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Abstract 

When I was fifteen I decided that I wanted to become a blacksmith. At the time of my 

decision I had been obsessed with fantasy for several years. I came to the conclusion that if I 

could not live in a fantasy world then at least I would make bits and pieces from it. That 

became the entry point of my fascination for material and techniques. I started with 

blacksmithing since it had an aura of magic or mystique in the material and in the making 

process. In high school I learned different handicraft techniques, and I continued to work with 

craft until I came to college. Before I started at college I had changed my fascination from 

craft to art. I wanted to become an artist, working with fine art. This was problematic; how 

does handicraft transcend into art? What possibilities and strengths do I have with my 

background in handicraft? What is the difference between handicraft, art and craft? In my 

essay the result is focused on how material can be proceeded, not with a skill or technique, but 

with an attitude. The attitude being craft, not as a tradition, but as an approach.  
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Inledning 

Jag har praktiserat olika hantverk i åtta år. Alltifrån järnsmide och tjärkokning till silversmide 

och teckning. Intresset började med Harry Potter som jag fick i julklapp 1999. Sedan fortsatte 

det med Bilbo, Sagan om Ringen och vidare till andra fantastiska fantasyserier. Jag upptäckte 

en annan typ av verklighet som var mycket mer spännande än den idylliska by i Dalarna som 

jag växte upp i. Fantasyn var verklig för mig, inte bara något som hände i fantasin. Det satte 

sig i ryggraden. Det som ligger närmast fantasy i vår värld måste vara medeltiden. Så hur tar 

jag mig till medeltiden? Rustningar, kläder, ett svärd eller en yxa? Det var nog yxan som var 

mitt första mål när jag bestämde mig för att bli smed.  

 Jag gjorde en yxa, inte helt traditionellt med invällt eggstål men en bra 

timmeryxa ändå. När jag började utbilda mig upptänkte jag dock att det saknades viktiga 

kurser på hantverksutbildningarnas utbildningsplaner. Det fanns till exempel inte Svärdsmide 

A eller Drakrustning B. Ju mer jag studerade hantverk desto längre bort från fantasy kom jag. 

Jag närmade mig fantasy igen genom konst, men då började det å andra sidan bli svårt att 

motivera de fantasy-replikor jag ville tillverka. En sak har dock inte ändrats; mitt intresse för 

material och tekniker är det mest fantastiska jag någonsin tagit mig för. Det jag inte förstår är; 

vad är det jag gör? 

Bakgrund & frågeställning 

För att förstå vilken kontext jag är verksam inom vill jag skriva om konst och 

konsthantverkmed den utbildning jag genomgått som exempel. Jag började på en traditionell 

hantverksutbildning och kommer att examineras från min nuvarande utbildning med en 

Kandidat i Fri Konst. Glenn Adamson konstaterar i inledningen till sin bok Thinking Through 

Craft följande: 

 ”...craft, as a cultural practice, exists in opposition to the modern conception 

 of art itself”.
1
  

Jag vill undersöka hur begrepp som hantverk, konst och konsthantverk har använts genom 

mina utbildningar och i min uppväxt för att analysera mitt eget arbete och förstå hur jag kan 

använda mina erfarenheter och min praktiska kunskap som en styrka. Vad är skillnaden 

mellan hantverk och konst, och hur påverkar det mig?  

                                                             
1 Glenn Adamson, Thinking Through Craft (2007), s. 2. 
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Metod 

För att denna undersökning inte ska bli för stor eller oöverskådlig kommer jag att begränsa 

mig till min personliga erfarenhet av hantverk och konst. Med utgångspunkt i min utbildning 

och min geografiska och kulturella bakgrund vill jag undersöka hur hantverk positionerar sig i 

en konstkontext och hur dessa begrepp används institutionellt. Ett försök att förstå vilka 

effekter det får för mig som student för att sedan kunna gå vidare efter mitt examensprojekt 

stärkt i min terminologi och praktik. Jag har valt att läsa litteratur som skiljer sig åt i innehåll 

och nivå, eftersom min egen utbildning på samma sätt är en blandning av traditionellt och 

modernt, hantverk och konst. Syftet med detta är att komma åt en kärna av förståelse genom 

att sätta dessa skilda begrepp och metoder mot varandra och se var de går isär och var de går 

ihop. Denna uppgift är naturligtvis enormt stor och komplex, men alla exempel och 

jämförelser har ett gemensamt; detta är min resa. Från att läsa Harry Potter, till att ta 

kandidatexamen.  
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Hantverk som tradition och praktik 

