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ABSTRAKT 
 
I denna designpedagogiska undersökning behandlar jag frågeställningen: Vad händer i mötet mellan 

olika generationer när man använder det textila handarbetet som en social plattform där kunskap 

förmedlas? Med underfrågorna: Vilken roll spelar handarbetet i mötet mellan generationer? Hur 

påverkar skillnader i förhållningssätt till handarbetet mötet mellan generationer?  

   Syftet med min undersökning är att undersöka handarbetets möjlighet att skapa en social 

plattform där generationer kan mötas. Jag undrar om det går att synliggöra och tillgängliggöra en 

äldre generation och dess kunskap för en yngre generation. 

 

Undersökningen består av två träffar där en grupp äldre kvinnor träffas tillsammans med en grupp 

yngre kvinnor för att handarbeta. Det finns i och med träffarna även en uttalad önskan om 

förmedling av handarbetskunskap. Både de äldre och de yngre deltagarna har medverkat utifrån ett 

eget intresse och initiativ.  

   Jag har använt mig av en etnografiskt kvalitativ undersökningsmetod där jag själv har deltagit i 

och observerat vad som skett under träffarna. Genom fältanteckningar, fotografisk dokumentation 

och intervjuer med några av deltagarna har jag samlat in material för bearbetning av 

undersökningen.  

   Jag har analyserat min undersökning utifrån tre teoretiker vilka behandlar den textila 

studiecirkeln, tyst kunskap samt gruppsykologi. Jag har även ett aktuellt perspektiv där handarbetets 

meditativa faktor belyses. Dessa perspektiv har hjälpt mig att bearbeta både den synliga och den 

osynliga interaktion som skedde i gruppen. I bearbetningen av undersökningen har jag behandlat 

områden som kafferitualen, lärdomar, samtalet samt förhållningssätt till träffarna, till åldrande och 

till handarbetet. 

 

Resultatet av undersökningen visar på att de äldre som grupp visade en ökad självsäkerhet som 

resultat av träffarna. Detta tolkar jag som beroende av att de yngre under träffarna synliggjorde för 

de äldre såväl deras kunskap som förmåga till kunskapsförmedling. Handarbetets påverkan på mötet 

mellan generationerna kunde man främst se direkt och indirekt på samtalsämnen och samtalets 

miljö. Det visade sig att de yngre inte enbart tog till vara på de äldres handarbetskunskap utan även 

lät sig inspireras av de äldres förhållningssätt till handarbetet. 
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INLEDNING 

 

Den låga värderingen av äldre människor är inte smickrande för ett land som vill framstå som 

humanistiskt. Det indirekta budskapet är att du som individ bara är värd respekt så länge du kan bidra med 

något. Och av någon anledning anses de erfarenheter och insikter som följer med åldern inte vara så 

mycket värda. /…/ Kanske hänger det samman med bristen på möten över generationsgränserna. Kanske 

med att kunskap, trots talet om ”kunskapssamhället”, har nedvärderats till förmån för yttre framtoning och 

flexibilitet. 1 
 

Dessa ord skriver Håkan Boström i DN med anledning av diskrimineringslagstiftningen vilken 

trädde i kraft i januari 2009. Även jag har många gånger reagerat på hur märkligt det är att man i 

vår kultur, till skillnad från många andra, hamnar vid sidan av samhället och passiviseras när man 

blir äldre. Jag tycker det är oerhört angeläget och viktigt att efterfråga den kunskap och erfarenhet 

som den äldre generationen är bärare av. I min egen närhet har jag märkt av ett ömsesidigt behov av 

att i vårt segregerade samhälle få möjlighet att mötas på ett naturligt sätt över generationsgränser. I 

en eftersökning av generationsöverskridande verksamheter hittade jag tyvärr endast ett fåtal. Detta 

ser jag som en stor fattigdom i vårt samhälle. 

   

Jag har observerat ett tydligt intresse hos yngre människor att få lära sig det textila hantverk som 

många i en äldre generation har kunskap i. Konstnären Betsy Greer skriver:  

 
What happens when older generations pass quietly on? Will they take their craft tips and tricks with 
them? It is our job to keep the skills they have taught us alive – and we can only do that when we actively 
engage with knitters of past generations.2  

 

Med en önskan om att sammanföra dessa angelägenheter har jag utfört en undersökning med fokus 

på hur handarbetet kan bli en plattform för att skapa mötesplatser där kunskap och erfarenhet hos 

äldre upphöjs och efterfrågas.  

 

 

                                                
1 Boström Håkan, ”Åldersdiskriminering: Gammal är äldst.” i Dagens Nyheter 3/3  2009 
2 Greer Betsy (2008), Knitting for good, Boston & London, Trumpeter, s 20  
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BAKGRUND OCH SYFTE 

 

I januari 2009 trädde en ny diskrimineringslag3 i kraft. Denna innefattar bland annat att man på 

grund av ålder inte ska tillåtas bli diskriminerad i arbetsliv och utbildning. Behovet av en sådan 

lagstiftning är ett tydligt tecken på att det svenska samhället inte värderar den kunskap och 

erfarenhet som kommer av åren. I min undersökning undrar jag bland annat hur samhällets syn på 

en äldre generations kunskap påverkar deras egen syn på sin kunskap.  

   Det finns tydliga exempel på att det textila handarbetet är intressant för en yngre generation idag. 

I skrivande stund pågår två uppmärksammade parallella utställningar på Jönköpings länsmuseum; 

Craftwerk 2.0 och Eco Craft. Dessa presenterar hantverk och konstnärlig framställning på ett högst 

aktuellt sätt och visar på att det finns ett växande intresse bland unga idag när det gäller textilt 

handarbete. Craftwerk 2.0 visar konstnärer från olika länder som är en del av en ideologisk och 

politisk rörelse. I katalogen för utställningen kan man läsa:  

 
För en ny generation aktivister visar det sig att hemslöjd besitter kunskaper som är högst relevanta i vår 
tid. Slöjdens lokala anknytning, gemenskapsbyggande funktion, meditativa kraft, återknytande till 
historien, utvecklade hantverksskicklighet och ekologiskt perspektiv är idag högst relevanta och 
efterfrågade. 4 
 

Karaktäristiskt för rörelsen är att vi som betraktare uppmuntras att själva utföra konstverken genom 

att de tillgängliggörs via till exempel webben och magasin. Här finns många bra exempel. Ett av 

dem är konstnären Stephanie Syjucos bidrag där man uppmanas att virka sin egen designerväska, 

istället för att lägga åtskilliga tusenlappar på att köpa en. På Syjucos hemsida kan man ladda ner 

virkmönster på Gucci- eller Fendiväskor. Eco Craft 2.0 visar på hantverkets återvinnande och 

ekologiska faktorer.  

   Ett annat aktuellt exempel är de så kallade stickcaféerna. Dessa har i regel en öppen inbjudan till 

allmänheten och det krävs ingen anmälan. Hit tar man med sig sitt handarbete för att sitta och arbeta 

tillsammans med andra. De som står bakom dessa träffar är ofta caféer eller bibliotek5. Här ser man 

ett intresse att få träffas för att handarbeta tillsammans.  
                                                
3 lagen.nu/2008:567, 17/11 2009 
4 Von Bush Otto & Åhlvik Clara (red) (2009) Handarbeta för en bättre värld, Jönköpings länsmuseum 

19.09.2009 -17.01.2010, Jönköping s 16 
5 www.biblioteket.se 22.11.2009 
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Jag undrar om det är möjligt att synliggöra och tillgängliggöra en äldre generation och dess 

kunskaper för en yngre generation genom det textila handarbetet Då handarbete är ett aktuellt 

intresse hos många unga idag ser jag att grundförutsättningarna för undersökningen finns. Syftet 

med min undersökning är att undersöka handarbetets möjlighet att skapa en social plattform där 

generationer kan mötas. 

 

 

FRÅGESTÄLLNING  

Uppsatsen behandlar frågeställningarna:  

• Vad händer i mötet mellan olika generationer när man använder det textila handarbetet som 

en social plattform där kunskap förmedlas? 

• Vilken roll spelar handarbetet i mötet mellan generationer? 

• Hur påverkar skillnader i förhållningssätt till handarbetet mötet mellan generationer?  

 

 

URVAL OCH AVGRÄNSNING  

Då jag ämnar undersöka hur mötet mellan en äldre och en yngre generation i Sverige påverkas av 

att handarbeta tillsammans har jag utfört en undersökning där jag har sammanfört personer från 

dessa båda grupper. 

