgi 1997: 235-261). 

Det tredje analyssteget innebar att vardagliga beskrivningar transformerades genom noggrann 

analys av de utvalda, meningsbärande enheterna utifrån sammanhang och deras relation till 

varandra. Direkta eller underförstådda betydelser såsom liknelser eller metaforer identifierades. 

Efter tolkning av dessa kortades de meningsbärande enheterna ner och dolda innebörder skrevs 

fram tydligt för att underlätta analys i senare steg. Giorgi menar att det är viktigt att forskaren har 

ett öppet sinne för att upptäcka oväntade innebörder i materialet i detta analysstadie vilket 

beaktades i analysarbetet (Giorgi 1997: 235-261).  

I det fjärde steget då fenomenets situerade struktur framställs, sattes de omarbetade 

meningsenheterna ihop till en kort situerad beskrivning för varje text. Meningsenheter som 

upprepades slogs ihop och irrelevanta enheter togs bort. Inga för fenomenet relevanta delar 

förändrades eller togs bort. Syftet var att korta ner beskrivningen för att förenkla analysen i steg 

fem (Giorgi 1997: 235-261).  

Steg fem innebar en grundlig genomgång av alla texters situerade beskrivningar med syftet att 

upptäcka teman. Analysen genomfördes noggrant och vid tveksamheter kontrollerades textens 

utvalda meningsbärande enheter för att säkerställa att underlaget det vill säga ursprungstexten 

använts och tolkats korrekt (Giorgi 1997: 235-261). 

Därefter fastställdes frekvensen för förekomsten av varje tema genom att räkna hur många 

texter där varje tema förekommit. Frekvensen avgör om temat är essentiellt för fenomenet eller 

inte. Ett tema som förekommer hos alla texter kallas fenomenets essens (essentiellt) och är 

generell för hela materialet och ett generaliserbart resultat. Teman som förekommer hos några 

texter men inte alla, benämns existensiellt, och gäller för de texter i vilka de förekommer.  

(Szklarski 2015:131-132). Analysprocessens dokumenterades i tabellform steg för steg för 

underlätta transparens och tillförlitlighet.   

Metod-‐	  &	  källkritik	  

Vid forskning är en central fråga enligt Fejes och Thornberg, relationen mellan forskaren och det 

material som ska analyseras. Forskaren kommer att utifrån sin kunskap och bakgrund göra 

tolkningar av materialet som beforskas (Fejes mfl. 2015:20). En annan person som analyserat 

uppsatsens material hade utifrån sina förkunskaper kanske kommit fram till andra slutsatser än 

mina. Min förförståelse som slöjdare påverkar men bidrar samtidigt till uppsatsens kvalitet. 
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En kritik som kan riktas mot mitt metodval kan vara att i texterna kommer personen som 

intervjuas fram genom journalistens text. Texten skrivs utifrån journalistens tolkning av det som 

den intervjuade sagt och bildar ett filter mellan mig som läser texten och den intervjuade. 

Missförstånd kan uppstå som påverkar textens innehåll och innebörd. Det gör att tillförlitligheten 

i uppsatsens resultat är lägre än om kvalitativa intervjuer genomförts. Merparten av texterna som 

analyseras har passerat och tolkats av två personer, mig och journalisten, vilket ökar risken för 

feltolkning och försämrar resultatens generaliserbarhet.   

Jag är medveten om att tidskriften påverkar urvalet av vilka personer som får synas eller inte 

och därigenom uppsatsens material och resultatens generaliserbarhet. Tidskriftens förutsättningar 

såsom finansiering, inriktning och urval inverkar på dess textinnehåll och måste också tas i 

beaktande av uppsatsens resultat.  

En fördel med vald metod fenomenologisk, kvalitativ textanalys för detta uppsatsarbete är att 

jag får tillgång till ett stort material, många slöjdande människor och deras upplevelser, som 

skildras i tidskriften Hemslöjds texter. Det är ett större material än om jag genomfört kvalitativa 

intervjuer under den tid som fanns att tillgå för att genomföra uppsatsen. Ett större analysmaterial 

ger rimligen större generaliserbarhet av resultatet. Enligt Fejes och Thornberg (Fejes mfl. 

2015:33) lämpar sig även metoden för att analysera dokument om fenomen som grundar sig på 

människors upplevelser, vilket uppsatsen gör genom analys av tidskriftstexter om slöjdande 

människor. Giorgi (1997: 235-261) som utformat analysmetoden som används i uppsatsen menar 

att den är lämplig för identifiering av teman i ett material. Teman vilka exempelvis kan finnas i 

texterna som klart framskrivna eller som dolda, oväntade innebörder. 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom samhällsvetenskaplig forskning (vr.se) har 

beaktats i uppsatsarbetet. Då undersökningsmaterialet har hämtats från texter som har publicerats 

i massmedia har samtycke ej inhämtats från berörda personer. Ingen anonymisering av personer 

som skildras i texterna gjordes eftersom texterna har publicerats och därför fanns inga etiska skäl 

till anonymisering. 

Analys	  

Analysen inleds med att identifiera vilka personer som skildras i texterna. Därefter följer  

analysresultaten av vilka drivkrafter till att slöjda som synliggörs i tidskriften Hemslöjd. 

Avslutningsvis analyseras tidskriftens roll och betydelse, det vill säga hur tidskriften Hemslöjd 

skriver fram vem och varför människor slöjdar i de utvalda texterna.  
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Slöjdande	  personer	  i	  texterna	  

Analysen identifierar vilka personer som skildras i de utvalda tidskriftstexterna från Hemslöjd. 

Urvalsprocessen beskrivs i uppsatsens metodavsnitt. Genomläsning av texterna för att fastställa 

människornas yrkesbakgrund har genomförts. 

Sextioen personer, i åldrarna från tidig tjugoårsålder upp till åttioårsåldern, skildras i de 

femtiosex texterna ur tidskriften Hemslöjd (se källor: materialet). Analysen fastställer att tretton 

personer är hobbyslöjdare och utav dessa är tre författare/journalist och två pensionärer. Bland de 

människor som slöjdar på fritiden är en kapellmakare tillika jordenruntseglare, en rumänsk 

kvinna som tigger i Sverige, två syriska flyktingar på svensk flyktingförläggning och två estniska 

pensionärer.   

Fyrtioåtta personer klassificeras som yrkesverksamma slöjdare varav sexton är studenter och 

trettiotvå yrkesverksamma. Merparten av dessa fyrtioåtta är yrkesverksamma i Sverige förutom 

en träsnidare i Afghanistan, en textil formgivare i Mali, två konstnärer i Libanon, en estnisk 

slöjdare/forskare samt en krukmakare i Honduras. Minoritetsgrupper som samer,  romer och en 

folkstam i Honduras skildras. De trettiotvå yrkesverksamma fördelas på sex konstnärer, fyra 

formgivare, fem deltidsslöjdare och sjutton yrkesverksamma slöjdare varav två pensionerats.  

Dessa två redovisas i gruppen yrkesverksamma då det är deras yrkesliv som skildras i texten. En 

av konstnärerna bedriver konstnärlig forskning på licentiatnivå men klassas som yrkesverksam då 

hon forskar på sitt konstnärsskap inom vävning.  

Studenterna studerar på kandidat- och masternivå på universitetsutbildningar inom design, 

konsthantverk, formgivning, möbeldesign, möbeltapetserare samt konst- och kulturutbildningar 

som Handarbetets Vänner och Sätergläntan.  

 Forskningsstudien som Pöllänen (2013:217) genomförde analyserade nittiotvå textila 

hobbyslöjdare berättelser. Den del av Helen Knutes (2009:57) avhandling som studerade 

upplevelser under konsthantverkande, baserades på intervjuer med tjugoen konsthantverkare där 

tretton var yrkesverksamma och sex studenter. 