Hantverk som kulturell praktik har alltid varit aktuell, från människans begynnelse fram till 

denna dag och säkerligen vidare. Det har däremot inte alltid haft samma innebörd utan har, 

precis som samhället i stort, utvecklats och omformulerats gång på gång. En viktig brytpunkt i 

hantverket som tradition inträffar i och med den industriella revolutionen som slår igenom 

under 1800-talet
2
. Glenn Adamson börjar kapitlet om hantverk och den industriella 

revolutionen i sin bok The Craft Reader med följande citat: 

 

 “‟On every hand‟, wrote Thomas Carlyle in 1829, „the living artisan is 

 driven from his workshop to make room for the speedier, inanimate one. 

 The shuttle drops from the fingers of the weaver and falls into iron fingers 

 that ply it faster. „“
3
  

 

Det är tydligt att hantverk som livsnödvändig metod att tillverka produkter och föremål blev 

utagerat till fördel för industriell massproduktion i och med den industriella revolutionen. 

Efter den industriella revolutionen förändrades alltså innebörden av hantverk. Karl-Gunnar 

Norén skriver i inledningen till sin introduktionsbok i järnsmide följande:   

 

 ”Nittonhundratalet står inför sitt slut. För Sverige har seklet inneburit en 

 genomgripande modernisering som sköljt bort mycket av det gamla. I 

 spåren av detta har följt en stark rörelse. Den kan beskrivas som en 

 strävan att knyta an till rötterna.”
 4

 

 

Hantverk har en starkt historisk koppling. När ordet hantverk används idag refereras det oftast 

till som en tradition och ett kulturellt arv och inte en pågående rörelse i utveckling. 1939 

arrangerades världsutställningen i New York. President Roosevelt bjöd personligen in Sverige 

att medverka. Som symbol för Sverige byggdes en 2,8 meter hög dalahäst i Nyköping att 

ställas framför entrén till Sveriges paviljong. Mindre dalahästar tillverkades i Mora och 

                                                             

2
 Joseph A. Montagna, The Industrial Revolution, 

http://www.yale.edu/ynhti/curriculum/units/1981/2/81.02.06.x.html  (2012-03-01) 
3 Glenn Adamson, The Craft Reader(2010), s. 43. 
4
 Karl-Gunnar Norén, Lars Enander, Järnsmidesboken(1999), s. 4. 

http://www.yale.edu/ynhti/curriculum/units/1981/2/81.02.06.x.html
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Nusnäs att säljas på plats.
5
 Nästan 80 år senare kontaktade kinesiska intressenter Nils Olssons 

hemslöjd i Mora för att föreslå förläggning av produktionen av dalahästar till Kina. Dalarnas 

Tidningar publicerade då en artikel med rubriken ”Kineser ska inte tälja Dalahästar” där 

anställde Gun Olsson uttalade sig i frågan:  

 

 ”- Vi månar om det genuina så det här kommer vi aldrig att nappa på, 

 säger Gun Olsson vid trähästtillverkaren.”
6
 

 

Citatet är ett utmärkt exempel på vilken betydelse hantverket har som tradition i Dalarna. 

Meningen förkroppsligar krocken mellan det traditionella och det moderna och användandet 

av ordet genuina är något som präglar Dalarnas samhälle i stort. Detta exempel gäller 

Dalarna, hur det ser ut i andra delar av landet skiljer sig säkerligen men klart är att hantverk 

har ett starkt fäste i den svenska identiteten.  

Det praktiska hantverket i Dalarna bevaras på olika sätt, dels genom kurser på 

folkhögskolenivå, kvällskurser, enskilda utövare och så vidare. Ett unikt exempel är 

Hantverksprogrammet som gymnasiet Vansbro Utbildnings Center erbjuder. 

