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Abstrakt 
 

 

Det här arbetet bygger på en undersökning om vilka likheter/skillnader det finns mellan 

uttrycken i produkter av plast och produkter av ett mer traditionellt hantverk, vad som uppstår 

i ett gestaltande möte mellan plast och traditionellt hantverk belyst genom lampskärmen, och 

vilka värderingar ungdomar har när det gäller materialet plast och hur dessa kan behandlas i 

skolan. 

 

Syftet med undersökningen är att arbeta med och titta närmare på ett samtida material som 

plast i kombination med ett mer traditionellt hantverk, dess utryck och de värderingar som 

läggs i materialet plast. Jag vill också att elever, precis som jag själv, genom ett undersökande 

arbete ska kunna få en bättre förståelse för var våra värderingar kommer ifrån och vad olika 

uttryck kommunicerar. 

För att försöka förstå och komma närmare mina frågeställningar har jag med hjälp av 

litteraturen gjort en historisk tillbakablick av plastens mot- och medgångar och vad ett 

traditionellt hantverk innebär sen sekelskiftet och fram till idag. Med kvalitativa intervjuer på 

Svensk Hemslöjd och på Kartell, ett framstående italienskt plastmöbelföretag har likheter och 

olikheter i uttrycken av lampskärmar och andra produkter i de bådas butiker tydliggjorts och 

analyserats. I min egen gestaltande undersökning utgår jag från ett antal handgjorda 

lampskärmsskelett där mina försök till möten mellan plast och ett traditionellt hantverk 

synliggörs på ett skissartat sätt och där jag reflekterar över vad som uppstår i mötet. 

 

De olika delarna i uppsatsen behandlar alla en ambivalens som formgivning med ett samtida 

material som plast innebär idag. Äktheten, men också miljöfrågor kommer upp när 

värderingar av plast diskuteras. Undersökningen resulterar i en större medvetenhet om vilka 

uttryck i historien som ger upphov till de värderingar som finns idag när det gäller plast och 

ett mer traditionellt hantverk, men även reflektioner kring materialet plast och dess betydelse 

idag. Är mötet mellan det traditionella hantverket och materialet plast på väg in i en ny tid?  
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1. Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 
 

Under min utbildning på Konstfack har jag vid ett flertal tillfällen arbetat med möten mellan 

plast och andra material, något som blivit synligt nu i efterhand när examen är nära. Jag har 

också funderat över min egen designhistoria och varför jag har en hatkärlek till plasten.  

Min uppväxt på 70-talet präglades av den praktiska, billiga och användbara plasten. I mitt 

barndomshem fanns plastmattor, tält med stora plastfönster, plasttallrikar och plastbestick, 

plastmuggar, uppblåsbara blå barnmöbler av plast, plasttabletter till köksbordet och delar ur 

tupperwares sortiment. Plasten omges också av en speciell doft. Jag minns doften av den 

mjuka plasten, som barnmöblerna var gjorda av. Det doftar gott samtidigt som den ironiskt 

nog luktar industriellt illa. 

Mina far-och morföräldrars gårdar, två ställen som betytt mycket för mig, finns ännu kvar i 

släkten och har gjort det i generationer, vilket gör att gårdens inredning och möbler till stor 

del blivit kvar. När mina föräldrar satte bo köpte de till största delen nytt, däribland mycket 

tillverkat av plast.  

Detta har gjort att min uppväxt präglats mycket av plasten. Den var ett relativt nytt material, 

som var billigt, praktiskt när man hade barn och lätt att hålla rent.  

Det finns olikheter mellan dessa hem från min barndom, som intresserar mig. Det traditionella 

hantverket som har gått i arv och det relativt nya, samtida materialet plast. 

 

 

1.2 Syfte 
 

Den spänning som för mig uppstår mellan ett samtida material som plast och det traditionella 

hantverket är grunden till undersökningen i detta arbete. Utmaningen är att arbeta med ett 

material, plasten som jag känner ett visst motstånd för men som är starkt förknippat med min 

barndom, detta i kombination med ett hantverk som t ex virkning, stickning eller vävning som 

för mig är lustfyllt, rofyllt och terapeutiskt.   
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Jag vill undersöka mötet mellan den industriellt framtagna plasten och den med handen 

tillverkade hantverket, lära känna plasten som material och dess möjligheter och fundera över 

de värderingar vi lägger in i materialet plast respektive värderingar kring hantverk. 

Jag vill att elever ska kunna få möjlighet att reflektera över vilka värderingar vi har inför ett 

samtida material som plast, och samtidigt lära sig, eller få en introduktion i ett traditionellt 

hantverk. Det är viktigt att fundera över varför man tycker som man gör och få ett historiskt 

perspektiv på det. 

Att återanvända plasten är också en ekonomisk fråga i skolan, det är ett billigt material att 

arbeta med, men det väcker även frågor kring vad det innebär för vår miljö. 

 

 

1.3 Frågeställningar 
 

Vilka likheter/skillnader finns mellan uttrycken i produkter av plast och produkter av ett mer 

traditionellt hantverk? 

 

Vad uppstår i ett gestaltande möte mellan plast och ett traditionellt hantverk belyst genom 

lampskärmen? 

 

Vilka värderingar har ungdomar när det gäller materialet plast och hur kan dessa värderingar 

behandlas i skolan? 

 

 

1.4 Urval 
 

För att koncentrera mig på ett föremål valde jag i första hand att titta på lampskärmar som 

finns ute på marknaden. Lampskärmen är en hanterbar storlek både för mig själv i min 

gestaltande del av examensarbetet, men också för elever i skolan. Att det finns ljus med i 

bilden ger mötet mellan plast och ett mer traditionellt  hantverk ytterligare en dimension att 

undersöka och arbeta med gestaltande. 

Jag har besökt bland annat Svensk Slöjd, där de utvidgat begreppet slöjd och hade lampor av 

enbart plast i butiken. På Svensk Hemslöjd däremot, var de lampor som fanns, av 

naturmaterial som halm och textil. Designtorget hade ett relativt stort utbud av lampor i plast 
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med kreativ design, och på Nordiska Galleriet och The One var det storleken på lamporna jag 

slogs av. Lamporna som hängde över borden var stora som möbler. Kartell som är känt för sin 

plastdesign skyltade i butiken med upplyst inredning som drog blicken till sig i höstmörkret. 

Jag kände att det var Svensk Hemslöjd som representerade det traditionella hantverket bäst, 

och Kartell, plasten. Många lampor som finns på marknaden är av plast, men Kartell arbetar 

uteslutande med plast i sin produktion och har mycket transparent plast i sina lampor, vilket 

jag själv också kommer att arbeta med i min gestaltningsdel av examensarbetet. 

Dessa butiker lämpar sig bäst att titta närmare på, när det gäller likheter och skillnader av 

traditionellt hantverk och plast. Intervjuer kan också komma åt de värderingar som finns i 

samhället kring materialet plast. 