Analysresultatet visar att texterna skildrar en bred grupp av slöjdande personer alltifrån vanliga 

människor som slöjdar på fritiden, människor som utbildar sig för att blir yrkesverksamma 

slöjdare, till den största kategorin som skildras, nämligen yrkesverksamma slöjdare. Personerna 

som skildras kommer från olika delar av världen även om merparten av dem slöjdar/verkar i 

Sverige.  
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Drivkrafter	  till	  att	  slöjda	  

Analysen har identifierat en mängd teman, drivkrafter till att slöjda. Dessa har grupperats och 

redovisas under följande sammanfattande sex huvudteman: välmående, självklart att göra egna 

föremål, nyfikenhet och vilja att förstå, bevara kunskap, uttrycka sin idé samt globalt 

ansvar - miljöengagemang. Då ett tema diskuteras i analysavsnittet visas det i fetstil och dess 

frekvens inom parentes. Frekvensen för i hur många texter ett tema förekommer redovisas för att 

synliggöra materialet och då frekvensen möjligen säger något om temats betydelse. Uppsatsen 

analys har inte identifierat något gemensamt tema som har återfunnits hos alla texter. Däremot 

har en mängd teman identifierats hos en delmängd av texterna.  

I den tidigare forskningen identifierade Helen Knutes (2009) en gemensam nämnare hos dem 

hon studerat i sin forskning om konsthantverkande: alla deltagare ville gestalta en idé i ett eget 

valt materia (2009:178). Pollänens studie presenterar väsentliga delkomponenter hos slöjdande 

men inget gemensamt tema (Pöllänen 2013:221-226). Möjligen kan anledningen till att Knutes 

studie fann ett tema gemensamt för alla deltagare bero på att studien undersökt en homogen 

grupp av personer jämfört med denna uppsats. Texterna i uppsatsen skildrar en mer heterogen 

grupp vilket framgår av analysavsnittet ovan om vilka som skildras i de granskade texterna. 

Välmående	  

Huvudtemat välmående sammanfattar fem drivkrafter/teman vilka identifierats i texterna: glädje, 

koncentration/meditativt tillstånd, självförtroende/självkänsla, må bra samt lugnar/tröstar. 

Glädje (17) är ett av de teman som förekommer mest frekvent i Hemslöjds texter. Även 

Knutes forskning identifierade glädje när kropp och tanke arbetade med samma uppgift som en 

drivkraft till skapande (Knutes 2009:178). Både Pöllänen och Borg fann i sina studier att glädje, 

eller att det var kul med slöjd, var gemensamt för många informanter (Pöllänen 2013:221-226); 

(Borg 2001:83).  

Något som framkommer i flera texter i tidskriften Hemslöjd är upplevelser av 

koncentration/meditativt tillstånd (10) i samband med slöjdande, ett meditativt tillstånd med 

tid till eftertanke. Det uttrycks på olika sätt i texterna exempelvis som att “försvinna in i det helt” 

(Diedrichs 2015g:44-46) eller som Karin Nilsén Andersson som beskriver det: 
Jag plågar mig! Jag får bestämma mig för att jag gör det nu. Men sen, tillslut, kommer jag in i bubblan, 
där koncentrationen är total och alla grubblerier bleknar. Flow! Att bara vara i görandet. (Vessby 
2015f:30-35) 
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Tålamod är en aspekt som i analysen klassificerats inom temat koncentration/meditativt tillstånd 

och uttrycks av Tova Wibrant som säger att “[hon] hade aldrig något tålamod vid symaskinen. 

Vid vävstolen däremot kunde [hon] jobba i timmar” (Vessby 2015c:15). Tålamod och 

koncentration kan ses som olika sidor av samma mynt. Att vilja vara i själva skapandeprocessen 

identifierades i Knutes forskning (2009:178) och även Pöllänen identifierade upplevelser av 

slöjdande som ett fokuserat tillstånd där omvärlden kunde glömmas (Pöllänen 2013:221-226).  

Andra teman som skymtar fram i texterna är drivkrafter som att slöjdande får människan att 

må bra (5) eller lugnar/tröstar (3). En text beskriver hur en äldre kvinna stickar i sängen för att 

lugna sig när hon vaknat av mardrömmar (Diedrichs 2015a:16-25) medan krönikör Kristina 

Kappelin, författare, beskriver att hon upptäckt att stickningen “stillade [hennes] oro…och 

tröstade [henne] när [hon] var ensam” (Kappelin 2015:49).  Temat må bra skildras i Maria 

Diedrichs tidskriftstext “Våga bygga” där småbarnsförälder Ulrika Fransson som snickrat sin 

egen barnvagn uttrycker “ [a]tt göra saker själv är tillfredsställande och behöver inte bli så 

komplicerat” (Diedrichs 2015h:36). Analysen klassificerar Ulrikas utsaga om att det var 

tillfredsställande att göra saker själv inom temat må bra. En annan text ur Hemslöjd om att slöjda 

för att må bra, lyfter fram rumänskan Aurelia Marin. Hon täljer träslevar samtidigt som hon 

tigger i en svensk stad och säger att “[n]är jag täljer försvinner alla mörka tankar. Händerna gör 

det de gör och funderingarna kan flyga fritt” (Diedrichs 2015f:16-23). Slöjdandet får henne att 

må bättre i en svår situation genom att hon visar att hon kan något. Texterna skildrar två personer 

med väldigt olika livssituationer, en svensk småbarnsförälder och en som tigger för sitt uppehälle, 

men båda uttrycker att slöjdandet får dem att må bättre.  

Temat självförtroende/självkänsla/stärker människan (6) är närliggande till de två 

föregående teman, må bra och lugnar/tröstar. En text ur Hemslöjd (Blomberg 2015c:54-59) lyfter 

fram snickarmästare Beth Moen som menar att människans självkänsla och självförtroende byggs 

upp av att behärska hantverkstekniker. Att med sina händer och verktyg tillverka någonting 

handlar enligt Moen också om att bevara gammal kunskap (Blomberg 2015c:54-59). Denna text 

skriven av Liv Blomberg skildrar snickarmästare Moens synvinkel medan en hobbyslöjdares 

perspektiv lyfts fram i Malin Vessbys tidskriftstext om slöjdverksamhet som startats av ideella 

krafter på en flyktingförläggning. Manal Shaddad, flykting på förläggningen, beskriver sin 

upplevelse av att sticka som “[p]lötsligt höll vi på med något som var gott. Plötsligt kom vi till 

användning igen” (Vessby 2015b:52-55) vilket i analysen tolkats som att hennes självkänsla 

stärkts av slöjdandet.   

Även Kjell Wikström, pensionerad hemslöjdskonsulent, menar att slöjdande stärker människan 

och att: 
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visst [allt går att köpa], men det är ju rätt trevligt att kunna något och kanske blir man ganska nöjd med 
sig själv också när man gjort ett föremål. (Blomberg 2015d:50-51)  
 

Välmående som drivkraft till att slöjda, sammanfattar de drivkrafter/teman som presenterats i 

avsnittet ovan. Dessa teman har identifierats hos många av Hemslöjds texter och människor som 

skildras i dessa texter. Pöllänens studie fann samma typ av resultat - stärkt självkänsla och 

självförtroende samt att slöjdande bidrog till att hantera oro och ge kontroll (Pöllänen 2013:221-

226). I Knutes forskning redovisas att några personer uppgav att man ville vara i 

skapandeprocessen som en anledning till att skapa (Knutes 2009:178) vilket tolkas överenstämma 

med temat koncentration/meditativt tillstånd som identifierats i analysen.  

Att slöjda för att må bra, sammanfattat som välmående, knyter an till Merleau-Pontys teorier 

om den levda kroppen och mänsklig existens. Där söker människan ständigt efter att skapa 

mening och förstå sina strävanden och den plats i världen där hon befinner sig (Merleau-Ponty 

(2002[1962])). Att slöjda skapar en meningsfull tillvaro genom att människan med sina händer 

och kropp skapar det hon behöver.  

Självklart	  att	  göra	  egna	  föremål	  

Under detta huvudtema presenteras två teman som framkommit i analysen vilka bedöms rimliga 

att redovisa tillsammans då de handlar om föremål: självklart att göra egna föremål och 

föremålet.  