Hantverksprogrammet har Timring och Smide som inriktning och i kursplanen står följande: 

 

”Hantverkaren förvaltar ett kulturarv och ansvarar för bevarandet av 

 traditioner och kunnande. Samtidigt ligger hantverkets livskraft och 

 styrka i förmågan till förändring och förnyelse. Utveckling och 

 framtidsperspektiv går hand i hand med tradition och historia.”
7
 

 

Samtidigt som det finns en konservativ vilja att bevara traditioner inom hantverket har det 

växt fram en förståelse för förnyande. Alla delar i samhället utvecklas, så för att upprätthålla 

en tradition utan att den stagnerar måste även den utvecklas. Detta är tydligast på 

utbildningsnivå när kursplaner och mål måste anpassa sig till det samhälle som finansierar 

det.  

 

  

                                                             
5
 Christina Liljegren, Världsutställningen 1939, http://www.grannas.com/mainframe.php?page=1939#Nyköping 

(2012-02-27) 
6
 Sten Widell , Kineser ska inte sälja dalahästar : http://www.dt.se/nyheter/mora/1.3497330-kineser-ska-inte-

talja-dalahastar, 22/8 2008 
7
 Hantverksgymnasiet, http://www.timringsmide.se/om-programmet/kursplan-1700381 (2012-02-27) 

http://www.grannas.com/mainframe.php?page=1939#Nyköping
http://www.dt.se/nyheter/mora/1.3497330-kineser-ska-inte-talja-dalahastar,%2022/8
http://www.dt.se/nyheter/mora/1.3497330-kineser-ska-inte-talja-dalahastar,%2022/8
http://www.timringsmide.se/om-programmet/kursplan-1700381
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Förbi tradition och praktik 

 

Ett vanligt begrepp för mötet mellan hantverk och konst är konsthantverk. Inte helt ologiskt 

med tanke på den moderna konstens ursprung som har sina rötter i hantverk som måleri och 

skulptur. Konsthantverk är ett sätt att använda hantverk i en konstnärlig process.  

 ”Rather than presenting craft as a fixed set of things–pots, rather than 

 paintings–this book will analyze it as an approach, an attitude, or a habit 

 of action. Craft only exists in motion. It is a way of doing things, not a 

 classification of objects, institutions, or people.”
8
 

 

Uttalandet kan förstås som att konsthantverk är en idé som har ett visst förhållningssätt till 

material, görande och tänkande. Precis som med konstens ursprung i olika hantverk har de 

övriga hantverksfalangerna på senare tid utvecklat en förståelse för andra kvalitéer än de 

uppenbara utifrån sina egna specifika materialegenskaper. Den tvååriga eftergymnasiala 

utbildningen i metallhantverk på Stenebyskolan är ett utmärkt exempel på insikten av den 

potentialen, i detta fall gällande Metallhantverk, som går förbi tekniker och traditioner. En 

introduktionstext på hemsidan speglar vikten av att öppna upp och släppa in nya sätt att tänka 

och arbeta på: 

 ”Metallhantverk/Smide/Smyckeskonst är en materialbaserad konstnärlig 

 högskoleförberedande utbildning med inriktning mot smyckeskonst, 

 metallhantverk, industridesign, produktdesign, smide, silversmide eller fri 

 konst.”
9
 

Vad som från början var en utbildning i metallhantverk har breddats, inte bara för att möta 

elevernas skilda intressen, utan också för att de olika inriktningarna som smyckeskonst, 

metallhantverk och fri konst har så mycket att ge varandra. Det handlar inte om att tillverka 

specifika objekt eller tekniker så mycket som ett förhållningssätt eller en attityd till material 

och tekniker och den historia som dessa bär på. 

  

                                                             
8
 Adamson (2007), s. 3-4. 

9
 Stenebyskolan, http://steneby.se/web/Metallhantverk.aspx (2012-02-27) 

http://steneby.se/web/Metallhantverk.aspx
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Hantverk och jag 

Under min uppväxt var distinktionen mellan hantverk och konsthantverk inte särskilt 

utvecklad. Min bild av konsthantverk var till exempel Tuppstaken(Figur 2) som tillverkas av 

Käck & Hedbys Smides AB. Ljusstaken formgavs av Gustav Ankarcrona i början på 1900-

talet och har för mig en lika stark koppling till Leksand och Dalarna som Dalahästen, om inte 

starkare. 

 

Figur 2. Tuppstake från Käck & Hedbys Smides AB,  Leksand. 

