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Abstract 
 
Det muntliga minnet om den gemensamma samiska historien finns skrivet i slöjdandet. Jag 
har i en materialundersökning utmanat de äkta slöjdmaterialens betydelse för duodjins 
identitetsskapande egenskaper. Hur värderas uttryck för samiskt kulturarv utifrån kulturella 
erfarenheter? 
 
Jag har sammanställt en bildbilaga; se det som en alternativ uppsats. Här ges utrymmet till 
ett praktikspråk i bild, för att visa hur jag undersökt möjligheterna i de olika materialens 
möten med det samiska, och hur det kan se ut för kulturbärande genom duodji i ett vidgat 
fält.  
 
Trevlig läsning!  
 
 
 
 
Till er som jag fått bolla mina tankar med; tack! 
 



1 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INREDNING OCH BAKGRUND 2 

SÁMI DUODJI – ATT BÄRA KULTURARV 2 

SAMISKT KULTURARV 2 

SAMI DUODJI – SLÖJDSTIFTELSEN OCH ÄKTHETSMÄRKET 4 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 7 

DEN ETNOLOGISKA ASPEKTEN, EN DISKUSSION 7 

ANVÄNDA ORDET ETNOCENTRISM: 9 

FORSKNING OM DUODJI 10 

METOD OCH BEARBETNING 13 

SAMISKA SYMBOLER 14 

SAME, SAME ETNICITET 15 

GOD FORM 16 

ATT VISA UPP KULTUR 18 

INLÅNAD TRADITION 19 

RESULTAT 21 

LITE EFTERSNACK 21 

NATIONALROMANTIK 21 

EN FORTSÄTTNING; OM TRADITION, KONSTHANTVERK OCH STRETCHING 23 

KÄLLOR 24 

 

BILDBILAGAN – DEN VISUELLA UPPSATSEN (arkiv) 

APPENDIX  

 

 

 

 

 

 



2 

 

INREDNING OCH BAKGRUND 

 

SÁMI DUODJI – ATT BÄRA KULTURARV 

-Att skinnet var barkgarvat, att tråden var av renens senor eller att färgkoderna står för ett 

sydsamiskt ursprung , det förstod jag inte betydelsen av då. 

Objekten jag fann i garderoben hemma hos farmor brukade jag plocka fram och beundra i 

smyg. Jag önskade att jag någon gång skulle få bruka och förstå i alla fall några av de här 

grejerna. De bar inte svenskt ursprung och de påminde om föremål som jag sett inglasade på 

museer. Länge önskade jag i hemlighet att få ta del av detta förkroppsligade språk som 

hantverksobjekten bar, och bär i sin tillblivelse. Dock tvekade jag länge inför uppgörelsen 

med det obekanta ursprunget, som jag sett min faster beslutsamt gräva fram. Kunskaper 

förs vidare från generation till generation, och hennes beslutsamhet föranleder min. Det 

finns olika sätt att bära det samiska arvet. Duodjiobjekten berättar mer än din personliga 

historia; de talar samiska, om det samiska. Genom att existera. I slöjden gestaltas det 

muntliga minnet av den gemensamma samiska historien, och hantverkets förmåga att tala 

genom att praktiseras är nyckeln till historiens existens i samtiden. Nu har jag börjat förstå 

betydelsen av slöjdmaterialen för kulturbärandet, genom brukandet av duodjins 

identitetsskapande språk. 

SAMISKT KULTURARV  

 ”Kulturarv avser såväl materiella som immateriella uttryck. Kulturarv omfattar 

traditioner, språk, konstnärliga verk, historiska lämningar, arkiv- och 

föremålssamlingar samt kulturmiljöer och kulturlandskap som överförs från 

generation till generation.” (Jonas Widhe 5 juni 2012, Riksantikvarieämbetet, RAÄ) 

 ”Det nordsamiska ordet för slöjd och hantverk är duodji. Med duodji menas den 

skapande aktiviteten som görs med händerna i olika material. Duodji har varit och är 

en viktig del i det samiska samhället som näring, binäring, kulturbärare och 

identitetsskapare.” (http://www.samer.se/1122)  