 

 

1.5 Metod  
 

Jag kommer att använda mig av en komparativ metod, där jag jämför materialet plast med 

material som textil, trä, metall och keramik vilka används i traditionellt hantverk och de 

värderingarna som de bär med sig. 

De historiska och samtida teorierna kring plast och ett traditionellt hantverk ligger till grund 

för och är en utgångspunkt i arbetet med uppsatsen och intervjuerna. 

 

För att fokusera på likheter respektive skillnader i uttryck hos lampskärmar av plast och 

lampskärmar av ett mer traditionellt hantverk och material, har jag valt att göra intervjuer på 

Svensk Hemslöjd och på Kartell. För att komma närmare, och försöka förstå vad Svensk 

Hemslöjd och Kartell representerar intervjuar jag två personer som är insatta i sina 

verksamheter på plats, i respektive butik. Med en kvalitativ intervjumetod som detta innebär 

kan eventuella mönster som är relevanta för undersökningen bli synliga.1   

 

Jag ska även i min gestaltningsdel av examensarbetet göra en undersökning där jag kommer 

att använda mig av transparent plast i kombination med ett hantverk. Undersökningen 

kommer att bestå av ett antal skisser där plast möter ett traditionellt hantverk. Stålskelett till 

lampskärmar är en form och hanterbar storlek för den processlika undersökningen och kan  

erbjuda möjlighet till utforskande av olika uttryck. 

                                                 
1 Trost, Jan (1997), Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur, s.15 f.  
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2. Hantverk v/s Plast 
 

 

2.1 Introduktion till ämnet 
 

I mitten på 1800-talet växte en rörelse fram i England, Arts & Craft, som förespråkade det 

genuint äkta i naturmaterial och konstnärers betydelse för slutprodukten. De baserade sina 

idéer på att produktionen av ett föremål skulle vara naturnära och att tillverkningen av det 

skulle ske med ett ärligt material, det vill säga ett material som bearbetas efter sina egna 

villkor och med en omsorg och glädje som ett hantverk kan ge. Det äkta låg i materialet och 

hantverkarens närhet och kunskap om dess möjligheter. Mönster anknutna till naturen var 

också betydande för Arts & Crafts-rörelsen. Motståndet till de industriellt framtagna 

föremålen, låg till grund för Arts & Crafts-rörelsen. De ville bygga sina idéer på kvalitet, det 

genuina, och konsten i kombination med design. Det estetiska i ett föremål skulle ligga till 

grund för en god smakuppfostran för alla i samhället och påverka människan till det bättre. 

Trots att viss produktion så småningom var industriell så ville man bevara tankarna om en 

bättre miljö för arbetarna och glädjen i de sköna föremålens framställning.2

 

På ungefär samma grunder baserades Ellen Keys värderingar, och hennes skrift Skönhet för 

alla är en socialestetisk idé om hur vårt kulturella arv ska bevaras i hantverkets anda. Hon 

ville framhäva vikten av ett sparsmakat hem med utvald, naturnära och hantverksmässigt 

framtagen inredning och inte något industriellt, massproducerat och onödigt krimskrams. Året 

för skriftens första utgåva är 1899 och Key förespråkade det av handen tillverkade 

nyttoföremålet, det enkla och naturmaterial. Hon ansåg att industriellt framtaget ”prål”, som 

hon uttrycker det, ofta härmar ett äkta material, det vill säga ett material som vill likna ett  

naturmaterial och att det strider mot den goda smaken. Key citerar ofta Ehrensvärd i sin text 

och skriver ”Man ser det sköna i den mån man själv är väl utbildad och uppfostrad.”3

Hon ansåg att virkade och stickade föremål sällan är vackra. De är ofunktionella 

dammsamlare, som saker lätt fastnar i och är därmed fula. Key jämställde god smak med 

                                                 
2 Vihma, Susann (2003), Designhistoria-en introduction, Lund: Raster förlag, s. 42-56. 
3 Key, Ellen (1913/2006 ), Skönhet för alla, Riga: Ellen Keyinstitutet, s. 27. 
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ärlighet och såg bland annat Föreningen Svensk Hemslöjds butik som en inspirationskälla för 

inredning, och dessutom till ett billigt pris.4

Efter andra världskriget fanns återigen en önskan att inreda hem med eftertanke. Materialen 

skulle andas trygghet, igenkännande och närhet. ”I ofärdstider är trygghetsbehovet stort och 

därför återbegriper såväl form som materialval ofta på det välkända.”5 Det var inte bara i 

Sverige som dessa avvaktande tankar fanns kring det industriella och massproducerade. I 

England välkomnades inte plasten med öppna armar och det fanns en misstro till de billiga 

produkterna av materialet och den massproducerande kulturen som växte fram i USA.6

 

På 1970-talet blev miljöfrågorna uppmärksammade, och vårt konsumtionssamhälle och dess 

konsekvenser började ifrågasättas. Design handlade inte längre bara om föremål utan också 

om hur det påverkade vår miljö och de ekologiska och sociala följderna.7 Diskussionen har 

varit aktuell sedan dess. Konsumtionen i världen ökar samtidigt som människors medvetenhet 

vad det gäller vår miljö ökar.  

Detta gjorde att man återigen började se tillbaka på gammalt hantverk och ifrågasätta den 

oljebaserade plastens föroreningar. Massproduktion av föremål i plast, som är fula, tråkiga att 

framställa och är miljöförstörare, ställs mot de naturliga materialens kvalitet.  

 
                      Själva motsträvigheten hos ett naturmaterial framtvingar en disciplin som får  

hantverkarna att skapa något både vackert och användbart. Det är träets ådring  
med dess benägenhet att klyvas i ett plan och inte i andra som tvingar snickaren /…/  

att forma det på vissa sätt, att utnyttja träets egenskaper och övervinna dess nackdelar,   

och det ger skönhet åt träföremål. Det tvingar också alla som arbetar med  trä att lära  

sig ett hantverks hemligheter, och detta placerar dem högt över maskinskötarens nivå.   

                          Vem som helst kan gjuta plast. Plast har ingen ådring alls.8

 

Sammanfattningsvis är traditionellt hantverk förknippat med omsorg, tid, äkta naturmaterial, 

praktiska föremål och skickliga hantverkare. Hantverkare och formgivare sitter inne med 

kunskaper om ett materials värde och möjligheter. Tryggheten i dessa kunskaper ger 

människan en smakuppfostran och förståelse för vad det estetiska sköna hantverket innebär 
                                                 
4 Key Ibid., s. 33-57. 
5 Baagøe, Thomas & Ilvemo, Barbro (1991), Från Ellen Key till Ikea. 1900-talets konsthantverk och 
konstindustri, Göteborg: Röhsska museet, s. 19. 
6 Catterall, Claire (1989/1990) “Perceptions of plastics: a stydy of plastics in Britain, 1945-1956” i Spark Penny 
(red.) The plastic age-from modernity to post-modernity, M.I.T Press: Viktoria & Albert Museum, .s. 67. 
7 Vihman a.a., s. 169. 
8 Seymour, John (1985) De gamla hantverken-redskap och metoder från självhushållningens tid, Eskilstuna: 
Bonnier Fakta Bokförlag AB, s. 6 ff. 
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för vår tillvaro i livet. Den tid, omsorg och funktion som ett traditionellt hantverk innebär ger 

oss människor också tid att reflektera över det konsumtionssamhälle vi lever i idag.9  

 

 

2.2 plastens intåg  
 

The Plastic Age, en bok av Penny Spark, där hon genom att sammanställa olika aktuella 

artiklar om plast ger en historisk tillbakablick på materialet.10

Den industriella utvecklingen och den ökade konsumtionen i samhället hos den tilltagande 

medelklassen innebar att plastens utveckling var på stark frammarsch i slutet på 1800-talet. 