Något som kommer fram i flera texter som drivkraft till att slöjda är att det är självklart att 

göra egna föremål (10) som man behöver. I texten “Att slöjda ett hus” av Maria Diedrichs säger 

Emma Petersén, en yngre kvinna “[h]ur svårt kan det vara egentligen” om att bygga ett 

självförsörjande hus av återbruksmaterial till familjen. Det måste helt enkelt gå resonerar hon och 

utifrån sitt intresse för konsumtionsfrågor kombinerat med att spara pengar genom att bygga 

själv, tar hon reda på hur det ska göras och påbörjar arbetet (Diedrichs 2015b:26-31). Hon 

nämner här fler drivkrafter än att det självklart måste gå, såsom ekonomiska och miljöskäl. Detta 

är ett exempel på hur de människor som skildras i texterna kan ha flera drivkrafter till att slöjda 

och visar på komplexiteten i analysmaterialet. Kjell Wikström, pensionerad hemslöjdskonsulent, 

ser också att slöjda som självklart och säger: 
[mitt] liv har varit såhär att jag har gjort mycket som jag egentligen inte kan man jag har gjort det ändå 
på något underligt sätt. (Blomberg 2015d:50-51) 
 

Både Emma och Kjell ser slöjdande som ett självklart sätt att lösa egna problem genom att för 

hand tillverka saker.  
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Temat föremålet (4) identifierades som drivkraft i några texter som skildrade hobbyslöjdare. 

Två av texterna var skrivna av krönikörer som uttryckte att deras slöjdande drevs av själva 

föremålet. Kristina Kappelin beskriver det i sin krönika som “[d]en tröjan är mer än en tröja” 

(Kappelin 2015:49). Eiman Barsha, grundsskollärare, nu väntandes på en flyktingförläggning 

säger att “[hon] vill klä [sin] familj med saker från mina händer” (Vessby 2015b:52-55). 

Föremålen blev ett konkret resultat av deras arbete som de värderade högt.  

Analysen har identifierat två teman som har med föremål att göra dels temat självklart att 

göra egna föremål samt temat föremålet. Det första temat fokuserar på människans förmåga och 

det andra temat på slutresultatet av aktiviteten. Dessa båda drivkrafter kan jämföras med Knutes 

forskningsresultat där flera konsthantverkare uppger att målet för deras skapande var föremålet 

(Knutes 2009:116), vilket är samma tema/drivkraft som identifierats hos fyra texter i analysen. 

Pöllänens studie visar att slöjdandet av konkreta föremål hade ett känslomässigt värde för 

deltagarna, både som ett synligt tecken på nedlagt arbete och att det kunde lämnas vidare till 

efterkommande generationer (Pöllänen 2013:217-226). Även Borgs forskning visade på 

informanternas positiva minnen förknippade med att ta hem och visa det egenhändigt slöjdade 

föremålet (Borg 2001:82-83). 

Nyfikenhet/att	  förstå/fördjupad	  kunskap	  	  

Under detta huvudtema presenteras två teman: nyfikenhet/att förstå/fördjupad kunskap samt nya 

tillverkningsmetoder och material.  

Analysen har identifierat temat nyfikenhet/att förstå/fördjupad kunskap (15) som drivkraft 

till att slöjda hos relativt många texter. Studerande Linda Palm inspirerades exempelvis till att 

fördjupa sig i flättekniker när hon såg hur människor inte kunde låta bli att röra vid en flätad 

lädersits på pallen som hon hade gjort (Diedrichs 2015e:13). Vävare Åsa Perssons nyfikenhet att 

förstå och lära sig mer om vävtekniker framgår av hennes formulering “Man ska fan inte ge sig. 

Man ska verkligen försöka.” (Vessby 2015a:38-44).  

Pöllänens studie redovisar resultat om att deltagare i studien slöjdar för att förbättra sina 

hantverkstekniker (2013:217-226) vilket kan jämföras med analysens identifierade tema 

nyfikenhet och vilja att förstå. Att många texter visar nyfikenhet som drivkraft knyter an till 

filosofen Merleau-Pontys teorier om den levda kroppen. Mänsklig existens grundas enligt honom 

på att människan ständigt söker efter att skapa mening och förstå sina strävande och den plats i 

världen där hon befinner sig (Merleau-Ponty 2002[1962]). Det som Merleau-Ponty talar om som 

grundläggande mänsklig existens, att människan ständigt söker att förstå sina strävanden kommer 



 

 22 

till uttryck i det som analysen visar, att människor drivs att försöka förstå hur ett föremål är gjort 

eller fördjupa sina kunskaper genom att lära sig fler tekniker. Nyfikenhet att lära sig mer om 

saker för att bättre förstå sina strävanden och plats i världen.  

Merleau-Pontys teori om att människan söker efter att skapa mening och förstå sina strävanden 

och plats i världen kopplar även delvis till temat som identifierats i analysen sökandet efter nya 

tillverkningsmetoder och material (5). Det exemplifieras med student Matilda Norberg som 

drivs av viljan att utveckla nya metoder och material för textilbranschen för att på så sätt minska 

textilindustrins miljöpåverkan (Blomberg 2015b:15). I analysarbetet tolkas hennes engagemang 

för miljön och nya metoder och material som att de skapar mening och drivkrafter i hennes liv, på 

det sätt som Merleau-Ponty uttrycker.   

Nyfikenheten och drivkraften till att lära sig mer om och fördjupa sina kunskaper i 

slöjdtekniker vilket framkommit i analysen anknyter till Richard Sennetts förklaring av  

yrkesskicklighet. Sennett förklarar det som en “bestående, grundläggande mänsklig impuls, 

önskan att utföra arbete ordentligt för sin egen skull” (Sennett 2009[2008]:11). Sennets 

beskrivning om önskan att utföra något ordentligt tolkas här som det analysen påvisat hos 

personer i texterna som ett tema/drivkraft, nyfikenhet att förstå och lära sig mer för att bli en 

bättre slöjdare. 

Bevara	  kunskap	  

Att bevara kunskap (17) nämns i många texter i analysmaterialet. Att bevara kunskap som en 

drivkraft till att slöjda framkommer i Hemslöjds texter där människor vill bevara kunskaper om 

slöjdtekniker som går förlorade då personer som kan teknikerna dör. Bevarandet driver 

rotslöjdare Fia Kaddik att förmedla sina kunskaper till fler på Samernas utbildningscentrum 

(Lindstrand 2015a:16-20). Även Rosa Taikon vill gärna lämna vidare sina kunskaper om svensk-

romskt silversmide till någon som vill ta över. Allra viktigast för henne är att kunskaperna 

fortlever (Hofsten 2015:28-33). Detsamma säger Roosali Karjam, 80-årig estnisk kvinna, som 

samlat hundratals stickmönster på vantar/sockor som hon vill ska fortsätta stickas av någon. 

Hennes samlande har drivits av en önskan att visa “ att vackra konstföremål kan skapas av enkla 

människor” (Diedrichs 2015a:16-25). En annan text skildrar hur Masoud Abdul Baqi, 

träsnidarmästare i Kabul, Afghanistan som säger att: 
[f]örut ville träsnidare bara lära ut till sina egna familjer, det är därför så mycket har gått förlorat. Nu 
försöker vi lära ut teknikerna till så många vi kan. Det blir som en cirkel som sprider sig. Men i det 
förflutna var det en linje som kunde brytas.  (Andersen 2015:22-27) 
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Träsnideriet var till en början en försörjningskälla för honom som efterhand har vuxit till en 

drivkraft att få kunskapen att överleva och han säger att “[träsnideriet] är vår identitet, vad 

Afghanistan är och vad vi har varit”. Träsnideriet kan enligt Baqi skapa en nationell samhörighet 

som i framtiden kan knyta ihop ett land efter åratal av krig (Andersen 2015a:22-27). 

Texterna ur Hemslöjd som analyserats skildrar människor som drivs av att bevara kunskaper 

som exempelvis flätade korgar av envirke eller bevara en minoritetskultur och dess tekniker 

exempelvis hos samerna, svensk-romer, en folkstam i Honduras, eller som i Baqis fall en 

nationell tillhörighet.  