 ”Den traditionella slöjden är en viktig del av ett större samiskt sammanhang. För 

många den allra viktigaste. Slöjden delar inte in människor i medlemskap eller inte 
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medlemskap i samebyn, den finns för alla att knyta an till, att bygga sin samiska 

identitet kring. Och det är framför allt den traditionella slöjden som Sámi Duodji 

värnar.” (Annelie Päiviö fd VD för Sámi Duodji, intervjuad för Samefolket, 2010) 

Att utöva duodji är ett sätt att knyta an och lyfta fram sin samiska identitet, genom att ta till 

sig och bruka det samiska hantverkstraditionen. Följande formuleringar och tankar om 

kulturarvet är gjorda av mig, där informationen jag utgått från om traditionell duodji är 

hämtat ur boken DUODJI Árbi, Arvet skriven i ett samarbete mellan Sámi Duodji och Helge 

Sunna, 2006:  

 Hantverken inom duodji är uppdelade i tre huvudkategorier: 

 Inhemskt; horn, ben, trä, näver, tenn, skinn.  

 Inlånat; dräktsilver, dryckeskärl, skedar, smide.  

 En blandning av inhemskt och inlånat; tennslöjd och bandvävning.  

Duodjin är djupt rotad i den samiska kulturen och är ett identitetsmärke för samisk kultur för 

omvärlden. Att utöva duodji är ett hävdvunnet sätt för en same att komma ihåg och ta del av 

den gemensamma samiska historien. Utöver att vara ett samiskt identitetsmärke för 

omvärlden så är hantverkstraditionen mycket identitetsskapande på ett personligt plan för 

utövaren. Slöjden kommer ur brukandet och nyttan och är kunskapen i att själv kunna 

tillverka saker man behöver. Förr i världen tillverkade människor sina bruksföremål för att 

passa det som hörde det vardagliga livet till. Förtrogenheten med naturmaterialen som den 

traditionella duodjin bygger på, kommer delvis ur en levnadsföring som en del (av den 

totala) samiska befolkningen levde och lever. Formgivningen av de traditionella objekten 

vittnar stundvis om ett nomadiserande liv. De rundbottnade formerna och inåtvälvda 

mynningarna på kärl är exempel på formgivning från forna viktiga egenskaper som lever kvar 

i dagens formgivning. De runda formerna bär bland annat funktionen som gör att de är 

svårvälta och skvätter inte ur, och de runda formerna skadar inte varandra när de packas. 

Ett annat karaktärsdrag i samisk hantverkstradition är ornamentiken. Den består av ett stort 

antal små mönsterelement som kan kombineras i oändlighet. 
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Hantverket förs idag liksom förr vidare inom familjen och hemmet, men sakta övertas 

överförandet av hantverkskunskaperna av skolor och institutioner. Detta medför bland 

annat att slöjdernas ortskaraktärer och mönsterstilar blandas upp och blir mer generell.  

Ortskaraktärerna kan förenklat delas upp i syd- central- och nordsamisk stil. Ett vant öga kan 

alltså se ett hantverksobjekts geografiska ursprung. 

SAMI DUODJI – SLÖJDSTIFTELSEN OCH ÄKTHETSMÄRKET 

Inom hantverkets huvudkategorier inhemskt, inlånat och blandningen av de båda finns  

kvalitetsdimensioner. Duodjin kan värderas efter ”materialets beskaffenhet, form och 

utförande, lämplighet för ändamålet och miljöpåverkan, komposition, färg och dekor samt 

ortskaraktär”. Denna uppskattning av delelementens sammansättning är central för 

sameslöjdstiftelsens verksamhet.  

”Kulturarvet är plattformen för verksamheten och viktigt för en hållbar utveckling. 