Det celloluida materialet som plast till en början var tillverkat av, var ett nytt sätt att 

framställa föremål på. Tillgången på föremål som annars var väldigt dyra, blev större för den 

växande medelklassen. 

Redan från början fick plasten en stämpel som något oäkta och att den skulle imitera andra 

material. 

”This first plastic, therefore, became known as an imitation, rather than as a wonderful new 

substance to be exploited for its own good looks.”11  

 

Före andra världskriget trodde man på den tekniska utvecklingen och plastens förträfflighet 

att ersätta de flesta andra materialen. Den var hållbar, bra för barn, de kunde inte göra illa sig 

på den, den var hygienisk och blank den kunde ge ett behagligt transparant ljus till 

lampskärmar. På 30-talet var den oljebaserade plasten framtidens material.12

 

På 60-talet kom plastens stora uppsving, då fick plasten sitt eget uttryck. Den imiterade inte 

längre ett annat material. Designer och industrins utveckling skulle få design, kvalitet och 

plastens produktionsmöjligheter att höra ihop.  

Jean Baudrillard tar i sin artikel “Natural wood, cultural wood”, upp äktheten i materialet 

plast och menar att plasten är precis som trä äkta i sig självt. Artikeln skrevs 1968 då plasten 

fick större acceptans i samhället och den ersatte många naturmaterial på ett funktionellt sätt.  

                                                 
9 Ibid., s. 7 f. 
10 Spark, Penny (1990), The plastic age-from modernity to post-modernity, M.I.T. Press: Viktoria & Albert. 
11 Ibid., s. 29. 
12 Ibid., s. 55 ff. 
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Plastens äkthet, och att materialet har samma värde som till exempel trä, försvaras av Jean 

Baudrillard. Han menar att syntetiska material har ersatt många naturmaterial och att det är en 

del i hela vår industriella utveckling. 

 
                      The opposition between natural substances and synthetic substances, like the one 

 between traditional colours and those used today, is only a moral opposition. 

 Objectively speaking, materials are what they are: there are no true or false ones, 

 natural or artificial ones. 13

 

Precis som Baudrillards titel på artikeln antyder, ”Natural wood, cultural wood”, beskriver 

han vidare att äktheten och hur vi värderar material också är djupt kulturellt nedärvt. Trä till 

exempel, åldras och är levande, det har en doft och kommer från vår jord, vilket gör att 

människan kan koppla emotionella associationer och en tradition till trä och se den som ett 

mer äkta material. Gamla syntetiska material som papper och glas värderas också högre än 

nyare. Med de nya syntetiska materialens intåg är föreställningar om materials äkthet eller 

inte på väg att suddas ut, enligt Baudrillard. Han anser att alla material bör verka sida vid sida 

och ges samma värdering.14

 

I Zandra Ahls bok Svensk smak förs en smakdiskussion om vilka värderingar vi har idag inom 

form- och designområdet, hur mycket vårt kulturella arv har påverkat oss och vilken makt det 

har. Zandra Ahl skriver om hur Ellen Key satt sina spår i vår inställning till pysslandet och 

handarbete som virkning. Det anses fortfarande fult med ”pyssel”, även om Keys ord förlorat 

lite av vikt. Idag vill vi göra våra hem personliga och stor tid läggs på inredning med fantasi 

och egen stil, men den goda smaken representeras fortfarande av det avskalade, ljusa och det 

rena i kombination med funktion. 15

 
I den lilla bolådan har vägen ut från den stil man inte själv valt varit att  

drapera den med drömmar om något annat, om dyrbarhet och värme. En idyll  

som ligger långt bort från maskinestetik och avskalade ytor, en stil vars död var 

funktionalismens livsuppgift.16

 

                                                 
13 Baudrillard, Jean (1968/1990) “Natural wood, cultural wood”, I Spark Penny (red.) The plastic age, M.I.T. 
Press: Viktoria & Albert, s. 112. 
14 Ibid., s. 112. 
15 Ahl, Zandra & Olsson, Emma (2001) Svensk smak-myter om den moderna formen, Stockholm: Ordfront 
förlag, s. 51. 
16 Ibid., s. 60. 
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Plasten är en så stor del av människans vardag idag att den nästan har blivit naturaliserad. Det 

är här det uppstår ett problem. Människan har byggt upp ett samhälle som förmodligen inte 

skulle fungera utan plast, den förekommer överallt. Ta till exempel sjukvården där plast är en 

nödvändighet för att den ska fungera. Strävan efter att utveckla mer miljövänliga och 

återvinningsbara plaster är fortfarande stor, och därför är den tekniska utvecklingen och 

forskning inom plastindustrin en viktig del för att förbättra förutsättningarna för jordens 

överlevnad.17  

 
Den industriella plasten har haft både upp- och nedgångar i sin historia. Våra värderingar har 

skiftat när det gäller materialet. Från att ha varit ett nytt, industriellt, revolutionerande 

material med många möjligheter inom designindustrin, till att ratas för dess imitation, oäkthet 

och industriellt döda material som inte fått den mänskliga handens omsorg. På 50-talet och 

framförallt 60-talet hade plasten sitt stora uppsving. Med teknisk utveckling och formgivares 

intresse för materialet, fick plasten egna former och färger och härmade inte längre andra 

material. Plasten kom att ersätta många naturmaterial i våra hem, också inom till exempel 

sjukvården. Idag är plasten en stor del av vår vardag och våra liv, vilket avspeglar sig mer och 

mer i den samtida formgivningen. Men plasten får ännu kämpa för sin acceptans som material 

inom designområdet och kritiken för att vara miljöförstörare återstår trots att 

återvinningsmöjligheterna ökar. 

 

 

3. Empiri 
 

 

3.1 Svensk Hemslöjd 
 

3.1.1 Presentation 
 

Föreningen Svensk Hemslöjd bildades 1899 av Lilly Zickerman. 