 

Med följande rader presenterar Käck & Hedbys sin verksamhet på hemsidan: ”Käck & 

Hedbys Smide i Leksand är en genuin smedja som sedan 1922. Vi tillverkar konstsmidda 

ljusstakar, ljuskronor, vindflöjlar, gravkors, räcken och grindar mm.”
10

 Begreppet 

”konstsmidd” förekommer inte bara på Käck & Hedbys hemsida utan har varit en vanlig 

beskrivning på de flesta svartmålade bruksobjekt i järn under min uppväxt. Vad begrepp som 

konstsmidd egentligen betyder var inte så noga och det är först när jag intresserat mig för 

ämnet som dessa begrepp blivit viktiga.  

  

                                                             
10

 Käck & Hedbys Smides AB, http://shop.khsmide.se/, (2012-03-05). 

http://shop.khsmide.se/
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Den första boken om hantverk jag läste var Järnsmidesboken
11

 som ingick som kurslitteratur 

på mitt gymnasieprogram. Det är en grundbok i smide med steg-för-steg-instruktioner(Figur 

1) för att tillverka diverse klassiska smidesföremål genom varmbearbetning av järn på 

traditionellt vis. Vad som vanligen menas med hantverk är en materialbaserad praktik som 

följer den tradition ur vilken den kom; Traditionellt hantverk. Som Lars Enander så målande 

beskriver det i Järnsmidesboken angående smidet av en ljusstake: ”Självklart vill du ju 

komma ifrån ”fabriksytan” [...] och då måste du ju smida överallt.” Det finns en föreställning 

om vad som tillhör smidet och vad som inte gör det. Traditionellt hantverk bevarar en 

tradition som i sig anses vara fulländad. För mig var upplevelsen av att läsa Järnsmidesboken 

euforisk med ett näst intill religiöst uppvaknande. Tidigare var smide något som jag bara läst 

om i böcker som Sagan om Ringen och Sanningens Svärd. Att se bilder på hur det ser att 

smida och att läsa en instruktion om hur jag kan göra, fick smidet att ta sig från fantasy till 

min verklighet. 

 

 

Figur 1. Bild ur Järnsmidesboken av Lars Enander 

På vårterminen i gymnasiet praktiserade jag på ett smidesföretag i tre veckor. Förutom några 

korta stunder med traditionellt smide bestod praktiken mestadels av att stansa ut löv i en 

excenterpress samt att i pressen bredvid stansa löven så att de fick ”en smidd yta”. De övriga 

anställdas arbetsuppgifter bestod till mesta del av svetsning, bockning och färgdoppning. 

Färgen var matt svart och det var också uttrycket i produkterna. De ursprungliga lokalerna var 

                                                             
11

 Karl-Gunnar Norén, Lars Enander, Järnsmidesboken(2004), Nielsen & Norén Förlag. 
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bevarade och de moderna maskinerna stod utom synhåll i anslutande rum. Bilden av hantverk 

och material var lönsam, men inte hantverket i sig.  

 

För att utbilda mig i järnsmide såg jag två alternativ; antingen fortsätta med hantverket genom 

att söka praktik som lärling, eller genom att söka en utbildning på en skola. Eftersom de 

traditionella teknikerna inte är lönsamma i ett företag och därmed inte används, sökte jag till 

Stenebyskolans metallhantverksutbildning som fokuserar på den skapande processen ur ett 

konstnärligt perspektiv.  

 Vad som tillkommer på en utbildning som är högskoleförberedande eller på 

högskolenivå är att utbildningen måste ha en tydlig utbildningsplan som motiverar dess 

verksamhet. Det måste även finnas en anpassning och förberedelse till det övriga samhället 

för att den här typen av utbildning ska vara hållbar. Detta har gjort att de flesta 

hantverksutbildningar, med några undantag, inriktat sig mot design, konst eller konsthantverk. 

Att följa en instruktion eller att göra en replika leder ingen vart, det är en upprepning. En 

upprepning som förvisso genererar skicklighet men i förlängningen måste något annat komma 

till. Oundvikligen måste hantverket genomgå en självkritisk analys, och resultatet kan inte bli 

annat än att det måste förändras och öppnas upp.   