   Då tiden har begränsat mig har jag valt att i den här undersökningen i huvudsak koncentrera mig 

på vad som händer i och med synliggörandet av en äldre generations kunskaper och i och med den 

kunskapsförmedling som sker från en äldre generation till en yngre. När jag använder begreppet 

förmedling är jag medveten om att detta är ett kontroversiellt begrepp inom pedagogiken, då det 

inte signalerar att kunskap är något man skapar tillsammans. Då jag använder mig av begreppet 

syftar jag till förmedlingen av de grundläggande hantverksteknikerna, vilka jag har svårt att se att 

man annat än just förmedlar på den nivå den här undersökningen rör sig. Dock vill jag lyfta fram att 

jag även intresserar mig för den interaktion och det utbyte av annan typ av kunskap som sker under 

träffarna mellan generationsgrupperna – vilka jag inte betraktar som en förmedling. Om 
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undersökningen hade fortgått under längre tid hade troligtvis andra resultat kunnat avläsas tydligare, 

såsom kunskapsutbytet från de yngre till de äldre.  

   Jag uppsökte ett så kallat trygghetsboende som samarbetspartner i min undersökning då jag 

bedömde det som högst lämpligt för min målgrupp. Trygghetsboendet består av ca 50 lägenheter 

och 70 boende personer. De boende har en medelålder på 79 år och är i regel inte beroende av vård. 

De har mycket gemensamma aktiviteter i boendet vilket jag såg skulle underlätta för min 

undersökning.   

   I min undersökning har fem äldre kvinnor från boendet deltagit. Anledningen att det blev just 

dessa var att de precis hade anmält ett intresse för att deltaga i en, ännu inte uppstartad, 

handarbetsgrupp.  

   Sex yngre kvinnor mellan 20 och 30 år deltog (två ytterligare hade anmält sig men fick förhinder i 

sista stund). Urvalet av dessa bestod helt enkelt av personer vilka själva visat initiativ och intresse 

för att få delta – i direkt eller indirekt kontakt med mig.  

   Urvalet handlar med andra ord om personer med ett eget intresse och ett eget initiativ inför denna 

typ av aktivitet. Önskvärt var att deltagarna inte kände varandra väl sedan tidigare, vilket till största 

delen inföll. När det gäller könsfördelningen i gruppen valde jag att inte styra eller påverka den utan 

låta ovan nämnda faktorer gå före.  

   Jag var angelägen om att de äldre kvinnorna skulle känna sig trygga och bekväma och lät dem 

därför vara med och styra tid, tidsomfång och plats. Vi träffades två lördagsförmiddagar mellan 

10.30 och 12.30 i trygghetsboendets gemensamma vardagsrum. Önskvärt hade naturligtvis varit att 

ses vid fler tillfällen, men tiden begränsade detta. 

   Det handarbete det kom att handla om var uteslutande stickning och virkning (med undantag för 

några broderade dukar som visades upp). Detta var utan medveten påverkan från mig. När jag i 

fortsättningen hänvisar till det textila handarbetet i min undersökning vill jag därför förtydliga att 

det är just stickning och virkning det handlar om. Detta vill jag understryka med respekt för att 

olika textila hantverk innefattar en stor variation i kulturarv och kunskap. 6 

   Jag är medveten om att urvalsgruppen spelar roll i förhållande till resultatet. Om den till exempel 

hade bestått av personer som själva inte tagit initiativet att delta hade det troligtvis varit ett 

annorlunda händelseförlopp. Att undersökningen utförts i storstadsmiljö har troligen påverkat 

resultatet.  

 
                                                
6 Waldén Louise (1994) Handen och anden, Stockholm: Carlssons bokförlag, s 117 
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METOD 

 

Jag har med en etnografisk kvalitativ metod utfört en designpedagogisk undersökning. Anledningen 

att jag valt denna metod är att jag har haft för avsikt att ”genom undersökningspersonerna försöka 

förstå fenomen i omvärlden”7. Undersökningen bestod i, som tidigare nämnts, att i all enkelhet 

sammanföra textilt hantverkskunniga kvinnor från en äldre generation med en yngre generation 

kvinnor med intresse för att lära sig mer om detta hantverk.  

   Jag valde i min undersökning att vara en deltagande observatör8. Det innebar att jag hade med 

eget handarbete och att jag engagerade mig i samtalen. Då jag var initiativtagaren till dessa träffar 

hälsade jag välkommen, berättade om syftet med träffen samt bad alla att presentera sig.  

   Jag dokumenterade träffarna genom att fotografera samt att föra korta fältanteckningar, vilka jag 

senare utvecklade. Jag hade planerat att spela in samtalet under träffarna samt att videofilma. Detta 

valde jag dock bort då jag insåg att det troligtvis skulle komma att påverka det sociala 

händelseförloppet, vilket i huvudsak var det jag undersökte. Det framkom även att det i gruppen 

fanns deltagare vilka inte ville bli inspelade eller avbildade. Dokumentationen försökte jag sköta så 

smidigt som möjligt för att inte störa och få deltagarna att känna sig allt för observerade.  

   Utifrån att jag hela tiden försökte vara lyhörd för de för undersökningen intressanta erfarenheter, 

kommentarer och samtalsämnen som uppkom tillfrågade jag några av deltagarna om jag fick 

intervjua dem vid ett senare separat tillfälle. Jag har intervjuat två av de äldre kvinnorna och tre av 

de yngre i en så kallad formell intervjusituation.  

   I intervjuerna försökte jag att ställa öppna frågor där jag ville ge utrymme för informanten att 

berätta om sina tankar, upplevelser och tidigare erfarenheter. Jag förberedde därmed enbart 

områden jag varit angelägen om att beröra och inga specifika frågor.9  

   Min empiri består av mina fältanteckningar, fotografier samt de fem intervjuer jag har utfört. 

 

TEORI 

 

                                                
7 Kullberg Birgitta (1996) Etnografi i klassrummet Studentlitteratur s 56 
8 Ibid s 96 
9 Ibid  
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Louise Waldén – forskare inom kvinnokultur med inriktning på teknik och social förändring – har i 

sin studie Cirkelns liv och handarbetets väsen: Erfarenheter från fyra textila cirklar skrivit om 

handarbetet och den textila cirkeln. Då de träffar jag organiserat i min undersökning befinner sig 

mellan den textila cirkeln och syjuntan finner jag Waldéns studie relevant för min undersökning då 

hon berör dessa båda. I likhet med den textila cirkeln är undersökningens träffar organiserade 

externt, de är inte privata och personerna i fråga känner i regel inte varandra sedan tidigare. I likhet 

med syjuntan är de utan annonsering, ledare och formell anmälan. Jag kommer nedan att närmare 

beskriva dessa ur Waldéns perspektiv. 

   Jag använder mig av Bengt Molanders teorier kring tyst kunskap för att förstå de 

kunskapsprocesser som pågått i gruppen.10 I syfte att förstå de sociala faktorer som påverkat 

gruppen har jag använt mig av Björn Nilsson – lektor i socialpsykologi ‒ och hans teorier kring 

gruppsykologi.11 Som ett aktuellt exempel har jag med konstnärerna Betsy Greer och Sabrina 

Gschwandter som belyser den påverkan det textila handarbetet kan ha på en modern människa.12 

Dessa presenteras närmare nedan.  

 

Den textila cirkeln 
 

Louise Waldén berör områden i sin rapport som ligger nära tillhands att jämföra min undersökning 

mot. Hon beskriver den textila cirkeln som ett mellanrum mellan det privata och offentliga, som en 

mötesplats för folk med olika bakgrund och som en frizon från stress och press. Hon skriver att 

”Det påminner om den händighetens kunskap som idag blir alltmer svår att komma åt. Den 

förmedlas sällan i hemmen, slöjden sitter trångt i dagens skola, kurser och utbildningar är dyra och 

svåra att komma in på.”13  

   När det gäller läroprocessen i textilcirklarna pratar Waldén om en speciell tid vilken hon har lärt 

känna i detta forum. Jämfört med den effektiva skoltiden beskriver hon här en processtid vilken jag 

drar paralleller till i min undersökning. Den syftar på den tid det tar att bli en del av och hitta sin 

roll i förhållande till gruppen samt den tid det tar att lära sig själva hantverket. Hon syftar även till 

                                                
10 Molander Bengt (1996) Kunskap i handling, Göteborg: Daildalos AB  
11 Nilsson Björn (1993) Individ och grupp, Lund : Studentlitteratur  
12  Greer Betsy (2008), Knitting for good, Boston & London, Trumpeter 
 www.dn.se/kultur-noje/konst-form//virknalens-revolution 
13 Waldén Louise (1994) Handen och anden, Stockholm: Carlssons bokförlag. s 7 



 10 

tiden mellan cirkeltillfällena ”Den är reflektionstid, smältningstid, övningstid.”14 

   Även kaffepauserna inkluderas i cirklarnas lärotid. Hon skriver: ”Men det är också under 

kaffepausen som vi blir en gemensam ”studiecirkel”, i betydelsen att vi då tillsammans reflekterar 

över arbetet, samhället och oss själva, över nutid, dåtid och framtid.”15 Waldén skriver om 

kaffepausen som ett sorts centrum i cirkelverksamhetens tid. Hon menar att kafferitualen kan ses 

som ”tecken för närhet och distans”. I de cirklar där hon deltagit har hon kunnat avläsa att 

kafferitualerna är sammanknutna med samtalets nivå. Till exempel kunde hon se att det i de mest 

arbetseffektiva cirklarna knappt fanns några ritualer för kaffepausen medan det i de cirklar där man 

kände varandra väl fanns tydliga traditioner och ritualer.  