Industrialismens framfart var anledningen till att Svensk Hemslöjd bildades och Lilly 

Zickerman var en av de personer som oroade sig över att det gamla hantverket som 
                                                 
17 Spark a.a., s. 152-153 
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omsorgsfullt utfördes i hemmen runt om i Sverige skulle falla i glömska. Hon reste land och 

rike runt för att samla in hantverk och studera vad som fanns inom Svensk hemslöjd. En butik 

öppnades i Stockholm, där hantverkare kunde sälja sina väl utförda alster och få betalt för 

dem. Samtidigt som det gamla hantverket kunde bevaras, så kunde det enligt Lilly Zickerman 

också utvecklas och konkurrera med det allt mer industriella samhället. På så vis var, och är 

Svensk Hemslöjd tongivande i svensk formgivning.18

 

 

3.1.2 Intervju 
 

Det råder full aktivitet inför julhandeln på Svensk Hemslöjds butik på Sveavägen i 

Stockholm. Hantverk i trä, smide, keramik, textila material som ull och lin är det jag möts av 

när jag kommer in i butiken.  

Vid intervjun med hemslöjdschefen Annelise Rasmussen berättar jag om mitt examensarbete 

och att jag i min gestaltningsdel ska arbeta med lampskärmar, därför inleder jag med att be 

Annelise beskriva hur en lampskärm från Svensk Hemslöjd skulle kunna se ut? 

Annelise säger, att om de tog in en lampa, skulle den genom material och form representera 

en gammal tradition. Hon berättar också att Svensk Hemslöjd tidigare sålt en lampa av Carl 

Malmsten, där lampskärmen hade pressade växter. Annelise anser att det skulle vara roligt att 

ha en modernare variant av den i butiken. 

 

På Svensk Hemslöjds hemsida står det att Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund 

bildades 1912 i opposition mot Föreningen Svensk Hemslöjd.19 Vad var det som de 

opponerade sig emot?  

Annelise berättar att det var mycket. Men att en bidragande orsak kanske var att Lilly 

Zickerman, som grundade Svensk Hemslöjd 1899, var väldigt bestämd vad det gällde det som 

skulle få vara med och räknas som Svensk Hemslöjd. Hon var väldigt fostrande och auktoritär 

i sitt sätt att vara och det skapande förmodligen grupper med andra uppfattningar om vad 

Svensk Hemslöjd ska innefatta. 

 

                                                 
18 www.svenskhemslojd.com 
19 www.svenskhemslojd.com 
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Vilken inställning har Svensk Hemslöjd till materialet plast och tycker du att det är ett äkta 

material? 

Egentligen är det för mig inte ett äkta material, men det är ett material av sin tid. Och det är 

faktiskt så att Hemslöjden måste ju följa med i sin tid. För, min tes är att Hemslöjden och 

hemslöjdsbutikerna är grunden till alla livsstilsbutiker idag. Med föremål mer eller mindre 

uttänkta för det praktiska livet, och då kan man inte utesluta ett material som plast. Men 

egentligen är det icke något rent material för mig.20  

 

Annelise tror inte alls att det är otänkbart att vi i framtiden får se ett möte mellan plast och 

traditionellt hantverk på Svensk Hemslöjd. Hon berättar stolt vidare, att de haft en 

fönsterutställning, som Annalisa kallade det, med en kvinna som heter Mariana Eriksson. Hon 

arbetar med att kombinera plast med ett hantverk, i det här fallet vävning. Utställningen hette 

vävd för vardag och fest och det starkaste uttrycket för mötet mellan plast och hantverk, 

tyckte Annelise, var en väska som var vävd med lin och bubbelplast. 

 

Annelise berättar att det finns flera typiska kundgrupper. De mest återkommande kunderna är 

damer som väver och stickar hemma, och kommer in för att hämta sina garner varje vecka. På 

senare tid har även de unga slöjdarna börjat komma in i butiken. Unga slöjdare är en ny 

generation som återupptagit gamla traditioner och hantverk i en ny anda och gjort att det blivit 

lite trendigare att slöjda igen bland yngre och inte så ”mossigt” och gammalt som oftast 

hemslöjd förknippas med att vara.  Annelise ser två bidragande orsaker till de ungas intresse. 

Skyltningen i butiken riktar sig idag mer till unga. Det har också på senare tid blivit inne att 

slöjda, menar Annelise. När de unga blir mer intresserade av slöjd, berättar Annelise, sätter 

det också en prägel på sortimentet. Vi kikar runt lite i butiken för att se vilka kunder som finns 

där inne, och kunderna representeras faktiskt både av en äldre herre, en medelålders dam och 

en ung kvinna. Annelise berättar också om trendmänniskorna som dyker upp periodvis, och 

den stora gruppen som kommer en gång om året, vid jul. 

Annelise avslutar med att säga:  

Om jag skulle sammanfatta någonting så söker folk en trygghet i form och kvalitet och att vi 

har tid att tala med dem.21  

   

 

                                                 
20 Intervju med hemslöjdschef Annelise Rasmussen på Svensk Hemslöjd 06-11-27 
21 Ibid. 
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Av de få lampor Svensk Hemslöjd har i butiken, ber jag Annelise 

välja ut en, som skulle få representera Svensk Hemslöjd och att 

motivera sitt val. Hon tycker att uppgiften är svår, men pekar på 

Catarina Larssons lampa, där lampskärmen består av långa rankor 

med textila vita blommor.  

Hon förklarar att den har varit med i flera fönsterskyltningar, och är 

omtyckt av många yngre kunder, men det finns också de som inte 

tycker att den hör hemma på Svensk Hemslöjd.22  
Bild 1 

 

 

3.2 Kartell 

 

3.2.1 Presentation 

 
Italienska företaget Kartell är ett av de ledande företagen när det gäller att experimentera med 

materialet plast, dess former, färger och de tekniska möjligheterna för produktion och design. 

Företaget startade 1949 av Giulio Castelli och började sin produktion med att göra associarer 

till bilar, för att senare gå över till laboratorieutrustning, hushållsartiklar och inredning. Efter 

oljekrisen 1973 blev efterfrågan av mer naturmaterial starkare, Kartell koncentrerade sig då på 

att skapa en identitet, en egen stil och formgivning av kända designer.23 Kreativitet och 

teknologi, glamour, funktion, kvalitet och innovation är områden som Kartell nu nått sina 

framgångar med. Företaget har även ett museum och genom det kan de nå ut till andra, 

företag och privatpersoner och därigenom kommunicera företagets identitet och hålla sig 

ajour med teknisk utveckling och ny design.24

 

                                                 
22 Ibid. 
23  Spark a.a., s. 83 f. 
24 www.kartell.com 
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3.2.2 Intervju 
 

När jag går mot Smålandsgatan och Kartells butik lyser den mer än någon annan affär i dess 

närhet. Både golv, podier och Kartells lampor lyser upp skyltfönstret och butiken. På Kartell 

har jag stämt träff med Lina, som arbetar där, för en intervju.   

Jag börjar med att fråga vad hon tycker att en lampskärm eller möbel från Kartell ska 

representera. Hon svarar att Kartell ska stå för bra design, hög kvalitet och nytänkande, men 

det ska också vara prisvänligt.  