Konsthantverk som attityd 

Det har varit svårt att använda hantverk utan att känna att jag befinner mig i samma kontext 

som det konsthantverk tidigare innebar; Tuppstaken. Det krockade eftersom hantverket var 

viktigt men medförde obekväma betydelser. Det måste finnas möjlighet för mitt arbete att inte 

uteslutande vara materialkunskaper utan en undersökning genom mina kunskaper. Teknik och 

material är viktiga, men de är till skillnad från Järnsmidesboken inte målet. Den konstnärliga 

processen på Stenebyskolan var ett sätt att behålla hantverkets materialgrund utan att repetera 

traditionellt hantverk. 

 Men vad händer när hantverk möter konst? Går det att förena ordet hantverk 

med ordet konst? Jag har ogillat begreppet konsthantverk sedan jag först hörde det. Hantverk 

som jag visste det låg långt ifrån konst. Konst som jag kände till det låg långt ifrån det 

hantverk jag lärt mig.  

 ”If craft were left to its own devices, perhaps it could happily occupy an 

 unproblematic spot in the pantheon of art concepts. But then we would 

 miss something else that craft has to offer, something that is most clearly 
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 (if unintentionally) proven by the marginalization of those institutions that 

 champion it: craft, as a cultural practice, exists in opposition to the 

 modern conception of art itself.” 
12

 –Glenn Adamson 

Glenn Adamson menar att konsthantverk existerar i motsats till det moderna konstbegreppet. 

Kort sagt kan konst vara i princip vad som helst medan konsthantverk inte kan det. Vissa 

aspekter av konsthantverk är ofrånkomliga vilket gör begreppet så intressant. Mitt intresse för 

hantverk kommer från fantasygenren där rustningar, artefakter, vapen och byggnader oftast 

har en stor betydelse både för berättelsen men också för att förstärka känslan av en annan 

värld. Längtan efter dessa rustningar och artefakter har medfört att den viktigaste kvalitén i 

konsthantverk för mig är materialitet. Därför har intresset för hantverk alltid varit sökande och 

lärt mig en mängd olika tekniker för att hitta en metod att arbeta på i stället för att specialisera 

på en teknik eller ett material.  

 Det jag lärde mig på Stenebyskolan var en attityd till material i det 

undersökande momentet. Genom att välja material utifrån en idé uppmuntrades ett skissarbete 

som grundade sig i praktiskt arbete. Med materialet i första hand, bokstavligen, togs mötet 

med det ner från idén till arbetsbänken där det handlade om ett seende. Detta seende liknar 

övningar i teckning där det tredimensionella rummet omformateras till en tvådimensionell yta. 

Att förstå den fysiska formen är essentiellt i teckningsövningar, och på ett liknande sätt 

handlade skissarbetet om att förstå ”formen” på en idé genom en förändrad attityd. Denna 

attityd övade upp en förmåga att se vad idén egentligen bestod av och på vilket sätt material 

och teknik kunde komma till fördel i arbetet. En krokigt smidd järnbit är inte värt mycket sedd 

ur ett hantverksperspektiv men genom en förändrad attityd till material ses potentialen och 

kvalitéerna i det krokigt smidda uppenbara och något nytt kan ta form. För att fördjupa hur 

denna attityd skulle kunna se ut följer två exempel på samtida verk där två konstnärer 

använder samma material men med olika attityder. 

                                                             
12

 Glenn Adamson, Thinking Through Craft(2007), s. 2. 
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Figur 5. Ai Weiweis verk Sunflower seeds på Tate Modern i London, 2010 

 

Ai Weiwei har blivit en av de mest uppmärksammade samtida konstnärerna. Verket 

Sunflower seeds(Figur 5) har flera fantastiska kvalitéer, bland annat hantverket. Fröna är 

tillverkade för hand i en av de finaste kvalitéer av porslin, handmålade av hundratals 

hantverkare i staden Jingdezhen.
13

 Miljarder frön spreds ut i Turbinhallen på Tate Modern i 

London och täckte golvet med flera decimeter där besökare kunde gå på fröna, gräva upp 

diken eller bara ligga och filosofera. Den överväldigande känslan av materialitet och 

utförandet är slående.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13

 Tate Modern, The Unilever Series: Ai Weiwei, 
http://www.tate.org.uk/modern/exhibitions/unileverseries2010/ (2012-02-27) 

http://www.tate.org.uk/modern/exhibitions/unileverseries2010/
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Figur 4. Clare Twomey, Wedgwood Dust, 2012. 