Traditionella tekniker är ofta miljövänliga och gynnar det samiska hantverket. Målsättningen 

är att öka och fördjupa kunskaperna kring kulturarvet och att föra det vidare till nya 

generationer. Det sker genom föreläsningar, utställningar och kurser och genom 

Sameslöjdstiftelsens butik och galleri, pedagogiskt material, mönsterbank och 

duodjisamling.” (mejlintervju, sameslöjdstiftelsen 2012) 

Sámi Duodji är namnet på den stiftelse som finns för att ta till vara på samiska 

hantverksintressen, sameslöjdstiftelsen. Slöjdstiftelsen bildades 1993 av Svenska Samernas 

Riksförbund och riksorganisationen Same Ätnam. Verksamheten finansieras av sametingets 

kulturråd och kulturdepartementet genom NFH (Nämnden för Hemslöjdsfrågor) och har sitt 

kontor, utställnings- och butikslokaler i Jokkmokk.  Stiftelsen är huvudman för tre av landets 

fem rikskonsulenter, och verksamheten bedrivs inom tre områden: 

 Hantverk och kulturarv 

 Näringslivsutveckling 

 Marknadsföring och kommunikation.  

”I stället finns en konsulent för vardera kulturarv/hantverk, näringsfrågor och 

marknadsföring/kommunikation, som alla är stationerade i Jokkmokk. Sámi Duodji torde 
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idag vara det obestridda flaggskeppet för den samiska slöjden på svensk sida, något som kan 

sägas konkretiseras med den stora satsningen på lokaliteterna.” (Annelie Päiviö fd VD för 

Sámi Duodji, intervjuad för Samefolket, 2010) 

Sámi Duodji har ensamrätt om- och förvaltar ett äkthetsmärke som får märka samiskt 

hantverk som lever upp till Sámi Duodjis kvalitetsdimensioner. Duodji-märket är alltså ett 

märke som samiska slöjdare kan märka sina produkter med, ungefär som märkningen. För 

att erhålla möjligheten att stödja sitt hantverk mot äkthetsgarantins kvalitetsdimensioner 

görs en ansökan och ett arbetsprov. Utöver att proverna ska visa på kunskap i och om samisk 

slöjdtradition, ska i ansökan även redogöras för den sökandes samiska bakgrund. Märket är 

personligt och har på baksidan ett ID-nummer som anger vem slöjdaren är. Sámi Duodjis 

styrelse gör bedömningen av uppgifterna och fattar beslut om märket tilldelas den sökande 

eller inte. Slöjdstiftelsen avsäger sig dock kvalitetsbedömningar, utan är förvaltare av 

äktheten: 

”Slöjdaren avgör själv om föremål han tillverkat ska ha märket eller inte. Här har alltså 

slöjdaren själv ett ansvar gentemot både kunder och inte minst den samiska slöjden eller 

kulturen. Märket säger inget om kvalitet, det är upp till kunden att avgöra, men det gagnar 

ju vare sig slöjdare eller samisk kultur om man slarvar med kvalitetsbegreppet. Sen ska man 

också komma ihåg att många samer slöjdar utan att bry sig om att ansöka om märket.” 

(mejlintervju, sameslöjdstiftelsen 2012) 

Genom detta påstående drar jag slutsatsen att slöjdare som märker sina produkter med 

Duodji-märket indirekt bär ett personligt ansvar för duodjintraditionens estetik i den form 

som i dagsläget premieras, där modernisering kan ses som ett baksteg. ”RISFJÄLL”  Detta 

lägger stort ansvar på den enskilde oavsett förhållningssätt till kulturarvet. Alltså ett ansvar 

gentemot, enligt min mening; det konstruerade kulturenarvet där traditionalistiska 

värderingar av det samiska  inte bara blir din ensak utan hela  gruppens angelägenhet.   
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 Detta är märkets syfte (Sámi Duodji): 

 Skydda samiska hantverksprodukter mot plagiering och illojal konkurrens. 

 Vägleda och informera köparen om produkter tillverkade av samiska slöjdare. 

 Bidra till att höja kvalitén på samiska hantverksprodukter. 

 Vara kännetecken för att samiskt hantverk är en levande tradition. 

 Produkter som betecknas som souvenirer och ej har bruksfunktion märks inte. 