 

Vi diskuterar om det finns spår av gamla hantverkstraditioner i formerna på lamporna och 

möblerna i butiken. Lina pekar på en lampa som hänger från taket med veckat, plisserat och 

ett textilt uttryck. Hon förklarar att när den transparenta plasten kom för ett tag sedan 

medförde dess egenskaper att designer började leka med gamla former på ett humoristiskt och 

medvetet sätt. Hon visar en bordslampa, som också har en skärm med plisserat och textilt 

uttryck. Bordslampans fot har en ornamentslik form. När vi tittar runt i butiken efter spår av 

gammalt hantverk fastnar min blick på ett bord av helgjuten plast med ett påtagligt organiskt 

mönster i bordsskivan och Lina berättar att den här italienska designern ofta hämtar 

inspiration från naturen i sin design. Lina visar också det senaste, Optic, ett iskubsliknande 

bord som kan staplas på varandra av Patrick Jouin. 

 

Det är inte bara den transparenta plasten och dess nya möjligheter till lekfull formgivning som 

designer kunnat utnyttja, på senare tid har också mötet mellan plast och andra material börjat 

komma mer och mer, och det syns i designen. Kartells sittmöbler har t ex fått mer inslag av 

material som trä och stål. Det finns möbler där det är syntetiska textila material i stoppning 

och tyg och där detaljer och möbeltassar är av plast.  

 

Lina själv upplever trä som mer äkta än plast, med viss tveksamhet. 

Vidare pratar vi om hur vi i Sverige värderar inredning från Kartell. Lina förklarar att vi i 

Sverige uppfattar Kartell som något exklusivt. Nere i Italien är det lite mer nedtonat, butiken i 

Milano ligger visserligen centralt men inte ”mitt i smeten”, som Lina uttryckte det. Hon 

berättar att det är italienarna på huvudkontoret, som själva valt platsen för Kartells butik i 

Stockholm. Det exklusiva i Kartells utbud ligger, enligt Lina, i de kända designerna och den 

tekniska utvecklingen. Lina förklarar att en designer arbetar ungefär i fem år innan en produkt 
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blir färdig. Det handlar om stora kostnader för produktionstekniken och mycket arbete med 

prototyper på mässor för att se vad som går hem hos kunderna. 

 

Alla Kartells 70 butiker runt om i världen har samma sortiment. I Sverige säljer de ljusa 

transparanta produkterna bäst, enligt Lina. 

 

Jag förklarar lite av den ambivalens jag känner inför materialet plast, med tanke på vilken stor 

miljöbov det är i dag och frågar Lina hur Kartell ställer sig till miljöfrågor. Hon är snabb att 

svara med att Kartell är ISO-certifierade, vilket innebär att forskning tas på allvar inom 

företaget Kartell, både när det gäller att försöka frångå fossila bränslen, som plast är gjort av, 

så mycket som möjligt och att göra plasten ännu mer återvinningsbar. Kartells produkter bär 

återvinnings nummer för att tala om hur återvinningsbar plasten är.  

Plastens utveckling har gått framåt. Den är okrossbar, tål kyla och väta, den är ofta helt 

formgjuten, skyddar mot ultravioletta strålar så att plasten inte gulnar och i den här modellen 

är det samma material som i flygplansfönster, berättar Lina och tar en stol och hänger med 

hela sin tyngd på ett stolsben. Det viker sig, men håller.  

 

Den typiska kunden anser inte Lina finns, men att Kartells läge på Östermalm påverkar 

kundkretsen. Par i 30-årsåldern som ska sätta bo anser Lina inte vara så ovanliga kunder, 

annars är det inte så stor skillnad på kunderna. 

 

 

Precis som på Svensk Hemslöjd ber jag Lina välja ut en lampa som 

hon tycker representerar Kartell och berätta varför hon gör just det 

valet. Hon väljer en lampa som heter Bougie lamp av designern 

Ferruccio Laviani och förklarar att han representerar den tekniska 

utvecklingens möjligheter för plasten, och att han på ett lekfullt och 

humoristiskt sätt kan designa en lampa med igenkännande former 

och ändå behålla plastens karaktär.25 Innan jag lämnar Kartell får 

jag en produktkatalog för 2006. Bilderna i katalogen visar  

Bild 2                                 Kartells möbler i ett möte med gamla miljöer. 

                                                 
25 Intervju med Lina Carnerud Örner på Kartell 06-11-28 
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4. Analys av intervjuerna 
 

 

4.1 Likheter 
 

Både Kartells och Svensk Hemslöjds butiker är tydliga i sina identiteter, de utvalda 

produkterna som presenteras i butiken är genomtänkta och ska hålla en hög kvalitet. De båda 

butikerna har ett sortiment som visuellt berättar om de själva, den formgjutna plasten hos 

Kartell och det mer av handen tillverkade hantverket hos Svensk Hemslöjd. 

 

Det finns en vilja att hänga med i utvecklingen hos Svensk Hemslöjd och Kartell. Kartell 

bygger sitt företag på bland annat utveckling av materialet plast, men också hos Svensk 

Hemslöjd där Annelise tar upp plasten som ett material av sin tid och att Hemslöjden måste 

följa med i den utvecklingen.  

 

En del av utvecklingen för de båda företagen är att det finns ett närmande till ett möte mellan 

traditionella hantverk och material och det syntetiska materialet plast. Kartell har på senare tid 

börjat blanda in naturmaterial i produkterna, som till exempel trä och stål. Annelise på Svensk 

Hemslöjd var inte främmande för mötet mellan plast och traditionellt hantverk. Hon nämner 

både designern Catarina Larsson och hennes blomlampa, och Mariana Eriksson med sin 

vävda bubbelplastväska. Ingen verkar dock ta mötet på riktigt allvar. Visserligen finns mötet 

mellan plast och trä/stål med i Kartells sortiment idag, men spåren av mötet mellan 

traditionellt hantverk och plast förknippas med ord som humoristiskt och lekfull design. På 

Svensk Hemslöjd har de inte några möten med i sortimentet utan bara som tillfälliga 

utställningar i skyltfönstren.  

 

På båda ställena finns inspirationen från naturen närvarande, organiska former och mönster. 

Att se tillbaka på gammalt hantverk, bevara gamla mönster och former är Svensk Hemslöjds 

grundläggande intention. Designer på Kartell har också inspirerats av naturen och gamla 

hantverkstraditioner.  
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Med den transparanta plastens intåg har det gett designer 

möjligheter att även i det industriella materialet plast hitta 

organiska uttryck. (se bild 3) 

Gamla traditionella former, som den plisserade 

lampskärmen med den till formen ”barocksvulstiga”  foten 

är också ett exempel på detta. (se bild 2) 

 
Bild 3 

 

Form och kvalitet värderas högt. Det finns en trygghet i identiteten och materialen.  

Kartell har lagt ner stor energi på att utveckla en kvalitet och tålighet av materialet plast, en 

kvalitet som är en självklar egenskap hos hantverken och naturmaterialen, enligt John 

Seymour.26  

Kvaliteten hos Kartell och Svensk Hemslöjd ligger också i den tid som läggs ned på att 

framställa föremålen och produkterna. Det traditionella hantverket kräver kunskap och känsla 

för materialet. Framställningen och teknikerna innebär noggrannhet och omsorg, precis som 

både Arts and Craft-rörelsen och Ellen Key förespråkar. Kartell har också fått lägga mycket 

tid och noggrannhet vad det gäller design, teknik för plastframställing och miljöfrågorna, 

vilket gör att arbetet innan en lampa till exempel sätts i produktion kan ta upp till fem år.  