 

Clare Twomey’s verk Wedgewood Dust(Figur 4) ställdes ut på Gustavsbergs Konsthall under 

hösten 2011. Utställningen bar titel 60|40 som också är namnet på det konsthantverkskollektiv 

Twomey är medlem i. Det är tillverkat av nermalt porslin från den mycket anrika och ansedda 

porslinsfabriken Wedgewood, den blå färgen ett av företagets signum. Verksamheten 

grundades redan 1759 och ligger sedan 40-talet i Barlaston, England. 
14

  

 

 

                                                             
14

 Wedgewood, http://uk.wwrd.com/en/eu/page/heritage_ww1/, (2012-03-06) 

http://uk.wwrd.com/en/eu/page/heritage_ww1/
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Ai Weiwei’s verk skiljer sig från Clare Twomey’s verk på ett avgörande sätt som gör 

Twomey intressantare ur ett konsthantverksperspektiv. Attityden till material, teknik och 

syftet med dem har olika betydelse. Weiwei närmar sig hantverk med utgångspunkt i konst 

där hantverk används som kulturell referens. Mötet med material är praktiskt och används 

som en pusselbit i en större bild. Det finns ingen frågeställning om pusselbitens form eller 

material.  Twomey gör nästan tvärt om då hon närmar sig konst med utgångspunkt i hantverk. 

Undersökningen av material och teknik blir en nyckelfråga i hennes verk vilket breddar och 

ifrågasätter konsthantverksbegreppet. Samtidigt som verket skulle kunna ses som nonchalant 

är det också en omsorgsfull undersökning av porslin som material. Det öppnar upp för nya 

sätt att ta sig an porslin som material genom att referera till måleri och problematiserar 

relationen mellan objekt, användande, material och plats. Arbetsmetoden har en konstnärlig 

attityd som resulterar i en kritisk analys av en materialbaserad kunskap.  

 

Tuppstaken säljs främst på hemslöjdsbutiker i Leksand och på Käck & Hedbys fabriksbutik, 

samt via postorder på internet. Wedgwood Dust ställdes ut på Gustavsbergs Konsthall, ett av 

de ledande konsthantverksgallerierna i Sverige. Sunflower seeds var ett platsspecifikt verk 

som, även om det visats på andra gallerier i mindre format, ställdes ut i London på Tate 

Modern som är ett av de mest ansedda gallerierna i världen. Skillnaden mellan kontexterna 

som dessa tre exempel befinner sig i är milsvid. Dessa institutioner och kontexter är viktiga 

för hur ett verk läses, men det som skiljer Wedgewood Dust sig från de övriga två är genom 

den medvetna förnyelsen och utvecklingen av både mediet och genren. 

 

Ett annat konsthantverkskollektiv men med en helt annan ingång i konsthantverket än 60|40 är 

We Work In A Fragile Material. Medlemmarna i 60|40 har tre olika hantverksbakgrunder 

medan medlemmarna i WWIAFM:s har sin bakgrund inom keramik och glas.  

När WWIAFM ställde ut på Gustavsbergs Konsthall 2009 uppförde de en stor 

träkonstruktion(Figur 6) och använde sedan paintballgevär för att med lek dekorera verket 

genom en våldsam process i syfte att utmana samtida estetiska värderingar. Verket 

representerar processbaserat konsthantverk taget till sin yttersta gräns.
15

 

 

 

                                                             
16 Glenn Adamson, Thinking Through Craft(2007), s. 169. 



16 
 

 

 

Figur 6. Det är resultatet som räknas, 2009. 

 

Tydligt är genom både WWIAFM och 60|40 att konsthantverk erbjuder en möjlighet att jobba 

konstnärligt med material på väldigt olika sätt. 60|40 arbetar med utgångspunkt i 

konsthantverkets traditionella format men undersöker och förskjuter objektens innehåll 

betydelse. WWIAFM å andra sidan arbetar med okonventionella format och metoder för att 

undersöka konsthantverkets potential. Christina Zetterlund skriver i utställningskatalogen till 

60|40:s utställning på Gustavsbergs Konsthall följande: ”Både 60|40 och WWIAFM 

undersöker konsthantverket men med olika metoder och skilda resultat. Där 60|40 rör sig 

omkring ramen, synliggör, undersöker, dekonstruerar och fördjupar tar WWIAFM fasta på 

den, men utmanar genom att röra sig långt bortom de givna materialen och 

tillvägagångssätten.”  Samtida konsthantverk står inför en omformulering idag, nästa år och 

säkert i framtiden, det känns sunt. I konsthantverk finns det utrymme för att aktivt arbeta med 

hantverk och jag är glad att jag inte tackade ja till att på lång sikt ta över verksamheten på 

Käck & Hedbys.  
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Hur arbetar jag? 