Dessa användningsområden av ordet duodji ger det flera ansikten, och detta är 

problematiskt. För att hänga med i denna övergripande projekt är det viktigt att veta och 

göra skillnad på sámi duodji-samisk slöjd, och slöjdstiftelsen garantimärke för äkta samiskt 

hantverk, med samma namn; Sámi Duodji. Men med helt annan innebörd. 

Det kan verka enkelt och självklart, men ordens innebörd kan blandas ihop med varandra. 

Ett förbiseende av en sådan förväxling har inverkan på innebörden av duodji. På liknande sätt 

kan svensk hemslöjd förväxlas med organisationen Hemslöjden. Johanna Rosenqvist skriver i 

sin avhandling Könsskillnadens Estetik (2007) om kvinnors förutsättningar att verka 

professionellt på hantverksarenan. För att komma runt problemet med ”hemslöjdens” 

innebörder har Rosenqvist kodat ordet hemslöjd med ett stort eller litet ”h”. På liknande sätt 

är duodji en handling och hantverkstradition, och samtidigt ett äkthetsmärke med 

sameslöjdstiftelsens kvalitetsparametrar. När jag i fortsättningen stavar duodji med litet ”d” 

står det för handlingen; att slöjda.  När jag samlat information till projektet tycker jag 

däremot att ordet duodji kodats olika, beroende på i vilket sammanhang ordet används. 

Sameslöjdstiftelsens värderingar i Sámi Duodji (märket) stämmer inte alltid överens med 

utövarens personliga duodji. 

”Med Duodji menar vi den slöjd och det konsthantverk som tillverkats av samer, dvs. det 

som utgår från samiska traditioner, samiskt formtänkande, samiska mönster och färger. 

Ordet Duodji används också som ett äkthetsmärke för sameslöjd och samiskt konsthantverk. 

Det handlar i första hand om hantverket och om den samiska livsformen i andra hand.”  

(Sámi Duodji och H. Sunna, 2006) 

Det muntliga minnet om den gemensamma samiska historien finns skrivet i slöjdandet. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING   

Projektets syfte är att öppna upp olika möjliga ingångar i ett ämne som är intressant i en 

slöjd och hantverksproduktion. Det som är viktigt i detta projekt är att synliggöra 

samhällskonstruktionens inverkan på värdering och bedömning av slöjd. I detta projekt av 

slöjd som uttryck för samiskt kulturarv, där utövandet hjälper till att  skapa identitet. 

Att utesluta material och uttryck, och dra gränser kring slöjden är att indirekt göra det kring 

identiteten som slöjdandet skapar för utövaren. Det är normbildande och inte bra för 

bärandet av kulturarvet in i samtiden. Jag vill undersöka detta område med utgångspunkt i 

mitt samiska ursprung; jag ser mig som same och konsthantverkare. Jag vill skapa en position 

för mitt hantverk där objekten gör ett tydligt påstående. Det handlar om att frigöra och 

förhöja den enskilde individens personliga bärande av sitt kulturarv, och friställa kulturarvet 

från att vara konstruerat traditionsbundet. Det muntliga minnet om den gemensamma 

samiska historien finns skrivet i slöjdandet. 

Hur kan jag vidga ramarna runt uttrycken för samiskt kulturarv i en modern 

duodjiproduktion, och verka inom dessa? Hur värderas uttryck för samiskt kulturarv utifrån 

kulturella erfarenheter, och går detta att omvärdera? 

DEN ETNOLOGISKA ASPEKTEN, EN DISKUSSION 

I ett kapitel om ”Slöjd eller Konsthantverk” ur ovan nämnda DUODJI Árbi, arvet målar Sunna 

och slöjdstiftelsen bilden av en traditionsfåra i vilken duodjin vilar.  