 

Både Kartell och Svensk Hemslöjd har fått utstå kritik genom åren. Kartell för miljöfrågorna, 

oäktheten i materialet och massproduktionen som sänker värdet på plasten. Lilly Zickerman, 

som grundade Svensk Hemslöjd, fick kritik för att vara väldigt auktoritär och fostrande som 

person. Hon var enväldig vad det gällde hur den svenska hemslöjden skulle se ut, vilket 

gjorde att Zickerman, men även Ellen Key, i början på 1900-talet hade stort inflytande hur 

god form skulle se ut och värderas. Detta ledde till att Svenska Hemslöjdsföreningarnas 

Riksförbund bildades och att Zandra Ahl i vår samtid för en diskussion om dessa kvinnors 

påverkan av dagens värderingar.  

Ingen av de intervjuade kände att materialet plast var ett äkta material och de båda lamporna 

som de valde ut att representera Svensk Hemslöjd och Kartell var båda av syntetiska material. 

Lamporna på Kartell var av plast men också lampan av Catarina Larsson på Svensk Hemslöjd 

var av enbart polyester. 

 
                                                 
26 Seymour a.a, s. 7 
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4.2 Skillnader 
 

Den stora skillnaden på Svensk Hemslöjd och Kartell ligger i materialen och det visuella 

uttrycket i de båda butikerna men också hur vi värderar de olika materialen som äkta eller 

inte. Svensk Hemslöjds mer återhållsamma belysning i butiken och sortiment med ull, trä, 

keramik och smide, jämfört med Kartells extremt upplysta butik med glänsande och färgglada 

plastprodukter är en stor skillnad. Plasten har genom tiderna alltid fått kämpa för sin existens, 

men genom företaget Kartell har plasten fått en högre status i designvärlden. Kartell står för 

innovation och utveckling, starka färger och kända designer. Många kunder är par i 30-

årsåldern, som ska sätta bo tillsammans. Det är kunder som är medvetna om att det är kända 

designer som formgivit möblerna. Svensk Hemslöjd satsar inte på kända formgivare utan på 

att bevara ett traditionellt hantverk och deras kunder söker en trygghet i traditionen. Många 

äldre kunder vill ha en pratstund om slöjdens gamla traditioner. Svensk Hemslöjd har många 

medlemmar i sin förening och vill förmedla kunskaper inom den svenska slöjden och dess 

historia.  Här finns även plats för ungdomar, då slöjdandet är lite inne just nu och kostnaderna 

inte är allt för höga för att slöjda. Sveriges hantverkstradition bjuder på mycket färg och 

mönster, men när det gäller ett relativt nytt material som plast, och enligt italienska Kartell är 

vi svenskar väldigt försiktiga när det gäller att välja färg och mönster. Enligt Lina på Kartell 

väljer svenskar oftast de transparanta och de ljusaste färgerna till sin inredning. Detta är 

kanske ett bevis på den betydelse som Ellen Key och Lilly Zickerman haft för vårt kulturella 

arv när det gäller smak och värderingar.  

Kartell har tagit steget längre när det gäller att blanda plasten med andra naturmaterial. De har 

redan i sin produktion både trä och stål i ett möte med plasten, medan Svensk Hemslöjd har 

tillfälliga utställningar där detta möte blir synligt. 

 

Annelise på Svensk Hemslöjd, har en egen teori om att deras butiker ligger till grund för alla 

livsstilsbutiker i dag. De härmar eller imiterar inga andra former utan utvecklas från en 

gammal tradition som de vill bevara. Kartells designers däremot, använder sig av, plockar 

inspiration och härmar gamla former, mönster och organiska formationer. Deras intentioner är 

att företaget ska ha en stark profil och identitet, och det stämmer överens med Zandra Ahls 

teorier, om att det idag är viktigt för många att skaffa sig en personlig och egen stil i våra 

hem. Det börjar bli accepterat att blanda pyssel, hantverk, och kända designer med vår mer 

strikta smakuppfostran här i Sverige. 
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5. Min egen gestaltande undersökning 

 
 

Mötet mellan plasten och ett traditionellt hantverk har jag valt att synliggöra genom 

lampskärmar. Den behändiga storleken ger mig möjligheter att under arbetet undersöka flera 

uttryck i mötet och inte bara ett. Ljuset ger den transparanta plasten, som jag ska arbeta med, 

ytterligare en uttrycksmöjlighet. I lampskärmarna förankrar jag min undersökning som ett 

slags skisser. Plasten jag använder mig av är i huvudsak plast som ska kasseras, slängas eller 

brännas. Materialet, som blir ett insamlande under arbetets gång, kommer till stor del att styra 

hantverket i undersökningen. Hantverket i gestaltningen består i att virka, sy och väva till 

exempel. Hantverket har också kommit att representeras av de handgjorda 

lampskärmsskeletten av stål. 

 

Mitt kulturella arv och min uppväxt inspirerade mig att virka med fiskelina. Morfar är fiskare 

och på slutet av sitt yrkesverksamma liv använde han sig av plast när han gjorde sina garn. 

Jag använde mig av fiskelina av plast och det traditionella hantverket fick representeras av 

morfars mors handsmidda virknål som det virkades trasmattor med och som jag under min 

uppväxt trodde var mormors. Virkning är något som jag finner rofyllt och terapeutiskt och det 

skulle kunna bli ett bra möte med plasten. Plastlinan hade svårt att foga sig i ett system av 

mönster som virkning innebär så jag fick nöja mig med att göra en 

kedja av luftmaskor. Denna surrade jag fast mellan den övre och nedre 

av lampskärmsskelettet. Jag har inte fäst ändarna från fiskelinan, de 

spretar bångstyrigt ut från skärmen och visar sin ovilja att foga sig i 

systemet av mönster.  

”Mormors” virknål överträffade tyvärr inte plastvirknålen, men jag 

virkade det mesta med den nålen av ren envishet, för känslans skull. 

Ordspråken lyder: Lika barn leka bäst. Vilket stämmer i det här fallet,           

Bild 4                            plastvirknålen mot plastlinan. 
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I nästa steg har jag sytt i plast. Den textila tråden mot den 

transparanta plasten synliggjorde mötet på ett intressant sätt.  

Jag sydde även in föremål som rönnbär och pärlor för att få 

ytterligare en dimension av arbetet. Lampskärmen med de 

insydda rönnbären tejpade jag fast på stålskelettet för att få  

en uppfattning hur det skulle se ut i färdigt skick. Jag kände          Bild 5 

direkt att den omsorg som ett traditionellt hantverk innebär  

försvann när jag använde mig av tejp, och jag bestämde mig för att den måste sys på skelettet. 