Faktorn att bevara kunskap framkom inte som en anledning till att konsthantverka i Knutes 

forskning (2009). Däremot fann Pöllänen i sin studie människor som ‘slöjdade vanligt’ (efter en 

beskrivning/text) för att de ville bevara gamla stickmönster och även deltagare som slöjdade för 

att bevara kunskaper inom sin minoritetskultur genom att kopiera traditionella föremål (Pöllänen 

2013:221-226). 

Flera människor både i Sverige och internationellt som förekommer i analysmaterialet nämner 

svårighet att hitta yngre att föra vidare kunskaperna till då det är svårt att försörja sig på 

föremålen som tillverkas. Att bevara kunskaper som försvinner när generationer går ur tiden, 

slöjdkunskaper som finns i praktiskt handlag, i hand och kroppen som färdigheter, anknyter till 

teorier om praktisk kunskap. De kunskaper som försvinner är praktisk kunskap som ofta inte är 

dokumenterad. Skicklighet i handlaget som uppnåtts genom handens arbete i reflektion med 

tanken definieras av Richard Sennett som yrkesskicklighet (Sennett 2009[2008]:11). David Pye 

diskuterar också yrkesskicklighet och hantverk eller slöjdande som beroende av utförarens 

skicklighet och kunskaper, vilket han kallar arbete med inbyggd risk (Pye 1979[1978]:12). 

Forskning på praktisk kunskap uppstod enligt Gustavsson i samband med datorisering av 

tillverkning då yrkesskickliga hantverkare rationaliserades bort och deras kunskaper riskerade att 

gå förlorad (Gustavsson 2004:6-7), vilket liknar temat bevara kunskap som framkommit i 

analysen. Drivkraften att bevara kunskap/hantverksskicklighet som går ur tiden identifieras hos 

slöjdare både i Sverige och internationellt exempelvis Afghanistan eller Honduras.  

Uttrycka	  sin	  idé	  

Idé, uttrycka sig, skapa former (10) framkommer i analysen som en drivkraft att slöjda hos 

några personer i texterna ur tidskriften Hemslöjd. Åsa Persson beskriver att “[hon] har ofta en idé 

om en yta [...] eller hur [hon] vill att tyget ska reflektera ljus” (Vessby 2015a:38-44). Liv 

Blombergs artikel “Varsamt” beskriver en annan utgångspunkt för slöjdande “[v]ad händer när en 
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människa dör? Den frågan löper som en vit tråd genom Birigitta Nordströms konstnärskap.” 

(Blomberg 2015a:56-51). Drivkraften att slöjda för att utrycka en idé identifieras hos främst 

studenter och yrkesverksamma slöjdare men även hos hobbyslöjdare. Av Helen Knutes 

forskningsresultat framgår att alla konsthantverkare drevs av en idé de ville materialisera i sitt 

skapande (2009). Pöllänens studie fann hos vissa deltagare drivkrafter till ‘holistiskt slöjdande’, 

att själv formge och slöjda föremålet, vilket kan liknas vid Knutes resultat att drivas av en egen 

idé man vill materialisera.  

Globalt	  ansvar	  -‐	  miljöengagemang	  

Tankar kring ansvar för världen och dess resurser kommer fram i flera av Hemslöjds texter som 

en viktig drivkraft till människors slöjdande och samlas i analysen under huvudtemat globalt 

ansvar - miljöengagemang (8). I en av texterna uttrycker Thomas Lissert, student på Beckmans 

formlinje att ”[s]om världen ser ut idag så går det ju inte att fortsätta som vi gör” (Diedrichs 

2015d:12).  

Fler teman framkom i analysen som anknyter till drivkraften globalt ansvar, behövs fler 

föremål (4), hållbara föremål (3), återbruk (2), ta tillvara allt/använd det runt dig (3) samt 

skapa gemenskap/kommunikation (2). De två drivkrafterna/teman behövs fler föremål och 

globalt ansvar - miljöengagemang belyser frågor kring konsumtion och produktion av föremål. 

Flera texter i Hemslöjd lyfter frågor om konsumtion och produktion genom att slöjda handlar just 

om att göra föremål.  

Formgivaren Katja Pettersson slöjdar fram en stol där hon utgår från en begagnad allmogestol. 

Hon tar bort lager efter lager av material från stolen till dess hon uppnått en avskalad variant av 

den ursprungliga stolen. Genom sin bearbetning av den begagnade stolen vill hon diskutera 

vilken värld vi vill ha, produktion- och konsumtionssamhället och om ännu en stol gjord utan 

eftertanke verkligen behövs (Vessby 2015e:30-31). Mikael Svensson, korgmakare berättar att 

han:   
hittar hundraåriga potatiskorgar på loppis ibland[...]fortfarande elastiska, fortfarande helt 
användningsbara. Tala om lång hållbarhet. Här har samtiden något att lära. (Vessby 2015d:22-23).  
 

Det han talar om knyter till flera teman som analysen har identifierat, hållbara föremål och 

globalt ansvar genom samtidens ansvar för resurser. Dessutom framgår av texten som han 

skildras i, att han slöjdar för att bevara kunskapen att fläta korgar av segt envirke. Svensson är ett 

exempel som visar hur en människa kan ha flera drivkrafter till att slöjda, att bevara kunskap och 

slöjda hållbara föremål.  
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De två temana återbruk (2) och att ta tillvara allt/använd det runt dig (3) redovisas under 

huvudtemat globalt ansvarstagande – miljöengagemang. Detta då de identifierats som drivkrafter 

hos några av personerna i texterna vilka även drivs av globalt engagemang. Ett exempel är 

student Thomas Lissert som återbrukat allt från en soffa i projektet Soffslakt för att 

uppmärksamma människor på materialen runt omkring oss och som kan återanvändas då världen 

har begränsad mängd resurser (Diedrichs 2015d:12). En annan person som skildras i materialet 

drivs av att ta tillvara precis allt på ett lamm för att det är självklart och något man gjort sedan 

urminnes tider (Diedrichs 2015c:13). Analysarbetet identifierade den sistnämnda personens 

drivkrafter som flera, ta tillvara allt, bevara kunskaper och självklart att göra egna föremål. 

I analysen har drivkraften att slöjda för att skapa gemenskap/kommunikation (2) identifierats 

som möten mellan människor. I texterna från Hemslöjd skildras hur ideella krafter driver 

slöjdverksamhet på en flyktingförläggning (Vessby 2015b:52-55). Drivkraften till att slöjda var 

här att genom slöjdandet skapa en mötesplats och skapa mening i tillvaron för flyktingar på 

förläggningen. Genom att slöjda, en aktivitet där kunskap traderas/överförs genom att visa hur 

något utförs kan kommunikation mellan människor uppnås trots att de inte talar samma språk och 

saknar ord att kommunicera med vilket var fallet på flyktingförläggningen. Kroppens betydelse 

för kunskap förs fram av Sennett (2009[2008]:11) som menar att både abstrakta och praktiska 

förmågor/kunskaper är något som vi tillägnar oss via kroppen. Hand och tanke samverkar och 

under arbetets gång för människan en dialog mellan sitt faktiska, konkreta arbete med kroppen 

och tankar som uppstår under arbetet (2009[2008]:9-11). Slöjdaren har det som Sennett 

(2009[2008]) beskriver, kunskapen/färdigheten av en slöjdteknik i kroppen, i sitt  handlag med 

verktygen. Genom att med sin kropp visa hur verktygen används kan slöjdaren i en ordlös 

kommunikation hjälpa den andre att tillägna sig färdigheten exempelvis att sticka. Den nya 

förmågan ger människan kunskap och verktyg att själv bygga mening i sin verklighet. Exemplet 

från flyktingförläggningen visar hur slöjdande skapar kommunikation mellan människor och 

bidrar till mening i tillvaron. Drivkraften att slöjda för att skapa gemenskap/kommunikation kan 

förklaras som att slöjda av en övertygelse, en etisk eller politisk övertygelse, att göra världen 

bättre för sina medmänniskor, vilket Gustavsson (2004:8-16) benämner praktisk klokhet. 