 

Syjuntetraditionen 
 

Syjuntans kultur har sin utgångspunkt i att nytta förenas med nöje enligt Waldén.16 Hon skriver: 

I skydd av handarbetet kunde olika frågor diskuteras och ventileras. Man skaffade sig information, 

man skapade allianser, man fick råd, tröst och vägledning. Syjuntan fungerade som en legitim 

anledning att lämna hemmet och umgås med andra kvinnor. I de flesta kulturer har kvinnor format 

sådana halvhemliga samtalsgrupper.17 

 

Vidare menar hon att en viktig förutsättning för syjuntan har varit att en trygghet och trivsel råder. 

Genom att koncentrera sig på det som är gemensamt har detta formats. Syjuntan har karaktäriserats 

av att den förutsätter en inbjudan, en personlig kontakt, för att komma med. Den är privat och 

sluten. Syjuntan har förutsatt detta för att en intim och öppen stämning skall vara möjlig. Centrum i 

syjuntetraditionen är hantverket och inte det talade ordet. Dock skriver Waldén att samtalet och det 

talade ordet är lika viktiga som handarbetet enligt syjuntetraditionen.18 

   Waldén åberopar två ”budord” från den traditionella kvinnokulturen: ”En kvinnas händer skall 

alltid vara sysselsatta” och ”Sätt andras behov före dina egna”. Med dessa i ryggen menar hon att 

                                                
14 Waldén Louise (1994) Handen och anden, Stockholm: Carlssons bokförlag s 105 
15 Ibid s 106 
16 Ibid s 123 
17 Ibid s 124 
18 Ibid s 125 
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syjuntan legitimeras då man i och med handarbetet utför ett arbete som är ”nyttigt”. Man har stickat 

kläder till barnen, till välgörenhet osv. Även om det i dag inte på samma sätt lönar sig ekonomiskt 

eller tidsmässigt att handarbeta finns ändå föreställningen om nyttan kvar. Lönen idag blir en unik, 

välgjord kvalitetsprodukt. 19 

 

Handarbetet i dag 
 

En förutsättning för att handarbetet idag ska överleva som ett folkets handarbete, och inte enbart en 

”museal företeelse med få (men kunniga) utövare”,20 krävs att man sätter det i relation till en 

modern människas behov, skriver Waldén. Hon menar att om ett av behoven förr handlade om att 

producera och vara effektiv eller att ta tillvara på missbrukad tid kanske det idag snarare handlar om 

”en sorts tom egen tid undan ett oavbrutet flöde av uppgifter och information.” Istället för att 

handarbeta för föremålet och resultaten - ”varaktigheten och nyttigheten” kanske man idag 

handarbetar för möjligheten att experimentera och att få arbeta lustfyllt – att få ägna sig åt något så 

skilt från effektivitet där arbetsprocessen i sig är ett ändamål.21  

 

Tyst kunskap 
 

Den kunskap som lärs ut i de textila cirklarna benämner Waldén som det praktiska intellektets 

kunskap – en erfarenhetsbaserad förtrogenhetskunskap. Denna kunskap överförs till stor del genom 

att se på ett vägledande exempel vilket man efterhärmar – från människa till människa. Detta gör att 

man också kallar denna praktik för tyst kunskap.22  Även filosofen Allan Janik berör begreppet tyst 

kunskap. ”Tyst kunskap är intimt förbunden med det slags kvalitativa skillnader som finns mellan 

produkter av mänsklig erfarenhet och produkter av mänsklig maskinell effektivitet.” 23 (Cordelias 

tystnad 1991). Om vi inte för vidare denna kunskap från människa till människa kommer den inte 

                                                
19 Ibid s 125   
20  Ibod s 125 
21 Waldén, Louise (1999) ”Handarbetet – hatat och hyllat”, i Lundahl, Gunilla (red), Den  vackra nyttan, 

Stockholm: Gidlunds förlag. S 86 
22 Waldén Louise (1994) Handen och anden, Stockholm: Carlssons bokförlag.  
23 Ibid S 155 
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att finnas kvar. Den blir då reducerad till teoretiska ytkunskaper. 24 

   I syfte att förstå den process där kunskap förmedlas under träffarna väljer jag här att se på Bengt 

Molanders teorier kring tyst kunskap. Molander beskriver kunnande som en form av 

uppmärksamhet. Han nämner ”tre huvudlinjer i reaktionerna mot den kunskaps- och 

vetenskapstradition som sätter det artikulerade eller artikulerbara vetandet främst”.25 Dessa är 

kroppen, kulturen och handlingen. Han syftar här med andra ord på förkroppsligat lärande. 

gemenskapen, mänskliga handlingar och handlingsvanor. 26      

 

Gruppen 
 

Björn Nilsson beskriver de grundläggande faktorerna som påverkar en grupps formande vilka i sin 

tur är viktiga för att förstå de processer som ägt rum i min undersökning. Han menar att en grupp 

byggs på det som förenar. Det vill säga de gemensamma behov där vi är beroende av andra för att 

kunna uppfylla. Dessa behov gör att vi samlas i grupper med en gemensam strävan – ett gemensamt 

mål – vilket förutsätter en förmåga till anpassning hos gruppdeltagarna. I en grupp som ses 

regelbundet uppstår en uppsättning regler och normer. Dessa uppstår i syfte att skapa en 

förutsägbarhet och därmed trygghet i gruppen. Om människor i gruppen får som de vill och 

gruppen har en bra struktur och bra ledarskap skapas ett bra klimat i gruppen enligt Nilsson.27  

 

Stickningens aktualitet 
 

Konstnären Besty Greer beskriver i sin bok Knitting for good bland annat hur stickning för henne 

har blivit en väg till kontemplation. Hon påtalar hur stickningens och stickornas rytm ger henne en 

möjlighet till avkoppling och ett inre lugn.28 Konstnären, skribenten och curatorn Sabrina 

Gschwandtner omnämner det textila handarbetets sociala faktor. ”Folk behöver det taktila, behöver 

                                                
24 Ibid S 156 
25 Molander Bengt (1996) Kunskap i handling, Göteborg: Daildalos AB  s 45 
26 Ibid 
27 Nilsson Björn (1993) Individ och grupp, Lund: Studentlitteratur  
28  Greer Betsy (2008), Knitting for good, Boston & London, Trumpeter 



 13 

sakta ner och behöver mötas./…/ Stickning underlättar också för meningsfull fritid tillsammans med 

andra. Den tillåter närvaro.”29 

   Greer skriver om hur möjligheten till kreativiteten i det personliga uttrycket möjliggörs genom 

den egna produktionen. Hon uppmuntrar också läsaren att bli bärare av en textil handarbestradition, 

som en hyllning till en äldre hårt arbetande generation.30 Vilket jag givetvis finner intressant för 

min undersökning.  

 

 

 

TIDIGARE FORSKNING 
 

Louise Waldén har varit forskningsansvarig för projektet Handen och Anden.31 Detta är ett projekt 

där en forskargrupp har presenterat fyra rapporter inom området textila cirklar utifrån 

frågeställningarna: Vilka gör det, när och var? Varför gör de det och hur?32. Jag har tidigare 

refererat till Louise Waldéns rapport och vill här också nämna Yvonne Anderssons rapport  

Vem handarbetar i cirkeln – och varför? – Deltagarstudier från sju textila cirklar.33 Hon har i sin 

studie låtit deltagare i textila cirklar skriva ner berättelser utifrån några givna frågor. Genom dessa 

har hon till exempel kunnat avläsa motiv till varför personerna i fråga väljer att delta. 

   Lena Nilsson har skrivit en uppsats Syföreningen och syjuntan – den exklusiva kvinnoklubben 

inom etnologi där hon studerat interaktionen i syföreningar och syjuntor. Hon har behandlat 

områden som ritualen i en syjunta/syförening, maten, samtalsämnen, handarbetet samt syjuntans 

sociala roll. Den är skriven 1978 men är ändå värd att nämna då den är det mest närliggande jag 

funnit till min egen undersökning, vilket i sin tur visar på ett relativt outforskat område. 34 

   Kajsa Borg har skrivit avhandlingen Slöjdämnet : intryck - uttryck - avtryck  

med syftet att undersöka vilket intryck slöjdämnet gett eleverna samt vilken möjlighet till 
                                                
29  www.dn.se/kultur-noje/konst-form//virknalens-revolution 
30  Greer Betsy (2008), Knitting for good, Boston & London, Trumpeter 
31 Waldén Louise (1994) Handen och anden, Stockholm: Carlssons bokförlag.   
32 Ibid s 9 
33  Ibid s   
34 Nilsson Lena (1978), Syföreningen och synjuntan – den exklusiva kvinnoklubben. Seminarieuppsats i etnologi, 

påbyggnadskurs C1, Lunds universitet  
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personliga uttryck de har givits. Hon undersöker vad äldre personer minns av sin slöjdundervisning 

flera år efter avslutade studier – och hur det i sin tur påverkar deras syn på slöjdämnet. Borg 

behandlar bland annat kunskapsförmedlarnas syn på inlärningen och slöjdämnet. 35 

   Mitt bidrag till forskningen är en studie utifrån en vinkel där jag har undersökt vad som händer 

när den textila handarbetskunskap som finns hos en äldre generation förmedlas till en yngre 

generation. Jag har studerat hur kunskapsförmedlingen och handarbetet påverkar både individ och 

grupp.  