”Utveckling och förnyelse stannar inte där. Redan nu har ett antal utövare tagit främmande 

material i bruk. Man använder lera, glas och stabiliserat trä (plastbehandlat trä). Ett föremål 

av detta slag kan inte längre kallas samernas slöjd eller samiskt konsthantverk, men kanske 

modernt samiskt konsthantverk tillverkat av en samisk konsthantverkare. Det grundläggande 

i vår slöjdtradition, former skapade av naturen och naturmaterialet har i alla fall övergivits – 

och det samiska består oftast endast av figurer från nåjdens trumma eller färger och 

mönster från den traditionella sameslöjden. Frågan är hur ska detta värderas och appliceras i 

traditionsfåran?” (Sámi Duodji och H. Sunna, 2006) 

Sámi Duodjis och Sunnas definition av problematiken kring modernitetens inverkan/intrång 

på hantverkstraditionen är bland annat att: ”det finns en strak känsla för en hävdvunnen 
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tradition i den samiska slöjdverksamheten och även hos samerna som folk.” (Sámi Duodji 

och H. Sunna s. 41, -min kursivering)  

Problemet i ett sådant antagande är den ogreppbart breda kam som i samma ögonblick dras 

över den samiska befolkningen, som om de vore en homogen befolkning.  

”Etnicitet omfattar, att kategorisera individer efter olika karakteristiska drag, härkomst eller 

kultur. Samerna uppfattas som etnisk grupp med en särskild etnicitet och genom politiskt 

arbete har de också själva lyft fram sig som just en etnisk grupp, eller som en 

ursprungsbefolkning.” (Åhrén, 2008) 

Antagandet att ”samer som folk” skulle dela värderingar utifrån en allmängiltig samisk 

positionering är ogenomtänkt. Det finns två sätt som forskning har förhållit sig till 

definitionen av etnicitet som  Åhrén påvisar och problematiserar i sin avhandling:   

”Det första är ur ett essentialistiskt perspektiv som innebär att forskaren ser etnicitet som en 

grundläggande mänsklig identitet, en egenskap individer föds med och aldrig kommer 

undan. Med ett sådant synsätt framställs etniska grupper som relativt fasta och slutna 

system som går att skilja från varandra (Eriksen 1993).” (Åhrén, 2008) 

Det andra sättet är att se etnicitet är som en social och dynamisk konstruktion. Åhrén 

refererar till Fredrik Barth i boken Ethnic Groups and Boundaries (1969) som beskriver det 

andra alternativet. Åhrén menar att det sistnämnda synsättet förändrar synen på etnicitet 

från att vara statisk till mer processuell. Min uppfattning är att även individer som uppfattar 

sig tillhöra en etnisk grupp förhåller sig olika till innebörden av det etniska; som tillskriver 

gruppen sociala koder och andra markörer som visar att gruppmedlemmarna hör ihop. 

Dessa två synsätt som Åhrén beskriver att forskningen förhållit sig till begreppet etnicitet, 

förklarar delvis hur ett påstående som ”vi samer” eller ”samer som folk” kommer till och av 

någon anledning passerar obemärkt. Det är uppenbarligen inte bara  forskarna som förhåller 

sig olika till begreppet och innebörden. 

Vidare i kapitlet står att ”inom konsthantverket i sin tur vill konsthantverkaren frigöra sig och 

skapa nya former, även med nya material.” För mig låter det som en självklarhet. Men det är 

ingen självklarhet. För ovan citerade tycks det inte vara ett problem att ”vi samer” som inte 
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delar en bestämd etnisk grupps uppfattning om vad som är samiskt, kan få kastat i ansiktet 

vad ”samer som folk” ska tycka, tänka och känna till exempel kring sedvänjan i 

slöjdverksamheten. 

Ogenomtänkta resonemang och antaganden -som jag kopplat till skapandet av identitet 

genom slöjd i detta projekt, kommer ur en rådande etnocentrism i det samiska samhället. 

Ordet etnocentrism bär idag en negativ klang av inskränkthet, trots detta använder jag mig 

av begreppet. Jag stödjer mig på Christina Åhréns etnologiska studie av unga samers 

identitetssökande: Är jag en riktig same? En etnologisk studie av unga samers 

identitetsarbete (2008). 