Globalt ansvarstagande - miljöengagemang förekommer varken i Knutes (2009), Pöllänen 

(2013) eller Borgs (2001) forskningsresultat som drivkrafter till att slöjda. Däremot anknyter 

temat till Merleau-Pontys idé om att mänsklig existens handlar om att förstå sin omvärld, skapa 

mening (2002[1962]). Analysen ger exempel på människor som slöjdar för att stå upp för sitt 

engagemang för miljön. De gör det som Merleau-Ponty talar om, söker förstå sin omvärld och 

skapa mening och det leder till mänskligt engagemang för sin vardag och vad de väljer att göra i 
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vardagen, exempelvis slöjda en sittvagn eller bygga sitt eget hus. Ett engagemang för världen och 

miljön vilket avspeglas hos människor som skildras i tidskriftens texter.  

Drivkraften och temat att slöjda av engagemang för miljön eller utifrån ett globalt 

ansvarstagande knyter även an till Bernt Gustavssons resonemang om praktisk klokhet, vilket 

baseras på Aristoteles kunskapsbegrepp klokhet (fronesis). Aristoteles säger att kloka människor 

arbetar för det goda, för att människor ska få det bättre. Det medför etiska och politiska 

värderingar enligt Gustavsson. Om du som människa drivs av etiska eller politiska värderingar 

får det konsekvenser för ditt handlande (Gustavsson 2004:8-16). Just detta med konsekvenser för 

människans handlande är kopplingen som analysen gör till att slöjda av skäl som är miljömässiga 

eller globalt ansvarstagande. Det skulle kunna tolkas som att den som slöjdar av de skälen drivs 

av etiska eller politiska värderingar, för att spara på resurser exempelvis eller att sprida förmågan 

att slöjda till andra människor. 

Summering	  drivkrafter	  till	  att	  slöjda	  

Avslutningsvis summeras analysavsnittet om drivkrafter till att slöjda med en kort 

sammanfattning. Sex huvudteman till att slöjda har identifierats i texterna ur tidskriften Hemslöjd 

år 2015: välmående, självklart att göra egna föremål, nyfikenhet och vilja att förstå, bevara 

kunskap, uttrycka sin idé samt globalt ansvar - miljöengagemang. 

Under dessa huvudteman har fler drivkrafter diskuterats och redovisats. Ett fynd i analysen är 

drivkraften till att slöjda utifrån globalt ansvar - miljöengagemang som identifierats i tidskriften 

Hemslöjds texter. Detta tema/drivkraft återfinns inte som drivkraft till att slöjda i den forskning 

som uppsatsen stödjer sig på och jämfört sina resultat med. Det kan tänkas bero att Knutes 

avhandling skrevs för sju år sedan (2009) och baseras på ett mindre antal informanter av enbart 

konsthantverkande personer. Pöllänens studie från 2013 redovisade inte heller något tema som 

liknade analysens identifierade tema att slöjda utifrån globalt ansvar - miljöengagemang. 

Analysen av drivkrafter till att slöjda identifierade inte något gemensamt tema som återfanns hos 

alla texter, vilket skiljer sig från Knutes (2009) forskning där alla som tillfrågades uppgav att de 

konsthantverkade för att omsätta en idé i eget valt material.  

Tidskriftens	  roll	  och	  betydelse	  

Analysen övergår till att i detta avsnitt analysera hur tidskriften Hemslöjd skriver fram vem och 

varför människor slöjdar. Inledningsvis diskuteras tidskriften utifrån teorier om media och dess 

roll i samhället. Därefter analyseras hur Hemslöjd skriver fram vem som slöjdar utifrån vilka 
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människor som förekommer i uppsatsens utvalda texter. Till sist resoneras kring hur tidskriften 

skriver fram varför människor slöjdar utifrån de teman om drivkrafter till att slöjda som  

identifierats i tidigare analysavsnitt. 

Media har en maktställning i samhället genom att de väljer vad som visas och media påverkar 

därigenom kunskaper, övertygelser, värderingar, sociala relationer och identiteter  menar 

lingvistikprofessor Fairclough. Makten utövas genom att media väljer vad som visas upp eller 

representeras och där spelar både texter och bilder en betydande roll (Fairclough 1995:2-3), ett 

synsätt som även professor i medievetenskap Gripsrud (2011:57-58) håller med om. Gripsrud 

(2011:57-58) menar att man även kan lära sig om samhället genom analys av vad medier 

förmedlar av upplevelser och idéer. Tidskriften Hemslöjd är en medieaktör i samhället och 

producerar tryckta tidskrifter vilka distribueras i samhället. Tidskriften utgörs av texter såsom 

ledare skrivna av redaktören, reportage/texter med intervjuer, krönikor, mer informativa texter, 

samt reportage/texter om tekniker/material samt annonser.  

Fairclough (1995:40) menar att tillgänglighet och tillträde, det vill säga vem som får skriva, 

prata, synas och vem som inte får komma fram måste beaktas när media diskuteras. 

Vilka	  som	  slöjdar	  enligt	  tidskriften	  

I detta avsnitt besvaras hur tidskriften skriver fram vem som slöjdar utifrån vilka människor som 

förekommer i uppsatsens utvalda texter. Tidigare i analysen redogörs för vilka människor som 

skildras i de femtiosex texterna. Det resultatet används för att få svar på frågan om hur tidskriften 

skriver fram vem som slöjdar. Resultatet visade att texterna skildrar en bred grupp av slöjdande 

personer alltifrån vanliga människor som slöjdar på fritiden, människor som utbildar sig för att bli 

yrkesverksamma slöjdare, till den största kategorin som skildras, yrkesverksamma slöjdare. 

Personerna som skildras kommer från olika delar av världen även om merparten av dem 

slöjdar/verkar i Sverige.  

Kriterier för att komma med i tidskriftens text framgår inte av de analyserade texterna. 

Analysen visar endast resultatet av urvalet. Tidskriften Hemslöjd bestämmer vilka människor 

som valts ut, skrivs fram och synliggörs i dessa texter som uppsatsen har analyserat. Det är ett 

exempel på den makt som Fairclough (1995:2-3) och Gripsrud (2001:57-58) menar att medier har 

och som ligger hos tidskriften, makten att synliggöra och lyfta fram grupper. Ideologiska 

värderingar är ofta implicita i texter eller återfinns hos aktören som antaganden som tas för givet 

(Fairclough 1995:45). Med stöd av Faircloughs resonemang om implicita värderingar eller 

antaganden i texter har analysen försökt identifiera dolda urvalskriterier utifrån antagandet att 

tidskriftens inriktning utgör urvalskriterier.  
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Tidskriften Hemslöjds inriktning är enligt deras hemsida slöjd, hantverk, konsthantverk och 

DIY (DoItYourself) vilket i uppsatsen benämns hobbyslöjd (www.hemslojd-tidningen.se). Även 

tidskriftens namn Hemslöjd och dess underrubrik ‘En värld av fantasi och kunskap’ som står på 

framsidan av varje tidskriftsnummer bedöms ingå i tidskriftens inriktning. Svenska 

Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund äger tidskriften och bedöms utgöra grunden för dess 

inriktning vilket tar stöd i Faircloughs resonemang att finansiärer kan inverka på medier 

(Fairclough 1995:40-45). Ägandets inverkan syns i orden vilka identifierats som tidskriftens 

inriktning: slöjd, hantverk, konsthantverk, hobbyslöjdande, hemslöjd, en värld av fantasi och 

kunskap, genom att de angränsar till området hemslöjd vilket är ägarens intresseområde. 

Analysarbetet har identifierat tidskriftens inriktning som en möjlig grund för redaktionens urval 

av människor att skildra i texterna.  