 

 

                                                
35        Borg Kajsa (2001), Slöjdämnet – intryck-uttryck-avtryck, Linköping: Linköpings universitet  
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BEARBETNING OCH ANALYS 

 
Jag vill först nämna att de informanter jag har intervjuat har fingerade namn. Kristin, Lisa och Sara 

tillhör de yngre kvinnorna. Greta och Märta tillhör de äldre kvinnorna. 

 

Tydliggörande av målsättning 
 

Jag blev inbjuden av trygghetsboendets anställda bovärd till hantverksgruppens första 

informationsmöte för att presentera min undersökning – med förfrågan om de som grupp ville delta. 

Björn Nilsson belyser hur viktigt det är att gruppens mål är klara och tydliga för att skapa en 

motivation att uppnå dessa.  ”Graden av effektivitet och sammanhållning i gruppen är beroende av 

att man är överens om dels målen för gruppens arbete och samvaro och dels de viktigaste vägarna 

för att uppnå dessa mål.” 36 

  Jag berättade för dem att jag studerar pedagogik på Konstfack och planerade att göra en 

undersökning där jag ville sammanföra äldre och yngre för att handarbeta tillsammans. Jag 

förklarade för dem att gruppens mål var att förmedla handarbetskunskap samt att få möjligheten att 

träffas över generationsgränser. Medvetet tilltalade jag dem som kunniga och erfarna inom det 

textila handarbetet och berättade för dem att det finns yngre som efterfrågar denna kunskap. Jag 

undrade därav om de var intresserade att delta. Det visade sig då en viss osäkerhet och tveksamhet i 

gruppen. Några kommentarer som kom upp var:  

 
”Det här med Konstfack. Vi är ju inte så där konstnärliga! Vi gör ju mest.”  
 
”Jag kan ju inte så mycket själv. Har bara gjort några bebissaker och broderingar. Jag vill vara med här 
för att testa något. Jag vet inte om jag kan lära ut.”  
 
”Men lär de sig inte sticka och virka nuförtiden i skolan? I slöjden eller vad det heter? Det fick ju vi 
göra.” 
 
”Jag vill mest bara sitta tillsammans istället för att behöva sitta ensam och handarbeta. Jag tänker att var 
och en tar med sig sitt handarbete och arbetar och så säger man något kanske.”37 

 

Jag förtydligade då min avsikt ytterligare och förklarade att vissa av de yngre inte alls hade kunskap 

                                                
36 Nilsson Björn (1993) Individ och grupp, Lund: Studentlitteratur 
37 handarbetsgruppens informationsträff  09.09.15 
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om hur man stickar. Jag förtydligade också att det även handlade om att handarbeta tillsammans. 

Efter detta var alla villiga att delta. Då Nilsson menar att ett bra klimat i gruppen är beroende av att 

medlemmarna får känna att de får som de vill inbjöd jag hantverksgruppen att tillsammans med mig 

bestämma de tidsmässiga och rumsliga ramarna. När det var avklarat sa en av kvinnorna: ”Det är ju 

fantastiskt att de vill att vi ska lära dem sticka! Det som man har kunnat sedan man var liten.”38 

   I syfte att ytterligare förbereda deltagarna för träffarna skickade jag senare ut brev till dem i 

hantverksgruppen och mail till de yngre deltagarna. Jag var också här noga med att uttala målen 

med våra träffar. (Se bilaga 1 och 2) 

 

Rummet 
 

Det rum vi träffades i hade karaktären av och benämningen vardagsrum. Det var inrett med bord 

och stolar, två läsfåtöljer samt en soffgrupp med fåtöljer. På grund av målsättningen att skapa en 

mötesplats och en möjlighet till kunskapsförmedling behövde rummet med små medel förändras 

efter dessa behov. Jag möblerade om i rummet så att alla hade möjlighet att sitta så bekvämt som 

möjligt tillsammans kring samma soffbord. Då detta är ett offentligt vardagsrum försökte jag 

motverka offentlighetskänslan genom att tända levande ljus och sätta snittblommor på bordet. (Se 

bilaga 3)  

  

Första träffen 

Introduktion 

När vi alla satt på plats i rummet introducerade jag träffen kort med att förtydliga varför vi hade 

samlats och vad som skulle hända under förmiddagen. De utsåg mig till ordförande då jag var den 

som arrangerat det hela. Jag introducerade en presentationsrunda där vi presenterade varierande 

information om oss själva. Intressant här var att de äldre i regel presenterade sig genom ålder, familj 

och ursprung, medan de yngre berättade om sysselsättning, ursprung, i något fall civilstånd och om 

förväntningar inför dagen. De påverkade troligtvis varandra i val av information men uppenbarligen 

                                                
38 Ibid 
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främst i sin egen generationsgrupp. Då den första av de äldre stolt presenterade sin höga ålder av 91 

år fortsatte de andra äldre med sin ålder, men ingen av de yngre. Det blev här tydligt att vi som 

yngre och äldre i den här gruppen identifierar oss utifrån olika faktorer. 

  

Kaffet 

Waldén beskriver att hon i sin undersökning kunnat dra paralleller mellan kafferitualerna och 

samtalets nivå. I de grupper där man lärt känna varandra bättre fanns mer betydelsefulla ritualer 

kring kaffepausen.39 Då vi inom undersökningen endast ämnade ses vid två tillfällen var det 

omöjligt att skapa en ritual. Jag ansåg det dock som viktigt att signalera att kafferitualerna var 

viktiga i syfte att de i sin tur skulle visa att umgänget var viktigt. Därav ämnade de tidigare nämnda 

levande ljusen och blommorna bidra, tillsammans med ett omsorgsfullt förberett fika.  

   Jag hade planerat in en fikapaus efter en stunds arbete. Det visade sig dock att en av de äldre 

kvinnorna var van vid att ordna i husets allmänna kök och själv tagit initiativ till att förbereda och 

rulla in en fikavagn i vårt rum. Det blev därmed läge att fika direkt efter introduktionen. De yngre 

tog initiativ och såg till att några av de äldre fick kaffet serverat. Trygghetsboendets bovärd var inte 

själv närvarande men hade erbjudit sig att baka till kaffet. Hon hade för detta tillfälle gjort en 

ostkaka. Många tyckte den var ovanligt god. De yngre blev intresserade av hur man tillverkar en 

sådan, vilket de äldre kunde svara på och fick därmed verka som kunskapsförmedlare. Detta 

samtalsämne blev lite a en isbrytare. 

   Samtalet upplevde jag som artigt men engagerat. Några av de yngre uttryckte att det var roligt att 

de fått komma med. Samtalet kretsade mycket kring huset vi var i - de äldres bostad. En av de yngre 

hade en stickad halsduk på sig som fick mycket uppmärksamhet. De äldre diskuterade hur den var 

gjord. En av de äldre kvinnorna hade en på fri hand virkad väst på sig som också den blev ett 

samtalsämne. Vi pratade i regel i storgrupp. Någon gång blev det tyst. 

 

Handarbetet 

Tyst kunskap är en kunskap som enligt Molander kan vara en kunskap som inte låter sig 

                                                
39  Waldén Louise (1994) Handen och anden, Stockholm: Carlssons bokförlag s 106 
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verbaliseras, som är underförstådd eller en kunskap som har tystats.40 Det är därmed svårt för de 

äldre vilka här besitter tyst handarbetskunskap att presentera den. I syfte att, om möjligt, synliggöra 

delar av den för de yngre hade jag via brev ombett de äldre att ta med sig tidigare handarbeten de 

hade hemma. 41De tre följande situationerna är exempel på konsekvenserna av hur det såg ut. I 

övriga exempel kan man se hur interaktionen i kunskapsförmedlingen såg ut. 

   Den äldre kvinnan med den virkade västen gav upphov till att tre av de yngre bad henne lära ut en 

speciell sorts virkning hon använt sig av när hon gjorde västen.  

   En annan av de äldre kvinnorna hade med sig raggsockor. Mönstret till dessa hade hon sett hos en 

bekant och ”stickat av”. En av de yngre kvinnorna ville lära sig detta och satte sig hos henne. Där 

blev hon kvar resten av tiden, och fick sedan låna med sig ett litet visningsexemplar hem.  