ANVÄNDA ORDET ETNOCENTRISM: 

”Detta eftersom etnocentrismen till viss del förklarar den splittring som finns inom den 

samiska gruppen och varför missförstånd uppstår. Etnocentrismbegreppet synliggör de 

skillnader som olika samer gör mellan skilda individer och vilka effekter detta får. Att välja 

att inte använda etnocentrismbegreppet beroende på dess negativa klang vore att negligera 

hur allvarliga effekter etnocentrismen har fått, och får, på det samiska samhället. Samer har 

genom att inte använda sig av begreppet försökt dölja skillnaderna mellan olika individer och 

försökt förminska och slippa ta itu med den etnocentrism som råder i det samiska 

samhället.” (Åhrén, 2008) 

En etnocentrisk samhällssyn innebär att individer betraktar och bedömer världen utifrån sin 

position och erfarenhet, med sin egen kultur i centrum (Davie 1971).  

”I det samiska samhället får det effekten att individer ger olika samiska symboler skilda 

värden. Resultatet blir en rådande etnocentrism byggd på en kulturstege där det mest 

ursprungliga värderas högst. Språk, renskötsel, slöjdkunskaper och andra symboler med lång 

historia är markörer med högt värde.” (Åhrén, 2008) 

Jag menar att att duodjin präglas av det rådande samhällsklimatet; där det ursprungliga 

värderas högst. Material, objekt, form, färg, dekor och andra symboler med lång historia är 

markörer med högt värde; att duodji med stort ”D” till viss del skapas, men framförallt  

betraktas och bedöms ur en etnocentrisk utgångspunkt. 
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FORSKNING OM DUODJI  

”Å snakke om etnisitet overhode er bare nødvändig når en gruppering blir konfrontert med 

en annen gruppe, ellers skulle det ikke vara nødvändig i det hele tatt”. (Guttorm, 2001) 

Citatet är taget ur doktorsavhandlingen DUODJI BÁLGÁT- EN STUDIE I DUODJI Kunsthåndverk 

som visuell erfaring hos et urfolk (2001). Studien är gjord av Gunvor Guttorm, världens första 

och för närvarande enda professor i duodji. Guttorm har i mitt tycke tagit ett mycket 

betydelsefullt och viktigt första steg att vidga dimensionerna kring hantverket ytterligare, 

genom att föra diskussion kring duodji på forskningsnivå.  

I en diskussion om etnicitet refererar Guttorm till Claes Corlin som menar att etnicitet är ett 

konstruerat fenomen som olika etniska grupper använder för att skilja egengruppen från 

andra etniska grupper. Strategierna kan vara att använda språk, kläder, religion mm 

(hantverkstradition) för att dra gränsen. Jag menar att problemet är att samma gräns som 

dras för att särskilja den samiska befolkningen som etnisk grupp eller urfolksgrupp från 

storsamhället, även splittrar den samiska befolkningen. Eftersom olika samiska symboler 

värderas olika av olika individer, beroende på individernas kulturella upplevelse av att vara 

same. Detta påverkar mig och mitt projekt i den mening att de kulturbärande språket mina 

duodjiobjekt talar hamnar längre ned på kulturstegen som Åhrén beskriver, eftersom 

objekten inte uppfyller kriterierna för att vara äkta samisk slöjd –som alltså är en markör för 

tradition med högt värde. Vidare påverkar detta även mig och min uttrycksform så att 

processen stundtals begränsas av min upplevelse av att jag med sydsamiskt ursprung till 

exempel bör hålla mig till en sydsamisk ortskaraktär. Bara det tycker jag är ett tungt vägande 

argument. Eftersom det dels visar på att  det samiska samhället består av flera etniska 

”undergrupper”, där värderingar av samiska symboler varierar från område till område, 

individ till individ. Det visar även på ett samhällsklimat där starka sociala grupper skapar ett 

etnocentriska värderingar. ”Vi” och ”dom” finns alltså även inom det samiska samhället. Så 

jag tycker att det är viktigt att snakke om etnisitet i det hele tatt. Anledningen till tjuvnypet 

är att Guttorm inleder kapitlet ”Etnisk kunst” med att skriva: 

”Før begrepet etnisk kunst blir drøftet, skal etnisitet diskuteres kort.”  -Varför kort? 