Den beskrivning av vilka personer som skildras i texterna som analyserats har jämförts med 

orden som identifierats beskriva tidskriftens inriktning, slöjd, hantverk, konsthantverk, 

hobbyslöjdande, hemslöjd, en värld av fantasi och kunskap. Resultatet av jämförelsen visar att de 

människor som skildras, allt från hobbyslöjdare till yrkesverksamma heltidsslöjdare, inryms väl 

under och inom de ord som beskriver tidskriftens inriktning. Baserat på detta dras slutsatsen att 

hur tidskriften skriver fram vem som slöjdar, d.v.s. urvalet av personer som skildras i texterna, 

rimligen baseras på det som analysen identifierats som tidskriftens inriktning, slöjd, hantverk, 

konsthantverk, hobbyslöjdande, hemslöjd, en värld av fantasi och kunskap. Denna inriktning 

grundas i sin tur på ägandet bakom tidskriften. 

Varför	  människor	  slöjdar	  enligt	  tidskriften	  

I detta avsnitt besvaras hur tidskriften skriver fram varför människor slöjdar utifrån de teman om 

drivkrafter till att slöjda vilka identifierats i uppsatsens första analysavsnitt. Dessa  

teman/drivkrafter är framskrivna i text av journalister vilka utgör betydelsefulla aktörer för vad 

tidskriften vill visa fram. Journalisten förmedlar genom sin text ett möte eller händelse till läsaren 

av tidskriften. Genom ordval och tolkningar skriver journalisten fram en text som skildrar 

exempelvis en slöjdande människa. Journalisten har möjligheten att medvetet lyfta fram eller 

välja bort information vilket Fairclough (1995:40) betonar bör beaktas vid medieanalys. En stor 

del av texterna som analyserats har skrivits av tidskriftens egen redaktion vilka rimligen delar 

tidskriftens inriktning och således rimligen lyfter fram dem i sina texter. 

Viktigt att beakta är att resultaten av uppsatsens textanalys kan ha påverkats av att personerna 

som intervjuats om att slöjda beskrivs i text av en journalist. Journalistens text förmedlas därefter 

till läsare av tidskriften i den kedja av aktiviteter som masskommunikation innebär enligt 
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Fairclough (1995:40). I processen kan det som den intervjuade personen uttryckte komma att 

förändras genom medvetna val, tolkningar eller missförstånd hos journalisten som skriver texten. 

I uppsatsen har ännu en länk i kedjan tillkommit genom att Hemslöjds texter analyserats och 

tolkats av uppsatsförfattaren vilket infört ytterligare en risk för förändring av den ursprungliga 

innebörden genom exempelvis missförstånd. 

Drivkrafterna till varför människor slöjdar som skrivs fram i tidskriften Hemslöjd är 

välmående, självklart att göra egna föremål, nyfikenhet och vilja att förstå, bevara kunskap, 

uttrycka sin idé samt globalt ansvar - miljöengagemang. Dessa drivkrafter lyfts fram genom 

texter om möten med människor, intervjuer, där deras röster och drivkrafter presenteras i en text 

skriven av en journalist. Genom hur journalisten skriver och formulerar sig i texten skapas ett 

budskap/innehåll i texten som väcker känslor hos läsaren vilket Hellspong (2001:17-19) kallar för 

textens interpersonella funktion.  

Avslutningsvis sammanfattas avsnittet om hur tidskriften skildrar vem och varför människor 

slöjdar. Analysen visar att tidskriftens texter skriver fram varför människor slöjdar genom texter 

skrivna av journalister där tidskriftens inriktning synliggörs dels genom vilka slöjdande personer 

som presenteras och representeras, samt hur texterna och innehållet utformas av 

journalisten/skribenten baserat på tidskriftens inriktning. 

Slutdiskussion	  

Dagens ökade slöjdintresset avspeglas i tidskriften Hemslöjd som på senare år har fått fler läsare.  

Tidskriften har tilldelats flera priser som kultur- och facktidskrift på senare år. Tidskriftens 

inriktning är slöjd, hantverk, konsthanverk och DIY (DoItYourself). Utifrån slöjdintresset i 

dagens samhälle är det relevant att belysa aspekter av att slöjda, att för hand göra föremål. 

Uppsatsens utforskar och belyser fenomenet att slöjda genom textanalys av slöjdare och deras 

drivkrafter till att slöjda. Med hjälp av textanalys av utvalda texter i tidskriften Hemslöjd har 

följande frågor besvarats: vilka personer skildras i texterna i tidskriften Hemslöjd, samt vilka 

drivkrafter till att slöjda synliggörs i tidskriften Hemslöjd? 

Analysen har identifierat sex huvudteman i tidskriften Hemslöjd som drivkrafter till att slöjda: 

välmående, självklart att göra egna föremål, nyfikenhet och vilja att förstå, bevara kunskap, att 

uttrycka sin idé samt globalt ansvar - miljöengagemang. Det är faktorer som återfinns i olika 

utsträckning inom forskning av Knutes (2009), Pöllänen (2013) och Borg (2001) inom området 

människors upplevelser av att slöjda.  
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Ett fynd värt att notera är att analysen identifierat globalt ansvar - miljöengagemang som en 

drivkraft till att slöjda, vilket inte förekommer som drivkraft i universitetslektor Helen Knutes 

avhandling från 2009 om vad som driver yrkesverksamma personer till konsthantverkande. Inte 

heller docent Kajsa Borgs (2001) avhandling om minnen av skolslöjd eller slöjdprofessor Sinikka 

Pöllänens (2013) studie om hobbyslöjdares drivkrafter till att slöjda redovisar detta resultat.  

Analysen har funnit att drivkraften globalt ansvar - miljöengagemang anknyter till fler 

drivkrafter som identifierats såsom behövs fler föremål, hållbara föremål och återbruk. Dessa 

drivkrafter lyfter frågor som konsumtion/produktion av fler föremål i dagens värld och slöjdens 

förmåga att utnyttja de resurser som finns i vardagen runt oss. Drivkraften globalt ansvar - 

miljöengagemang kopplar till Merleau-Pontys (2002[1962]) idé om att mänsklig existens handlar 

om att förstå sin omvärld och att skapa mening. Analysen ger exempel på människor som slöjdar 

för att stå upp för sitt engagemang för miljön genom vad de väljer att göra i vardagen, exempelvis 

slöjda en sittvagn eller bygga sitt eget hus. De skapar sig en meningsfull tillvaro genom hur de 

agerar, vilket jämförs med det Merleau-Ponty (2002[1962]) talar om som att skapa mening. 

Liknande resonemang för Gustavsson (2004:8-16) kring benämningen praktisk klokhet. 

Gustavsson (2004:8-16) menar att människor som drivs av etiska eller politiska värderingar tar 

konsekvensen av sina värderingar genom sitt agerande, vilket att slöjda utifrån miljöengagemang 

är exempel på och som framkommit i analysen.  

Uppsatsens analys besvarar frågeställningen om vilka personer som skildras i texterna och hur 

tidskriften Hemslöjd synliggör/skriver fram vem och varför människor slöjdar. Analysen visar att 

Hemslöjds texter skildrar slöjdande personer alltifrån hobbyslöjdare och studenter till 

yrkesverksamma slöjdare. De kommer från olika delar av världen även om de flesta 

slöjdar/verkar i Sverige. Analysen visar att tidskriften sannolikt skriver fram vem som slöjdar, 

d.v.s. väljer ut personer som skildras i texterna, baserat på det som analysen identifierat som 

tidskriftens inriktning, slöjd, hantverk, konsthantverk, hobbyslöjdande, hemslöjd, en värld av 

fantasi och kunskap. Tidskriftens kontroll över vilka som representeras i texterna är ett exempel 

på den makt de har som media enligt Fairclough (1995:2-3) och Gripsrud (2001:57-58). Analysen 

visar att tidskriftens texter skriver fram varför människor slöjdar genom texter skrivna av 

journalister där tidskriftens inriktning synliggörs dels genom vilka slöjdande personer som 

presenteras, samt hur texterna och innehållet utformas baserat på tidskriftens inriktning. 