   Samma kvinna som bar den virkade västen hade med sig ett pågående arbete – en virkad babyfilt. 

En av de yngre lärde sig snabbt den äldre kvinnans virksätt. När en annan av de äldre såg den yngre 

sitta med detta ville hon också lära sig, vilket hon gjorde. 

   En tredje av de äldre kvinnorna hade med sig ett antal broderade dukar som hon hade gjort själv 

och fått av vänner. Jag observerade när hon visade dessa för några av oss att hon blev mycket glad 

när vi var intresserade och ställde frågor om hennes dukar. Det märktes tydligt vilken betydelse de 

hade för henne då de alla bar på personliga berättelser.  

   En av de yngre uttalade redan från början att hon inte kunde sticka och ville lära sig det. En av de 

äldre satte sig med henne och hjälpte henne under resterande tiden. Den äldre kvinnan hade då inget 

eget arbete utan ägnade sig framförallt åt att reda ut det garn som den yngre kvinnan lärde sig sticka 

med.  

   Två av de yngre ville lära sig att sticka flätor. De fick hjälp av en av de äldre kvinnorna.  

   En av de äldre lärde mig att sticka en sjal. När jag sedan tackade henne för hjälpen med sjalen 

blev hon förvånad och sa: 

  – Var det jag som hjälpte dig? 

– Ja, utan dig hade det inte blivit någon sjal. 

– Jaha. Då får man tänka på det då. Då får man sträcka på sig lite.42  

   

Alla tog initiativ till att ta hjälp av varandra och titta på varandras saker. Det blev naturligt att man 

                                                
40 Molander Bengt (1996) Kunskap i handling, Göteborg: Daildalos AB  
41  Bilaga 1 
42  träff ett 09.09.17 



 19 

satt två eller tre tillsammans. Jag försökte att observera det samtal som pågick under tiden som vi 

handarbetade och jag uppfattade att man pratade om det hantverk man jobbade med, men också om 

mer personliga samtalsämnen där man berättade och ställde frågor av mer privat karaktär till 

varandra. Man samtalade både med dem som satt bredvid och i storgrupp. Det var mycket skratt.  

 

Andra träffen 

Kaffet 

Nilsson skriver att grupper mår bra av normer, det vill säga beteenden som är förutsägbara. Dessa 

skapar trygghet enligt Nilsson.43 Jag ansåg det därmed vara en bra idé att på samma sätt som 

föregående tillfälle börja med att fika. Vid detta tillfälle dukade jag redan innan deltagarna anlänt 

upp fika på bordet, då jag vid första tillfället lagt märke till hur krångligt det var för de äldsta 

kvinnorna att resa på sig och hämta kaffe.  

   Den första som anlände var en äldre kvinna vilken inte varit med vid första träffen. Hon kände 

därmed inte till de normer vi skapat vid föregående tillfälle utan hon plockade direkt upp sitt 

handarbete. När de andra kvinnorna från huset anlände satte de sig ner och tog då också de upp sina 

handarbeten och började engagera sig i varandras arbeten. När alla anlänt var jag tvungen att 

avbryta de äldre kvinnorna, som var upptagna av sina och varandras arbeten, för att servera kaffe. 

Bovärden hade denna gång bakat en kaka som var relativt kompakt. Alla var överens om att jag 

hade skurit upp den i för stora rutor. Detta blev vårt första gemensamma samtalsämne.  

   Då det var en ny äldre och en ny yngre kvinna presenterade vi oss vid namn i en runda. Det visade 

sig att den nya äldre kvinnan trodde att alla yngre studerade vid Konstfack, vilket föranledde de 

yngre att berätta mer ingående vad de hade för sysselsättning. Den nya kvinnan visade sig vara 

väldigt pratglad och styrde samtalet. Jag var tvungen att avbryta henne så att vi kunde börja arbeta.  

 

Handarbetet 

När vi satte igång med handarbetet visade det sig att det blev en tydlig uppföljning av föregående 

träff. Den processtid Waldén beskriver i samband med textila cirklar blev tydlig. Hon beskriver en 

                                                
43  Nilsson Björn (1993) Individ och grupp, Lund: Studentlitteratur 
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lärotid som inkluderar att bli en del av gruppen, att lära sig hantverket samt tiden mellan tillfällena 

vilken behövs för att reflektera och öva på hantverket. 44 

   Att tiden mellan träffarna var viktig blev tydlig i följande exempel. En av de äldre hade med sig 

en bok för att visa hur man stickar flätor för dem som hade varit intresserade av det. En av dessa 

hade hemma börjat på en vante med flätstickning som de tittade på och diskuterade tillsammans. En 

av de yngre som lärt sig att virka en babyfilt vid första tillfället hade börjat om och virkat en lång bit 

hemma. Hon fick ytterligare hjälp att förbättra tekniken.  

   Den nya av de yngre kvinnorna var gravid och hade med sig ett mönster för att sticka små 

babysockar. Hon kunde inte läsa mönster och bad om hjälp med detta. Vilket hon fick.  

   Molander skriver att ”Brist på självförtroende är ett hinder för att tillägna sig kunskap och ett 

hinder för att låta den kunskap man har komma till uttryck.”45  Det framkom tydligt då jag ville lära 

mig att virka den tidigare nämnda babyfiltstekniken. Den äldre kvinnan som lärt sig detta virksätt 

vid föregående tillfälle satt bredvid mig med en påbörjad babyfilt. Jag bad henne hjälpa mig komma 

igång med detta. Hon visade mig till en början hur hon gjorde, men sa ganska snart att det kanske 

var bättre om jag bad den som först lärt henne om hjälp. Denna kvinna hade förövrigt redan fått en 

tydlig roll som lärare i gruppen vilket bland annat visade sig i att hon var den enda som rörde sig i 

rummet för att hjälpa andra, både äldre och yngre. Då jag bad henne om hjälp med den nya tekniken 

kom en annan av de yngre också för att lära sig tekniken. Den äldre kvinnan försökte förklara för 

oss i ord, men var ofta tvungen att ta våra virkningar i sina egna händer för att visa, vilket jag 

förstod som ett tecken på den tysta kunskap som enligt Molanders beskrivning inte låter sig 

verbaliseras.46  

   Då de äldre vid detta tillfälle anlänt innan de yngre placerade de sig bredvid varandra. Detta 

påverkade samspelet rent praktiskt. En av de äldre rörde sig som tidigare nämnt runt i rummet för 

att hjälpa till.  

   Samtalet vid detta tillfälle såg delvis annorlunda ut i förhållande till första tillfället då den nya 

kvinnan vid detta tillfälle tog en stor del av talutrymmet. I intervjuer framkom senare att det 

påverkat en av de andra kvinnorna så pass att hon inte kunnat koncentrera sig i sitt arbete och 

periodvis övervägt att lämna rummet. Den nya kvinnan var väldigt personlig i sina samtalsämnen 

och fick många att engagera sig i dem.  

   De yngre frågade om de fick fortsätta komma på hantverksgruppens träffar vilket de gärna fick. 
                                                
44 Waldén Louise (1994) Handen och anden, Stockholm: Carlssons bokförlag s 105 
45 Molander Bengt (1996) Kunskap i handling, Göteborg: Daildalos AB s 53 
46 Ibid  
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Vi kom överens om att jag skulle mejla ut de tider de skulle träffas.  

  

Efteråt 
 

I intervju med Kristin framkom att hon hade observerat en skillnad i deltagarnas rollerna från första 

tillfället till andra. ”Vi unga kom ju dit (till första träffen) och var lite så här: ”Vi kan inte det här. 

Hjälp oss!” Vi visste ju egentligen vår roll. Medan de nog inte riktigt visste om de skulle vara 

lärare eller så. Men den här andra gången var det som att några visste vad rollen var.”47 När det 

gäller roller definierar Nilsson dem som ett upprepat beteende. De formar relationer på grund av 

t.ex. behov. Rollerna skapar en förutsägbarhet i gruppen – en trygghet. 48 Lisa uttryckte i intervju 

hur hon upplevt att de äldre vid andra tillfället var ”lite mer så här fnittriga eller typ babbliga.”49  

Hon tyckte att det verkade som att de var väldigt glada att träffa varandra. Enligt Nilsson tolkar jag 

detta som ett tecken på större trygghet i gruppen och sammanhanget.  

   En yngre kvinna som inte hade möjlighet att delta vid träffarna berättade för mig hur hon vid ett 

senare tillfälle, då hon bor i en studentlägenhet i samma hus som trygghetsboendet, passerat 

vardagsrummet där hantverksgruppen satt och arbetade. Hon kikade in hos dem och de bjöd in 

henne att vara med. De berättade stolt för henne att de haft folk från Konstfack hos sig och att de 

kunde lära henne att sticka om hon inte kunde. 