 

Det finns flera möjligheter till framtida möten i en gestaltande undersökning. Mariana 

Erikssons vävda bubbelplastväska som visades på Svensk Hemslöjd har inspirerat mig att 

väva med bubbelplastremsor direkt på stålskelettet. Att arbeta med skuggor och ljus genom att 

vecka och lägga plast dubbelt i olika mönster är också en av mina idéer till ett möte mellan 

hantverk och plast, det finns många gamla mönster att inspireras av. 

 

Den ambivalens jag känner inför mötet mellan plast och ett traditionellt hantverk förstärks 

ytterligare av att jag använder mig av lågenergilampor till lampskärmarna. Det är ett 

ställningstagande från min sida, i miljöfrågan. Lamporna får lysa upp den, inte alltid så 

miljövänliga plasten. Men lamporna har också en praktisk funktion, de blir inte så varma, 

vilket är viktigt med tanke på att plasten annars kan smälta.  

 
 

6. Didaktiska reflektioner 
 

 

Om man utgår från färdiga lampskärmsskelett som jag gjort i mitt arbete, skulle elever i 

skolan kunna arbeta med att undersöka materialet plast i olika former, och dess möjligheter 

till ny design. Att undersöka på ett lekfullt och lustfyllt sätt kan resultera i ny formgivning. 

Färger, mönster, skuggor, ljus, veckad plast, effekten av dubbel plast, strukturer, det finns en 

hel del att undersöka. När man arbetar med plast kan de värderingar vi lägger in i plasten 

diskuteras, det är viktigt att få syn på varför vi tycker som vi gör och varifrån våra värderingar 

kommer. Även hur det ser ut i andra länder kan diskuteras. 
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Ett annat sätt är att eleverna får utrymme att arbeta med valfria material till lampskärmar och 

sedan tillsammans titta på vilka uttryck de får, vilken ”identitet” de har, och i vilken milljö 

eller sammanhang de skulle passa in i. Också här finns plats för reflektioner kring våra 

värderingar om plast jämfört med andra material. 

Att arbeta med formgivning av lampskärmar, tycker jag är ett bra och enkelt tillvägagångssätt 

för just den här diskussionen, men det går säkert lika bra att arbeta med smycke- kläd- eller 

väskdesign till exempel.  

”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 

identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i 

andras villkor och värderingar”, står det att läsa i läroplanen för den obligatoriska skolan, Lpo 

94. 27 Att ha en öppen diskussion om, och kritiskt granska var våra värderingar kommer ifrån 

stärker förhoppningsvis elevers personliga uppfattningar om smak och värderingar.  

 

När värderingar kring ett industriellt material som plast diskuteras kommer miljöfrågorna in i 

bilden, hur vi ställer oss till dem och vad vi kan göra åt dem. Att använda den oljebaserade 

plasten till lampskärmar är ett sätt att återvinna ett material, ett annat är att kanske att välja ett 

mer naturnära material. Båda alternativen kan få oss att tänka mer lokalt och i slutänden mer 

globalt på vår miljö. 

”Miljöperspektiv i undervisningen skall ge eleverna insikter så att de kan dels själva 

medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt 

till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen bör belysa hur samhällets 

funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling”, 

står det vidare i Lpf 94.28

 

Att arbeta med lampskärmar av plast kan integrera olika ämnen och ämnesområden i skolan, 

som kemi, samhällskunskap och ekonomi, bild och design. Samhället bidrar idag med flera 

informationskällor som skolan kan använda sig av, till exempel plastinformationsrådet.29 Eller 

Bodil Jönssons bok På goda grunder där lärare kan hitta flera ingångar till att ta sig an ett 

                                                 
27 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna, Lpo 94, Stockholm: 
Utbildningsdepartementet, s. 5.  
28 Läroplanerför det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna, Lpf 94, Stockholm: 
Utbildningsdepartementet, s. 25 f. 
29 www.plastinformation.com 
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betydelsefullt arbete kring miljöfrågorna. I slutet av boken staplas en mängd angreppssätt upp, 

”Människor uttrycker sina reaktioner inför miljön genom att skapa objekt och händelser.”30  

 

En student på institutionen för Inredningsarkitektur och möbeldesign, IA, på Konstfack i 

Stockholm, håller för närvarande på med ett lampprojekt där 4 elever från olika skolor i 

Stockholm är delaktiga. De ska tillsammans utveckla en parkbelysning för mörka platser, och 

därmed skapa en tryggare tillvaro för alla och framförallt kvinnor som känner obehag och 

olust att gå där det är mörkt. 

I mitt samtal med studenten Agnes Fischer berättar hon att hon valde att starta sitt projekt med 

en workshop där flickor runt om på Stockholms skolor var välkomna att delta. Det blev till 

sist ett 50-tal flickor i åldrarna 13-19 år. De fick varsin begagnad golvlampa och uppgiften att 

uttrycka sig konstnärligt i det offentliga rummet. Fyra av dessa elever valde sedan att fortsätta 

arbeta tillsammans med konstfacksstudenten, och hon berättar att de fortfarande är på ”samma 

spår” i skisserna. Hon förklarar också att det i mycket är en teknisk och materiell 

undersökning för henne själv, men att eleverna får vara med när det gäller själva 

formgivningen av lampan. 

Att ha våld, hot och otrygghet som utgångspunk i ett designarbete av en lampa är ett sätt för 

elever att få upp ögonen för hur samhället ser ut, vad vi är på väg mot och vad vi kan göra åt 

det, tror Agnes Fischer. 31

 

I ett samtal i en gymnasieklass från Sala, där de av ett sammanträffande arbetade med just 

lampskärmar, frågar jag två flickor vad de tycker om lampskärmar i materialet plast, jämfört 

med lampskärmar gjorda i ett mer naturnära material, och om de tycker att materialet plast är 

ett äkta material. 

De förklarar att det är den speciella stilen, sättet den är tillverkad på och lampans ovanliga 

utformning som är viktig. Den ska vara personlig. Att plasten härmar ett annat material till 

exempel gör ingenting, det är bara mer effektfullt, menar flickorna. Och vilket material en 

lampa är gjord av spelar ingen roll, säger en av flickorna och håller upp sin lampskärm hon 

håller på att tillverka, gjord av papper och pärlor med små utstansade hål som formar olika 

mönster. En av pojkarna i klassen tycker, efter ett långt övervägande, att papper nog är mer 

äkta än plast. När jag frågar deras lärare om hon tycker att plast är ett äkta material, svarar 

                                                 
30 Jönsson Bodil & Wickenberg Per (1992), På goda grunder, eller?, en inspirationsbok om miljö för lärare och 
andra framtidsarbetare, Lund: Bokförlaget Bra Böcker & Skolverket, s. 140. 
31 Samtal med student på IA på Konstfack 06-11-27 
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hon att plasten är gjord av olja som är utvunnet ur naturen och på så sätt egentligen ett 

naturmaterial.32

 

 

7. Slutdiskussion 
 

 

Trots att jag nu är utbildad och ”fostrad” i Konstfacks anda, där en tradition om det 

minimalistiska, det rena och naturnära finns närvarande, kommer jag alltid, genom min 

barndom, att ha en förkärlek för den färgglada, praktiska plasten och den genomskinliga 

plasten som vi ofta kasserar eller återvinner. Jag känner också titt som tätt hur Ellen Keys 

tankar, som också Konstfack omfattas av, om det vackra ljusa, det rena och naturnära, gör sig 

påminda och skapar lite oreda i mina tankar om min egen smak och mina egna värderingar.33  

Key skulle nog inte tycka om min virkade dammsamlande lampskärm, men det är plast och 

går att skölja av och för mig är det ett hantverk att virka!  