Resultatet visar att tidskriften Hemslöjd genom sina texter förmedlar att människan har 

förmågan att för hand tillverka föremål. Att kunna slöjda bidrar till människors välmående och 

stärker dem som människor och ger dem självkänsla. Genom vilka personer som skildras i 

texterna visar tidskriften Hemslöjd fram att slöjdande inte avgränsas av nationsgränser, utan är 
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internationellt och knyter samman människor runt hela jorden. Det hänger ihop med filosofen 

Merleau-Pontys (2002[1962]) teori om att mänsklig existens handlar om att människan söker 

efter att skapa mening och förstå sina strävande och plats på jorden. Förmågan att slöjda som en 

grundläggande mänsklig förmåga och praktisk kunskap värd att sprida förmedlas av tidskriften. 

Att själv, för hand, kunna tillverka föremål och lösa problem som uppstår skapar mening i 

människans tillvaro. Genom att tidskriften skildrar människor från olika länder synliggörs att vi 

alla är människor och att mänsklig existens och drivkrafter är generella, lika i alla länder och inte 

avgränsas av nationsgränser.  

Genom sina skildringar av slöjdande människor i sina texter tolkas att tidskriften vill främja 

och stärka den praktiska kunskapen, yrkesskickligheten, slöjdkunskapen genom att sätta ord på 

förmågor som sitter i kroppen. Den praktiska kunskapen som traditionellt har värderats lägre än 

teoretisk kunskap i samhället enligt både Gustafsson (2004:6-7) och Sennett (2009[2008]:9). Att 

bevara dessa slöjdkunskaper som riskerar försvinna när äldre generationer går ur tiden, synliggörs 

också av analysen som en viktig drivkraft till att slöjda. Även detta att bevara kunskaper är ett 

generellt problem världen över, vilket lyfts fram av tidskriften Hemslöjd.  

Att tidskriften Hemslöjd fått pris som Nordisk kulturtidskrift år 2015 och flera år i rad som 

svensk facktidskrift är en extern kvalitetsstämpel på dess redaktions skicklighet att producera 

välskrivna och inspirerande artiklar. Utmaningarna är stora i mediabranschen och frågan är hur 

tidskriften ska nå ut till fler och överleva i konkurrensen. Om målet är att få fler att slöjda 

behöver tidskriften fundera kring hur de når fler grupper i samhället utanför den tryckta 

tidskriftens läsekrets. Om den gavs ut på engelska skulle läsekretsen vidgas. Kvalitén på 

tidskriften är hög och den skulle säkert tas emot positivt internationellt.  

Avslutningsvis redogörs för några tankar om uppsatsens metod och resultat. Texterna ur 

tidskriften Hemslöjd som analyserades var av olika längd, från mycket korta informativa texter 

till längre texter där flera personer intervjuats. Det påverkade hur mycket information som 

texterna innehöll vilket kan ha påverkat analysens resultat genom att vissa personers 

uppfattningar fått mer utrymme då de skildrats i längre texter. Samtidigt baseras textanalysen på 

tolkningar och analyser av texter främst skrivna av journalister om människors upplevelser. Det 

medför risk för feltolkningar i två steg, när journalisten skriver texten samt när texten lästs och 

tolkats i uppsatsens analys vilket inverkar på resultatens tillförlitlighet. Identifierade 

teman/drivkrafter kan inte klassas som generella drivkrafter till fenomenet att slöjda utan 

representerar enbart texterna de grundas på varför generaliserbarheten av resultaten är begränsad. 

Men samtidigt är det rimligt att tänka sig att drivkrafter som i analysen identitifierats hos många 

texter även säger något om fenomenet i samhället och inte bara om texterna de förekommer i. 
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Exempelvis identifieras temat/drivkraften glädje i 17 av 56 texter, detsamma gäller 

temat/drivkraften bevara kunskap (17/56).  

Framtida	  forskning	  

En studie med samma frågeställning men på material från fler källor skulle kunna göras för att 

jämföra framskrivning av fenomen. En studie utifrån samma frågeställningar som denna uppsats 

och på samma årgång av tidskriftens text och bilder med text- och bildanalys skulle ge fördjupade 

analysresultat. Genom att välja en annan metod exempelvis kvalitativa intervjuer om människors 

drivkrafter till att slöjda skulle personer som skildras i materialet kunna djupintervjuas och 

resultaten jämföras med denna studies resultat. Andra teoretiska perspektiv och teoripaket såsom 

genusteori skulle kunna tillämpas på materialet. 
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Listan är upprättad enligt Harvardmetoden kompletterad med information om person(er) som 

texten behandlar. Texterna redovisas i ordning utefter det tidskriftsnummer de ingår i.  

1.   Diedrichs, Maria (2015). “Hallå där...”. Hemslöjd. 4, 11. Texten handlar om Sofia 

Ricklund Lidgren, masterstudent i Keramik och Glas vid Konstfack 

2.   Diedrichs, Maria (2015). “Elslöjd”. Hemslöjd. 4, 12. Texten handlar om Frej Wichmann 

och Lea Hein, studenter i möbeldesign vid HDK Steneby. 
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3.   Diedrichs, Maria (2015d). “Soffslakt”. Hemslöjd. 4, 12. Texten handlar om Thomas 

Lissert, student på formlinjen vid Beckmans designhögskola. 

4.   Diedrichs, Maria (2015e). “Flätad fiktion”. Hemslöjd. 4, 13. Texten handlar om Linda 

Palm, möbeltapetserare utbildad vid Carl Malmstens Furniture Studies. 

5.   Diedrichs, Maria (2015). “Rutor och ränder”. Hemslöjd. 4, 13. Texten handlar om Sara 

Ljunggren, som gått ut andra året på Sätergläntans vävlinje. 

6.   Diedrichs, Maria (2015). “Korallväv”. Hemslöjd. 4, 13. Texten handlar om Mikaela 

Jonsson, som tagit examen från HV Skola.  

7.   Blomberg, Liv (2015b). “Teknikfreak”. Hemslöjd. 4, 15. Texten handlar om Matilda 

Norberg, modedesigner och nybliven masterexament vid Royal College of Art, London. 

8.   Malm, Jonatan (2015). “Snoddas”. Hemslöjd. 4, 16-20. Texten handlar om Anton 

Alvarez, formgivare. 

9.   Vessby, Malin (2015d). “Enen”. Hemslöjd. 4, 22-23. Texten handlar om Mikael 

Svensson, korgmakare, slöjdare, musiker, dragspelsrenoverare. 

10.  Vessby, Malin (2015). “Björken”. Hemslöjd. 4, 24-25. Texten handlar om Astrid 

Andersson, näverslöjdare. 

11.  Vessby, Malin (2015). “Granen”. Hemslöjd. 4, 29-29. Texten handlar om Georg 

Adamsson. 

12.  Vessby, Malin (2015e). “In på skelettet”. Hemslöjd. 4, 30-31. Texten handlar om Katja 

Pettersson, formgivare och lärare i industridesign på Konstfack. 

13.  Lindstrand, Åsa (2015). “Den virade vristen”. Hemslöjd. 4, 32-37. Texten handlar om 

bl.a. Katarina Spik Skum, slöjdare som tar masterexamen i samisk slöjd.  

14.  Diedrich, Maria (2015). “En tofs”. Hemslöjd. 4, 40-41. Texten handlar om Emma Linde, 

textilkonstnär. 

15.  Gustafsson, Jenny (2015). “Exiltäcket”. Hemslöjd. 4, 42-47. Texten handlar bl.a. om 

Mohamed Khataya, konstnär och Ghina Sibaii, konstnär. 

16.  Blomberg, Liv (2015c). “Det knakar i fogarna”. Hemslöjd. 4, 54-59. Texten handlar om 

bl.a. Beth Moen, slöjdare, snickarmästare och lärare på Sätergläntan, institutet för slöjd 

och hantverk, Dalarna. 

17.  Liljemalm, Anna (2015). “Jag har säkert pajat hundra virknålar””. Hemslöjd. 4, 60-61. 

Texten handlar om Meriyam Exon Brun, världshavsseglare, virkare, kapellmakare. 