   Ytterligare en av de yngre deltagarna berättade för mig att hon tillsammans med några vänner 

träffat på en av de äldre kvinnorna vid ett senare tillfälle. Kvinnan hade då bjudit in den yngre 

kvinnan och hennes vänner att komma till hantverksgruppen.  

   Här ser vi två tydliga exempel där den osäkerhet som uttrycktes hos de äldre vid förfrågan om att 

delta är borta. Här tar de själva istället egna initiativ, inte enbart till att bjuda in nya yngre utan även 

till att erbjuda dem sin kunskap.  

 

                                                
47  Intervju med Kristin 09.09.30 
48 Nilsson Björn (1993) Individ och grupp, Lund: Studentlitteratur   
49  Intervju med Lisa 09.10.03 
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Lärdomar 
 

Molander skriver om den sociala gemenskapen och kulturen som en av tre huvudlinjer i den tysta 

kunskapen. ”Kunskapsbildningen och utbildningen ses då väsentligen som ett växande in i och 

övertagande av en kultur.”50 Han menar att kulturen blir synlig i hur man väljer att ställa frågor, 

besvara dem, normer och tillvägagångssätt i gruppen. I intervjuerna ställde jag frågor om bland 

annat lärdomar i samband med våra träffar. Här blev det synligt att alla lärdomar inte går att sätta 

ord på. Det synliggörs även att den sociala gemenskapen och sammanhanget är av vikt i 

läroprocessen. 

   Kristin uttryckte att hon var väldigt nöjd då hon lärt sig precis den teknik hon hade önskat att få 

lära sig. När jag undrade om hon lärt sig något mer svarade hon: "Kanske inte riktigt som jag lärde 

mig, men jag fick liksom en kick."51 Hon uttryckte även att hon tyckte att det var så mycket lättare 

och roligare att lära sig direkt av en person med erfarenhet jämfört med att lära sig från böcker.  

   Lisa resonerade kring inlärningen på träffarna och tyckte att när man lär sig något nytt blir man 

inspirerad att lära sig mer. Hon menade också att hon blir inspirerad av att arbeta tillsammans med 

andra när hon ser vad de gör och att veta att hon kan få hjälp. Hon jämförde med en syjunta hon är 

med i där de nu lagt ner stickandet efter att ha gjort "10 halsdukar var" på grund av att de inte har 

någon kunnig att fråga. 

   

Samtalet 
 

Samtalen i de textila cirklarna rör sig oftast i ett mellanrum mellan de stora händelserna och det allt 

för privata skriver Waldén. Där kan man vara personlig utan att vara privat menar hon. Hon har sett 

att samtalen naturligt nog tagit sin utgångspunkt i hantverket men kan leda långt vidare.52 Samtalen 

under våra träffar rörde sig i det mellanrum Waldén pratar om, ofta med utgångspunkt från 

handarbetet. Men det var också mycket inslag av det privata och förtroliga. Anledningen till det är 

troligtvis då denna cirkel inte är en studiecirkel utan ligger betydligt närmre en syjunta vilken 
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51  Intervju med Kristin 09.09.30 
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Waldén beskriver som privat och sluten.  

   När det gäller samtalets karaktär visar intervjusvar att handarbetets fokus påverkat denna. Lisa 

påpekade att hon tycker att konversationen blir mer fokuserad när man sitter och arbetar 

tillsammans. Hon menade också att det underlättade samtalet att göra något tillsammans. ”Enklare 

än att man skulle gå dit i två timmar och fika och försöka jaga upp samtalsämnen med människor 

man egentligen inte känner.”53 Kristin sade också att samtalet påverkades av att man gör saker 

tillsammans, men även när man lär saker tillsammans. Hon berättade dessutom att hon innan 

träffarna varit lite spänd för samtalen. Det visade sig vara i onödan eftersom hon sedan upplevt 

stämningen som ledig. 

   Jag upplevde själv hur olika stämningen under de tystnader som uppstod under fikat respektive 

handarbetet tedde sig. Enligt min uppfattning var den ansträngd och lite obekväm under fikat, 

medan den gick obemärkt förbi under handarbetet. Lisa uttryckte i intervju att hon inte alls kunnat 

prata undertiden hon handarbetat då detta krävt all hennes koncentration. Hon menade att hon ändå 

uppskattat detta sätt att umgås och att de varit särskilt viktiga för henne då dessa tillfällen inträffade 

under en period i hennes liv med en ovanligt intensiv arbetssituation. Man kan känna igen Greers 

beskrivningar om stickning som en meditativ aktivitet i Lisas sätt att beskriva sitt förhållande till 

handarbetet.   

 

Förhållningssätt till träffarna 

De yngre 

Jag har i intervjuer frågat de yngre vad det egna initiativet till träffarna grundat sig på. Sara tycker 

att det är viktigt att folk som inte brukar träffas får träffas för att ge varandra kunskap och 

erfarenhet.  Hon upplever samhället som uppdelat och tycker att det är bra med ett nytt forum för att 

byta kunskap och erfarenhet mellan människor som tillhör olika samhällsgrupper. Kristin berättade 

om hur hon uppskattade att framför andra aktiviteter just handarbeta tillsammans med sin mormor 

då det blir en speciell typ av spontana samtal då. Hon såg möjligheten att i dessa träffar få göra det 

även med andra äldre kvinnor. Hon uttryckte: "Det är ju egentligen ett helt givet sätt att umgås och 

ett givet sammanhang egentligen det är bara det att det aldrig finns."54 Lisa uttryckte att hon saknar 

att träffa folk som inte är i hennes egen ålder. Hon tyckte även att gamla hade mycket erfarenheter 
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att lära.  

   Vi får här ta del av de personliga motiv några av de yngre har haft till att delta i träffarna. Nilsson 

skriver att motiv och behov är två sidor av samma sak. I gruppen kan finnas både gemensamma 

behov och individuella.55 Här kan vi se att de individuella målen hos de yngre stämmer överens med 

framförallt ett av de uttalade gemensamma målen – målet att skapa en mötesplats.  

 

Jag har tyvärr inte kunna avläsa något förhållningssätt till träffarna från de äldres perspektiv varken 

under träffarna eller intervjuerna då de inte uppfattat mina frågor så som jag önskat.  

 

Förhållningssätt till åldrande 

De yngre 

I intervju med Kristin framkom att hon tror att alla har behov av äldre förebilder. Hon uttryckte att 

hon upplever en speciell dragningskraft till gamla hon möter . Hon menade att hon förväntar sig att 

hon kan lära sig något av dem ”eftersom de levt så himla länge”56. Hon har dock märkt att deras 

inställning är en annan. Hon upplever att de förminskar sig själva och inte tror att de kan något för 

att de är så gamla. För henne är det tvärtom.  
 

De äldre 

Ett samtalsämne som kom upp ett flertal gånger vid vår första träff var ålder, mycket på initiativ av 

den nya äldre kvinnan. Hon påtalade att hon kände sig yngre inuti. ”När jag var 29 då slutade jag 

fylla år.”57 Hon pratade mycket om att vara ung och vacker och att hon själv inte kände igen sin 

egen spegelbild längre. Jag påtalade att jag såg fram emot att bli gammal och vis. Hon uttryckte då 

att vi som är unga idag har så mycket kunskap. Jag förklarade då att det var levnadsvisdomen jag 

syftade på. Det kunde hon förstå men sa efter en stund att den visheten hon har nu har hade hon 

behövt tidigare och att hon nu inte hade samma nytta av den. 

   I och med dessa två exempel tydliggörs olika synsätt på åldrande. Medan den äldre kvinnan 

uttrycker ett förakt mot åldrande och lyfter upp ungdom och skönhet som idealt uttrycker den yngre 
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kvinnan en attraktion till äldre människor.  

 

 

Förhållningssätt till handarbete 

De yngre 

I intervju med Kristin framkom att hon i och med mötet med de äldre kvinnorna blivit inspirerad att 

låta handarbetet ta en större naturlig plats i hennes liv – på samma sätt som hon uppfattade att det 

gjorde hos de äldre kvinnorna. Hon beskrev motvilligt sitt handarbete som en behovsinriktad hobby 

i nuläget och satte det i motsats till de äldres sätt att se det som ett avslappningsmoment, vilket de 

”alltid” sysslar med.  

   En av de yngre kvinnorna uttryckte efter första träffen att hon blir så inspirerad av de äldre 

kvinnorna eftersom de har sådana kvalitéer. Hon menade att de jobbar så noggrant och länge med 

en och samma sak. ”Det är inte som oss som rafsar ihop något och snabbt vill bli färdiga.”58 sa 

hon. 

   Sara funderade kring handarbetet som framtagning av en produkt. ”Om industrialiseringen var en 

studie i effektivitet så kanske man nu är intresserad av att utforska det andra som inte handlar om 

det. Det själsliga i produkten.”59 Hon tyckte att det var intressant med produktion som tar lång tid 

att tillverka då den ger många möjligheter till nya idéer. Hon menade också att om vi på våra träffar 

inte skulle ha ett givande samtal så skulle det ändå vara viktigt att träffas om det skulle bli produkter 

som kom av ny kunskap och en meditativ produktion.  
 