Min starkaste sida i mitt arbete är att jag i och med min bakgrund och utbildning har en 

blandning mellan nytt och gammalt. Jag har praktiska kunskaper om näst intill utdöda 

hantverk och tekniker. Genom mitt sätt att tänka och reflektera har jag en möjlighet att plocka 

fram dessa kunskaper och använda dem i mitt arbete. Spridningen i dessa kunskaper, som 

sträcker sig från timring och smide till en kritisk konstnärlig reflektion, har inte haft någon 

gemensam anknytning för mig tidigare. I min undersökning av hantverk, konst och 

konsthantverk har jag insett att precis som Adamson ser konsthantverk som en attityd, så är 

det min attityd och inställning som har behövt förändras. Kanske kan jag också vänja mig vid 

ordet konsthantverk.  

 Frågan om vad jag gör har legat i bakhuvudet ända sedan jag började få insikt i 

den terminologi som används på konsthantverksutbildningar. I efterhand kan jag tänka att det 

uppstod ett glapp mellan min förberedande utbildning och min högskoleutbildning.  På den 

förberedande utbildningen blev jag väldigt fascinerad av ordet konst; det lät fritt, intelligent. 

Jag föll för idén; jag ville vara konstnär och göra konst, men det kändes svårt att ta sig dit med 

min bakgrund. Kanske kunde jag ta mig dit genom konsthantverk, men där kändes det särskilt 

svårt. Insikten är att det tar väldigt mycket energi att hela tiden utvärdera vad jag är och vad 

jag gör. Denna problematik har tillslut blivit mitt tema i mitt examensarbete. För att utveckla 

hur jag resonerat hittills har jag valt ett av de verk jag färdigställt under hösten 2011 att 

diskutera utifrån(Figur 7). 
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Figur 7. Erik Thulén, 2011. 

Corpus kommer från silversmidestraditionen och skulle kunna beskrivas som att det härrör 

från de objekt i silversmidestraditionen som inte är smycken. Till exempel skålar, bägare, 

bestick och de objekt som används i anslutning till måltiden. Corpus förhåller sig konstnärligt 

till dessa objekts tradition och historia. De corpusobjekt jag sett har ofta varit snarlika i 

material, format och symboliska referenser. Frågeställningar jag hade när jag började arbeta 

med detta verk var; Vad utgör corpus? Vilka kvalitéer är det som undersöks i fältet och finns 

det andra kvalitéer som jag ser? Eftersom dessa frågeställningar är så pass öppna och basala 

så har de inneburit att verket har fått väldigt stor frihet. 

 Objektet har en tydlig referens till verkstad eller maskiner. Inspirationen 

kommer från den verkstadsmiljö som jag befunnit mig i under mina utbildningar. Verket har 

tre komponenter; stålkonstruktionen, elektroniken samt transportbandet. Varje komponent har 

krävt sin specifika kunskap, som alla befinner sig utanför bilden av vad hantverk är trots att 

dessa kunskaper har en tydlig koppling till hantverk. Det fanns kvalitéer bortom 

corpustraditionen som jag ville undersöka. Slutsatsen jag kan dra av min undersökning är att 
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detta verk berör tankar om svårigheten att passa in i en hantverkskontext, men också 

svårigheten att bryta mot den. Samtidigt som jag ser en potential i mitt fält, så ser jag också 

begränsningar. Dessa begränsningar är inte nödvändigtvis dåliga begränsningar, utan vad som 

gör konsthantverksfältet så intressant. Jag väljer att avsluta min uppsats med ett citat som 

beskriver hur jag tänkt och känt inför mitt examensarbete: 

 ”Thinking through craft is a useful exercise, and never more so than 

 when it creates uncertainty.”
16

 – Glenn Adamson 

 

  

                                                             
16 Glenn Adamson, Thinking Through Craft(2007), s. 169. 
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