18.  Diedrichs, Maria (2015). “En stol på rot”. Hemslöjd. 3, 12. Texten handlar om Gavin 

Munro, möbelformgivare. 
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19.  Diedrichs, Maria (2015c). “Hallå där...”. Hemslöjd. 3, 13. Texten handlar om Ann-Katrine 

Karlsson, slöjdare och lärare vid ull- och skinnlinjen på Gotlands folkhögskola. 

20.  Vessby, Malin (2015c). “Blivande Mästare Tova Wibrant Väverskans ord”. Hemslöjd. 3, 

15. Texten handlar om Tova Wibrant, väverska. 

21.  Diedrichs, Maria (2015). “Craft Star”. Hemslöjd. 3, 16-21. Texten handlar om Josefine 

Gäfvert, studerar textil på Konstfack.   

22.  Malm, Jonatan (2015). “Hav, gräs och stenar”. Hemslöjd. 3, 22-27. Texten handlar om 

Erik Larsson, agbas. 

23.  Malm, Jonatan (2015). “Det omvända tänkandets logik”. Hemslöjd. 3, 44-48. Texten 

handlar om Josha Woudstra, industridesigner och masterstudent i möbeldesign på HDK 

Steneby. 

24.  Kappelin, Kristina (2015). “Den blå tröjan”. Hemslöjd. 3, 49. Krönika av författare och 

journalist Kristina Kappelin.  

25.  Vessby, Malin (2015). “Angoradrömmar”. Hemslöjd. 3, 54-61. Texten handlar bl.a. om 

Pernille Silfverberg, sjökapten och hamnchef. 

26.  Diedrichs, Maria (2015). “En sked om dagen håller stressen borta”. Hemslöjd. 6, 10. 

Texten handlar om Stian Korntvedt Ruud. 

27.  Vessby, Malin (2015). “Blivande mästare Sandra Persson I folkdräkt”. Hemslöjd. 6, 15. 

Texten handlar om Sandra Persson, förskollärare. 

28.   Hofsten Ingela (2015). “Skapismen”. Hemslöjd. 6, 16-21. Texten handlar om Ulrika 

Roslund Svensson, konstnär. 

29.  Andersen, Ivar (2015a). “Han som inte ville snickra”. Hemslöjd. 6, 22-27. Texten handlar 

om Masoud Abdul Baqi, träsnidarmästare, Afghanistan.  

30.  Vessby, Malin (2015f). “Det är skogar, björnar och blänkande vatten. Framklippt glädje 

och sorg. I Karin Nilsén Anderssons pappersklipp speglas omvärlden. Hon skulle absolut 

inte bli slöjdare. Men livet är krokigt, säger hon och skrattar. Ingenting blir som man tänkt 

sig.”. Hemslöjd. 6, 30-35. Texten handlar om Karin Nilsén Andersson, slöjdare. 

31.  Diedrichs, Maria (2015h). “Våga bygga”. Hemslöjd. 6, 36. Texten handlar om Ulrika 

Fransson.  

32.  Blomberg, Liv (2015d). “Allt jag inte kan, har jag gjort ändå”. Hemslöjd. 6, 50-51. Texten 

handlar om Kjell Wikström, pensionerad Hemslöjdskonsulent, slöjdlärare, 

skidliftsmontör. 

33.  Jägerfeld, Jenny (2015). “Som ett Hello Kittyplåster på ett köttsår”. Hemslöjd. 6, 55. 

Krönika av författare och psykolog.  
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34.  Diedrichs, Maria (2015). “Den vassa eggen: Bra i alla väder”. Hemslöjd. 6, 56-57. Texten 

handlar bl.a. om Tomas Magnusson, slöjdare, egen företagare.  

35.  Diedrichs, Maria (2015). “Animerad virkning. Hemslöjd. 2, 10. Texten handlar om Anne 

Carlquist, konstnär. 

36.  Diedrichs, Maria (2015). “Askes i garn”. Hemslöjd. 2, 10. Texten handlar om Hanna 

Paulsson, student på Beckmans modelinje.  

37.  Diedrichs, Maria (2015). “Vad är hemslöjd för dig”. Hemslöjd. 2, 13. Texten handlar om 

Douglas “Dogge” Léon, musikartist. 

38.  Lindstrand, Åsa (2015a). “Fia Kaddik: rotslöjdare”. Hemslöjd. 2, 16-20. Texten handlar 

om Fia Kaddik, rotslöjdare. 

39.  Blomberg, Liv (2015). “Gyttjetyg”. Hemslöjd. 2, 22-25. Texten handlar Boubaca 

Doumbia, konstnär och Sophie Sarin, textildesigner, i Mali. 

40.  Diedrichs, Maria (2015b). “Att slöjda ett hus”. Hemslöjd. 2, 26-31. Texten handlar bl.a. 

om Emma Petersén.  

41.  Vessby, Malin (2015). “Leran vi ärvde”. Hemslöjd. 2, 34-40. Texten handlar bl.a. om Åsa 

Ormell, keramiker.  

42.  Rittvall, Yvonne (2015). “Kampklädd”. Hemslöjd. 2, 41-45. Texten handlar om Lena 

Viltok, slöjdare och klädformgivare. 

43.  Diedrichs, Maria (2015). “Bomull, min bomull”. Hemslöjd. 2, 48-49. Texten handlar om 

Inger Eyssen, textillärare som omskolat sig till odling. 

44.  Malm, Jonatan (2015). “Många röda bäckar små”. Hemslöjd. 2, 50-54. Texten handlar om 

bl.a. om Catrine Tangen. 

45.  Blomberg, Liv (2015a). “Varsamt”. Hemslöjd. 2, 56-51. Texten handlar om Birgitta 

Nordström, konstnär och påväg mot konstnärlig licentiatexamen inom konsthantverk. 

46.  Vessby, Malin (2015). “Blivande mästare Simon Wessel Smedgesäll”. Hemslöjd. 1, 15. 

Texten handlar om Simon Wessel, smedgesäll. 

47.  Diedrichs, Maria (2015a). “Vantarnas ö”. Hemslöjd. 1, 16-25. Texten handlar om Ella 

Leas och Roosali Karjam, båda pensionärer och Kristi Joeste, slöjdare, formgivare och 

deltid på universitetet. 

48.  Hofsten, Ingela (2015). “Rosa”. Hemslöjd. 1, 28-33. Texten handlar om Rosa Taikon, 

silversmed. 

49.  Vessby, Malin (2015a). “Man ska fan inte ge sig”. Hemslöjd. 1, 38-44. Texten handlar om 

Åsa Persson, vävare.  
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50.  Vessby, Malin (2015b). “Det pratas ofta om att man kan mötas genom slöjden. Vi har hört 

med några som har testat i praktiken. Men hur gick det?”. Hemslöjd. 1, 52-55. Texten 

handlar bl.a. om Eiman Barscha, syrisk grundskollärare och Manal Shaddad, syrisk 

revisor, båda på svensk flyktingförläggning. 

51.  Andersen, Ivar (2015). “På Dona Mercedes bakgård”. Hemslöjd. 1, 59-65. Texten handlar 

om Dona Mercedes, krukmakare i Honduras. 

52.   Diedrichs, Maria (2015). “Blivande mästare Per Hansson Tubflätare”. Hemslöjd. 5, 15. 

Texten handlar om Per Hansson , student på kandidatutbildning i modedesign vid 

Textilhögskolan. 

53.  Diedrichs, Maria (2015f). “Ur hand i mun”. Hemslöjd. 5, 16-23. Texten handlar om 

Aurelia Marin, Rumänien.  

54.  Svensson, Julia (2015). “Kamp mot perfektionen”. Hemslöjd. 5, 24-30. Texten handlar 

om Karin Derland, journalist och kommunikatör. 

55.  Sundgren, Ylva (2015). “Icke godkänd”. Hemslöjd. 5, 38-43. Texten handlar om Kristina 

Schultz som studerar formgivning på Konstfack. 

56.  Diedrichs, Maria (2015a). “Livet i linjen”. Hemslöjd. 5, 44-46. Texten handlar om 

Abdelkarim Mats Cederberg, arabisk kalligrafiexpert. 

 