De äldre 

I intervju med Greta visade det sig tydligt att hon sett handarbetet som en del av sitt arbete. Hon 

berättade att hon velat ha ett jobb utanför hemmet men att hennes man sagt nej till det då han ville 

försörja henne och barnen. Eftersom det var mannen som bestämde så blev det så. Samtidigt 

menade hon att hon inte behövt vara ”blyg” för det utan såg till att sy och sticka till alla familjens 

behov. Hon sa: ”Ja. Jag har alltid tagit vara på varenda minut jag. Aldrig varit sysslolös fast jag 

inte har förvärvsarbetat. Min dotter hon sa/.../ Ja mamma har arbetat hela livet men hon har aldrig 
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tjänat några pengar. [skratt] Så är det.”60 Hon berättade vidare att det fortfarande var viktigt för 

henne att göra sådant som var till användning, det vill säga bruksplagg.  

   Märta uttryckte att hon upplevde att det är ett sådant sällskap med broderi, till exempel när hon 

sitter framför TV:n. Hon sa även:” Jag blir som en annan människa med ett handarbete i 

handen.”61 Hon uttryckte att handarbetandet får henne att må bättre.  

 

De äldre uttrycker ett förhållande till handarbetet som en självklar del av deras liv. Hos Greta 

synliggörs hur handarbetet varit en viktig del av hennes identitet och ett sätt för henne att känna sig 

”nyttig”. Waldén nämner det historiska kvinnliga budordet ”en kvinnas händer skall alltid vara 

sysselsatta”62 som kan vara en föranledning till behovet av att känna sig nyttig.  

   Hos de yngre synliggörs en beundran riktad mot de äldres förhållningssätt till handarbetet. Det 

uppenbaras ett intresse hos de yngre för de långa tillverkningsprocesserna där handarbetet tillåts att 

ta mycket tid. Samtidigt uttalas ett visst förakt för det egna sättet att arbeta produktfokuserat. Denna 

attraktion beskriver Waldén svarar mot en modern människas behov att få ägna sig åt något skilt 

från effektivitet där processen i sig är väsentlig.63 Sara berör även den meditativa faktorn hos 

handarbetet, vilken Betsy Greer beskriver. Sara ser det som ett mål i sig med träffarna att få arbeta 

meditativt. 

 

RESULTAT OCH TOLKNING 

 

Vad hände i mötet? 

De äldre i hantverksgruppen gav uttryck för en viss osäkerhet när de ställdes inför frågan att agera 

kunskapsförmedlare till en yngre generation. De yngre efterfrågade den så kallade tysta kunskapen, 

vilken Molander beskriver som en kunskap som till skillnad från den teoretiska kunskapen inte är 

verbaliserad. I och med att de yngre i mötet med de äldre efterfrågade deras kunskap och sedan 

fysiskt visade upp resultatet av sina nya erövrade kunskaper blev det tydligt att de yngre 
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synliggjorde för de äldre såväl deras kunskap som förmåga till kunskapsförmedling. Ett tydligt 

exempel är när en av de äldre kvinnorna inte förstått att hon lärt ut en stickteknik och uttrycker en 

stolthet och glädje när hon inser att så är fallet. 

   De yngre har en önskan att lära sig att handarbeta av de äldre. Detta är en av gruppens uttalade 

målsättningar. Nilsson skriver att det är de gemensamma målen som driver gruppen att arbeta som 

en enhet. Även om detta gemensamma mål grundar sig enbart i de yngres behov kan de äldre enligt 

Nilsson uppleva en tillfredsställelse i att tillfredsställa de yngres behov.64 Konsekvensen av detta 

samspel, i kombination med synliggörandet av kunskap, har jag tolkat som en ökad självsäkerhet 

hos de äldre som grupp. Detta tydliggjordes då de som grupp på eget initiativ spontant efter 

undersökningen bjöd in en yngre kvinna att delta på deras träffar samt erbjöd henne deras 

kunskaper. Det tydliggjordes även då en av gruppmedlemmarna i ett helt annat sammanhang bjöd in 

nya yngre att delta i hantverksgruppens träffar. 

   Här är det viktigt att påpeka att alla i hantverksgruppen inte intog en lärarroll gentemot de yngre 

med samma självklarhet. Jag tolkar det som att det i vissa fall grundar sig i en osäkerhet. Ett 

exempel på det är när en ny virkteknik ska läras ut och den äldre kvinnan som själv sitter och utövar 

denna hänvisar till en annan enligt henne mer kunnig. Kan hända skulle fler, både yngre och äldre, i 

gruppen växa in i rollen som kunskapsförmedlare om studien fortlöpt under längre tid. Jag som 

pedagog och initiativtagare av dessa träffar hade föreställt mig att alla de äldre skulle ha ett intresse 

att förmedla sin kunskap till de yngre. Jag har insett att det naturligtvis inte behöver vara så. Man 

kan vara fullt nöjd med att enbart handarbeta tillsammans med andra utan att förmedla några 

teknikkunskaper.  

Handarbetets roll 

Handarbetets påverkan på mötet mellan generationerna kan man se direkt och indirekt på samtalet. 

Handarbetet blev ett tydligt samtalsämne dels i samband med kunskapsförmedlingen och dels 

genom samtalet kring tidigare slutförda handarbeten. Handarbetssituationen påverkade även 

samtalets miljö. Deltagarna beskrev att handarbetet bidrog till ett mer fokuserat och ledigt samtal, 

och det erbjöd även en tystnad som inte upplevdes som obekväm. Jag observerade att samtalet vid 

fikat var mer formellt och artigt än när vi handarbetade tillsammans då det var mer personliga 

samtalsämnen och skratt. Jag bejakar Waldéns teori om kafferitualets symbolvärde och menar att 

fikasituationen fyllde en viktig funktion i att visa att tid för enbart umgänget var viktigt. 
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   Genom att samlas kring handarbetet får den här gruppen en tydlig gemensam målsättning och 

drivkraft vilket jag tolkar som en av faktorerna som förklarar det goda klimat gruppen hade.65  

 

Förhållningssätt 

I intervjuer framkom skillnader i förhållningssätt till handarbete mellan äldre och yngre. De äldre 

beskrev handarbetet som en självklar och central del av deras liv. De yngre beskrev sitt 

förhållningssätt mer som projekt och behovsinriktat. De yngre uttryckte visst förakt mot sin egen 

inställning samtidigt som de riktade beundran för de äldres uthållighet i att låta 

tillverkningsprocessen ta tid. Genom Waldéns beskrivning av en modern människas behov att få 

ägna sig åt något skilt från effektivitet, där processen i sig får vara central, kan vi känna igen de 

yngres inställning.66 Då Molander även beskriver förmedlingen av den tysta kunskapen som 

övertagandet av en kultur kan man se att de yngre, genom dessa träffar, tillägnar sig mer än bara en 

produktinriktad kunskap.67 De yngre låter sig också inspireras och påverkas av de äldres 

förhållningssätt till handarbetet. De äldre uttrycker även att de känner ett större välbefinnande då de 

handarbetar. Den handarbetets meditativa rytm Betsy Greer skriver om beskriver omnämns endast 

av en av de yngre, men jag vill påstå att den finns med som ett påtagligt element i våra träffar. Den 

påverkar som sagt var samtalet, men lika tydligt också tystnaden – och möjligheten till att vara tyst. 

 

  

SLUTDISKUSSION  

 
Jag har studerat vad som händer på det sociala planet när handarbetet som teknisk kunskap 

förmedlas över generationsgränser. De resultat som visat sig pekar på hur en social plattform har 

skapats, som påverkat både individ och grupp. Målsättningen att lära ut och lära sig 

handarbetstekniker verkar ha bidragit till en trygghet och struktur i gruppen. Möjligtvis berodde 

detta på att det redan från början fanns föreslagna roller att hitta in i som deltagare, även om inte 

alla valde just dessa. Att handarbetets karaktär varit avgörande, för den typ av sociala plattform som 
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har skapats, har även blivit tydligt. Mina observationer och intervjuer pekar på att handarbetet har 

haft stor inverkan på samtalet och välbefinnandet i gruppen. Det visade sig att möjligheten att få 

sitta tillsammans, formge och arbeta med händerna, lära sig och lära ut handarbetstekniker var ett 

”effektivt” sätt att bli bekvämare med varandra över generationer. Handarbete fungerar, enligt detta 

exempel, väl som social plattform.  