Det är tydligt att det uppstår en ambivalens i mötet mellan plast och ett traditionellt hantverk, 

inte bara för mig. Det är synligt även i historien där värderingarna kring materialet plast gått 

upp och ned. Också på Kartell och Svensk Hemslöjd finns en otydlighet och ambivalens inför 

mötet. Det görs visserligen försök till möten av de båda, men de tycks inte tas på allvar. På 

Kartell används ordet humor när det gäller att använda sig av plast i kombination med 

traditionella hantverksformer i möbeltillverkningen och på Svensk Hemslöjd är mötena mer 

som tillfälliga utställningar. Det är många som är tveksamma till att kalla plasten ett äkta 

material. I samtalet med eleverna på Kungsängsskolan var pojken tveksam till att materialet 

plast kunde anses vara äkta och Lina Carnerud Örner på Kartell tyckte inte heller att plast var 

ett äkta material, konstigt nog. Annelise Rasmussen på Svensk Hemslöjd tyckte inte att plast 

var ett äkta material, men ett material av sin tid.  

Det kanske är just en ny tid som står för dörren när det gäller traditionellt hantverk i 

kombination med ett mer samtida material som plast. John Baudrillards tankar om att alla 

material är äkta i sig själva är kanske på väg att göra sig gällande igen. Det ligger i tiden att 

ifrågasätta våra värderingar kring vad som är äkta och inte, nu när materialet plast har funnits 

ett tag. Vi har en djupt nedärvd uppfattning om vad som är äkta genom Arts and Crafts-

                                                 
32 Samtal med tre elever på Samhällsprogrammet på Kungsängsskolan i Sala 06-12-12. 
33 Ahl a.a., s. 62. 
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rörelsen, Ellen Key och där även Konstfack ingår till viss del. Den ambivalens som finns i 

mitt arbete grundar sig i att plasten som nytt material kanske inte är så nytt längre utan kanske 

håller på att närma sig ett material som är på väg att bli mer äkta. För mig har det definitivt 

blivit mer äkta. 

 

Det här undersökande arbetet har fått mig att reflektera över mitt eget förhållningssätt som 

blivande lärare. Jag tycker om att lämna utrymme för olika uttryck och tolkningsmöjligheter i 

formgivningen av till exempel lampskärmar och att det inte finns något bestämt fint och fult 

eller ”så här ska det vara”. Ett undersökande arbete blir också, tror jag, ett bra 

diskussionsunderlag för eleverna i skolan. Det lämnar öppna frågor för hur likheter, skillnader 

och värderingar kan bli synliga i lampskärmarnas uttryck. Kvalitet i formgivning handlar 

också om en medvetenhet, för mig. Att förstå var våra värderingar kommer ifrån stärker 

elever i deras identitet, och kan föra dem vidare i till exempel ett formgivningsarbete. 

 

När miljöfrågor diskuteras är de ofta av negativ karaktär. Ett positivt sätt att se på 

miljömedvetenheten i den här undersökningen är Kartells satsning på utveckling av mer 

miljövänligare produktionsled. Svensk Hemslöjd som står för naturnära material och ett lokalt 

tänkande och skolan arbetar för en större medvetenhet i miljöundervisningen. Jag själv tar i 

min gestaltning ställning för ett mer miljövänligare alternativ genom att använda mig av 

lågenergilampor och att återvinna plasten.   

 

När jag diskuterade lampskärmar och plast med de två flickorna på Kungsängsskolan var det 

identitet och personlig stil som premierades av flickorna. Det är nog däråt utvecklingen går, 

mot en större tolerans och acceptans för materialet plast inom formgivningen. För de här 

flickorna var plast ett självklart äkta material. Zandra Ahl tar i sin bok Svensk smak upp detta 

med vikten av att ha en egen och personlig stil i sitt hem idag.34 De här två eleverna verkar ha 

ett helt okomplicerat förhållningssätt till mötet mellan plast och traditionella material och 

hantverk, det var den personliga smaken och stilen som sattes i första rummet. Kanske har den 

positiva miljömedvetenheten som växer fram i samhället också höjt värdet på plasten och 

gjort att den blivit mer accepterad för ungdomar. Plasten kommunicerar idag inte bara något 

som är dåligt för miljön utan också en tro på utveckling av ett framtida material, precis samma 

tankegångar som företaget Kartell har.  

                                                 
34 Ahl a.a., s. 51. 
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Seymour diskuterar motsträvigheten i ett naturmaterial som får hantverkaren att tillverka 

något vackert och praktiskt föremål. Då vill jag påpeka att en plastlina också bjuder på ett 

visst motstånd, men att det går att ”känna in” ett material och lära sig en ny disciplin, att virka 

med plastlina. 35 Jag tror att det kommer att ta lång tid för plasten att integreras och accepteras 

i ett traditionellt hantverk, men vi är på god väg. 

 

Inför intervjuerna på Svensk Hemslöjd och på Kartell har jag presenterat mig själv och vad 

mitt examensarbete handlar om. Detta har förmodligen påverkat intervjuerna och de svar jag 

har fått, men jag känner ändå att intervjuerna har tillfört mycket i mitt arbete och gett mig ett 

bra underlag för reflektion över mitt ämne. 

 

Jag står än på det ena benet, än det andra när det gäller plastens varande. Antingen för- bättre 

miljöutveckling av plasten, förbättring av plastens värde och se den som ett material av sin tid 

och att den bör integreras i det traditionella hantverket. Eller mot- där den oljebaserade 

plasten är en miljöbov och inte värderas särskilt högt när den massproduceras i dagens 

konsumtionssamhälle. Det är möjligt att jag står lite stadigare på båda benen efter den här 

undersökningen och att lampskärmarna i min gestaltning har medverkat till att belysa vad som 

uppstår i mötet mellan plast och traditionellt hantverk. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

                                                 
35 Seymour a.a., s. 8. 
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Bild 4 Min egen gestaltande undersökning. Virkad lampskärm i fiskelina av plast 

   

Bild 5 Min egen gestaltande undersökning. Lampskärm i plast med insydda rönnbär 

och tejp. 
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Lampskärm gjord av virkad plastfiskelina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organiska mönster formade av utdragen 
svart sopsäcksplast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insydda rönnbär i plastskärmen.  
Den textila tråden följer rönnbärens 
former. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 28 
 



   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lampskärmen är vävd med 
bubbelplastremsor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virkade luftmaskor av plastfiskelina. 
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Texten till gestaltningen på utställningen.
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