   Den sociala plattform som formades hade troligtvis sett ut på ett annat sätt om det hade handlat 

om ett annat intresseområde, som till exempel att meka med bilar. Jag tror att det händer något i 

mötet med materialet, den meditativa rytmen, den skapande tillverkningsprocessen och det, för 

många, traditionsburna sammanhanget det erbjudet. Detta tror jag inte kan översättas rakt av till ett 

annat område. Sabrina Gschwandtner skriver ”The more I worked with handcraft materials, the 

more I came to think about the social spaces they implied”.68 

   En brist på självsäkerhet har synliggjorts hos de äldre, i rollen som kunniga inom handarbete. 

Detta visade sig inte bero på faktisk brist på kunskap då denna tydligt visat sig finnas. Vad det 

istället beror på är en intressant fråga som utifrån den här undersökningens avgränsning inte är 

möjlig att besvara. Det man ändå kan se är att gruppens självförtroende som kunskapsbärare 

förbättrades i och med våra två träffar. Vad som hände under träffarna var att de äldre blev 

efterfrågade i sin kunskap, vilket tyvärr inte alltid verkar vara fallet i vårt svenska samhälle. Jag vill 

påstå att i takt med att de yngre tillägnade sig nya kunskaper i handarbetstekniker, så tillägnade de 

äldre sig nya kunskaper – om sin egen kunskap.   

   Man kan fundera över om kunskapens karaktär har inverkan på de äldres bild av sin egen 

kunskap. Hade undersökningen visat på samma resultat om det var en teoretiskt orienterad kunskap 

som efterfrågades? Detta är ett exempel som vore intressant att belysa ur ett genusperspektiv.  

   En strävan med undersökningen var att synliggöra och tillgängliggöra en äldre generation och 

dess kunskap för en yngre. Det vill jag påstå att jag har lyckats med – under beaktande att det i 

undersökningen enbart handlade om två tillfällen. Det faktum att de yngre på eget initiativ frågade 

om de fick delta i de äldres fortsatta hantverksgrupp ser jag som ett tecken på detta. Jag ville 

betrakta min egen roll som en katalysator vilken satte igång i den här gruppen, så att den i bästa fall 

kunde fortsätta utan mig. Då det förverkligades känner jag mig mycket nöjd.  

 

När det gäller det egna initiativet hos deltagarna tror jag att det har underlättat undersökningen 

avsevärt då motivationen och viljan till samarbete fanns med redan från början. Med tanke på att vi 
                                                
68 Gschwantner, Sabrina, ”Knitting is…”, i The journal of modern craft  volume 1 7/2008 



 30 

enbart träffades två tillfällen á två timmar gick det, enligt min erfarenhet, förvånansvärt snabbt att 

bli en grupp med nöjda och tacksamma deltagare. Jag tror även att det faktum att undersökningen 

utspelade sig i en storstad påverkade resultatet på ett positivt sätt. Detta grundar jag på att många av 

de yngre var inflyttade och hade sina familjemedlemmar på annat håll, och därav saknar den 

naturliga kontakten med andra generationer. Behovet av detta möte var därmed större.  

   Den segregation som präglar vårt samhälle innebär ett konserverande av fördomar, så också 

mellan generationer. Jag vill påstå att en av de fördomar många i en yngre generation har gentemot 

en äldre är att de äldre kvinnorna i regel är duktiga på textilt handarbete. På detta antagande bygger 

också min undersökning, även om jag förstår att det inte alltid ser ut så. Genom möjligheten att 

mötas hoppas och tror jag dock att vår syn på varandra har nyanserats och vidgats.  

   Hur ålderssegregationen ser ut i Sverige varierar troligtvis mellan landsbygd och stad, mellan 

olika etniska grupper, mellan olika släkter osv. Det är därför svårt att ge en generell bild av hur den 

ser ut i Sverige som land. Den ålderssegregation jag uttalat i och med min undersökning är en, av 

mig själv och av människor i min närhet, upplevd sådan. Ett faktum som troligtvis påverkar 

ålderssegregationen är dock att Sveriges befolkning blir allt äldre, både till antalet och till andelen. 

Den 40-talist generation som nu går in i pensionärslivet är en generation som i större utsträckning är 

utbildade vid universitet samt är äldre och friskare än tidigare generationer, vilket troligtvis innebär 

att de kommer att göra sig hörda och på ett tydligare sätt. Sveriges regering har medvetet arbetat 

med detta under namnet ”Senior 2005” då de ser att detta faktum påverkar hela vårt samhälle. De 

uttalar att Sverige tillsammans med många andra länder inom några år historiskt sett kommer att ha 

en större andel äldre än någonsin. De talar om detta som en ny resurs och vill göra Sverige till ett 

internationellt exempel där man visar hur vi tar tillvara denna tillgång.69 Jag identifierar mig med 

detta synsätt och hoppas att min undersökning kan få vara ett bidrag i denna angelägenhet.  

   En av mina informanter gav uttryck för avsaknaden av situationer där samhällsgrupper, som i 

vanliga fall inte möts, får möjligheten att mötas och ge varandra kunskap. Denna undersökning har 

ålderssegregation och det textila handarbetet som exempel men jag ser inget hinder i att överföra 

dessa tankar till andra områden – även om resultatet inte skulle se ut på samma sätt, då handarbetets 

skapande och meditativa karaktär är en viktig faktor i denna undersökning. Man skulle som ett 

annat exempel kunna tänka sig ”generationsöverskridande matlagning” där olika etniska grupper 

kan mötas. Jag tror denna enkla modell kan vara ett viktigt bidrag i såväl integrations- som 

generationsöverbryggande arbete. 
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Bilaga 1 

Hej  
 

För några veckor sedan var jag med på handarbetgruppens planeringsträff och träffade 

några av er. Jag hade då en förfrågan om att vid ett par tillfällen bjuda in yngre deltagare 

till era träffar. Vi bestämde då, som ni säkert minns, att vi skulle ses nu på lördag 7 oktober 

samt 24 oktober. Jag vill bara passa på att skicka lite aktuell information.  

På lördag kommer vi sex stycken tjejer mellan 20-30 år till er. Vi är alla intresserade av 

handarbeten och har varierande erfarenhet av att jobba med det. En del kan knappt något 

alls. Som jag förstår det har ni i hantverksgruppen, mer eller mindre, erfarenhet och 

kunskap när det gäller till exempel virkning och stickning. Vi skulle tycka det vore roligt om 

ni ville dela med er av denna till oss, men vi ser också fram emot att få arbeta tillsammans 

med er.  

Jag vill uppmuntra er att ta med om ni har tidigare arbeten hemma för att visa oss andra 

som inspiration. Det skulle även vara roligt om ni har jobbat i andra tekniker och vill visa 

det. Har ni material som till exempel garn som ligger och skräpar, ta gärna med det också.  

Dessa sammankomster är också en del av mitt examensarbete som jag arbetar med på 

Konstfack. Jag undrar därför om det går bra för er att jag fotograferar de tillfällen vi träffas. 

Säg annars till mig på lördag om ni inte vill inte vill vara med på bild.  

 

Vi ses mellan 10.30 till 12.30 i vardagsrummet på lördag. (X har sagt att hon bakar 

ostkaka till vårt kaffe.) 

Med vänliga hälsningar 

Christina Eveborn 
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Hej!  

 

På lördag är det dags för första träffen med hantverksdamerna! Här 

kommer lite information.  

Vi kommer att träffas på x där medlemmarna i hantverksgruppen bor. De bor i lägenheter i huset och är med 

i en s.k. boförening som har en del aktiviteter tillsammans. De har inte haft några egna träffar ännu så vi får 

vara med på deras första.  

Tanken med träffarna är helt enkelt att vi ska träffas för att handarbeta tillsammans - och att vi kan 

passa på att ta del av lite kvalificerade tips och trix. Många av damerna verkar vara väldigt duktiga, så passa 

på att lära er något nytt! Eller något ni glömt. För att få ut så mycket som möjligt av våra två timmar är det 

bra om ni kommer förberedda med något ni vill jobba med. Jag skickar med lite inspirationstips. 

 
stickkontakt.blogspot.com/ 
slagtenhelligko.dk 
skelettmuffins.blogg.se/category/stickning.html 
pinnehobby.blogspot.com 
stickamera.se/links.php?cat=18 
etsy.com/category/knitting?page=1 
 

För att smidigast ta sig dit åker man 4:ans buss och går av vid musikhögskolan alternativt tunnelbanan till 

stadion uppgång musikhögskolan. Där tar man sikte på "x" (högt runt hus) och promenerar på gångvägen 

mellan detta och x. Då kommer man rakt på x, där jag står och släpper in er. Det är lätt att villa bort sig (been 

there...) men då är det bara att ringa mig.   

Vi kommer att fika tillsammans så ta gärna med lite småpengar. Hör av er om ni har några funderingar!  

Vi ses på lördag! (eller lördag den 24:e för er som inte kunde innan.)  

Christina 
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Bilaga 3 

 

 

Bilder från det ”vardagsrum” där våra träffar tog plats. 70 

                                                
70 Fotograferad av Christina Eveborn 2009.10.17 