11 

 

Guttorm refererar till Claes Corlin som menar att etnisk identitet är svår att presicera, och 

att individer inom folkgruppen ser identifikationen som naturlig och kan uppfattas ha en 

historisk anknytning. -Men att även historien är en kulturell konstruktion (Corlin 1993: 54). 

Om jag förstår Corlin rätt så menar han att etnicitet och kultur på ett sätt skapar varandra, 

och förhållandet till särskiljandet från omvärlden. Sedan förs av Guttorm ett resonemang 

som går ut på att det är ett problem att Sápmi inte är en erkänd stat utan ett område. Därför 

måste en individ ha historisk anknytning till området och kulturen för att räknas in i den 

etniska gruppen som finns på området. På samma sätt kan man se  duodji? Den historiska 

anknytningen till området blir viktig. För att summera Corlin skriver Guttorm: Blir etnisk 

identitet dannet (skapat) i kontakt med andre grupper. Den er bevisst (medvetet), en etnisk 

gruppe definierer seg som annerledes fra en annen gruppe, och derfor er meningen (åsikten) 

at ”en er født inn i en etnisk gruppe ”.  

I kapitlet ”etnisitet” (s.37-38) i avhandlingen står att det samiska skulle kunna komma ur 

anknytningen till landområdet.  Min summering av vad som menas är  till exempel att en 

svensk medborgare som ser sig som sig same, kan göra både svenskt och samiskt 

konsthantverk. Eftersom individen har medborgarskap inom Sveriges riksgränser. Men skulle 

en svensk medborgare som själv uppfattar sig- eller av andra uppfattas som svensk; så skulle 

inte denne kunna göra samiskt konsthantverk- för denne saknar samiskt medborgarskap, 

eftersom det inte finns en samisk stat, och då blir anknytningen till landområdet viktigt. Om 

detta resonemanget är objektivt och inte hennes egna värderingar kan jag inte utläsa. 

Guttorm skriver dock att: ”på samme måten kan en se duodji”. 

Jag menar att det är konstigt att  uttrycka att det inte är nödvändigt att diskutera etnicitet 

fören olika etniska grupper konfronteras med varandra. Dessa konfrontationer sker, och i 

dessa möten betraktas och värderas duodji. Jag utläser att Guttorm för sin avhandling inte  

tycker att det är speciellt viktigt att påvisa de splittrade grupperna inom Sápmi, när inte två 

hela sidor av avhandlingens totalt 272 sidor (om duodji) behandlar begreppet etnicitet mer 

ingående.    

-Men det ska inte glömmas att avhandlingen DUODJI BÁLGÁT- EN STUDIE I DUODJI. 

Kunsthåndverk som visuell erfaring hos et urfolk är en studie i duodji, och inte en renodlad 
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etnologisk studie. Även om jag tycker att forskningsområdet urfolk och begreppet etnicitet 

är besläktade.  

Studien handlar med en överblick om hur napphien (den samiska mjölkstävan) har i 

förändringen av formgivningen gått från sin bruksidentitet till ett konsthantverksobjekt och 

tillskrivs en ny betydelse i sin ny form. Det är en jättespännande avhandling som kom in i 

projektet ganska sent eftersom den helt enkelt var svår att få tag i. 

 Jag upplever att samiskt konsthantverk glöms eller väljs bort i konsthantverkliga 

undervisningssammanhang på högskolenivå i Sverige -då kan jag dock endast uttala mig om 

min erfarenhet av 3 år på Konstfack. Det är underligt och samtidigt inte, att det kan vara så. 

På NE.se hittade jag på uppslagsord ”duodji” betydelsen ”samiskt konsthantverk, modern 

slöjd- och konsthantverksproduktion för avsalu, med utgångspunkt i den traditionella 

sameslöjden och utövad av sameslöjdare utbildade vid Konstfackskolan (Stockholm) eller 

Samernas folkhögskola (Jokkmokk) (Sámi Duodji, 1993)”.  

Jag kommer med mitt insamlade material fram till att orsaken till avsaknaden och det 

svåråtkomliga studiemöjligheterna är av både svensk och samisk verkan: Mötet mellan 

minoritet-majoritetsamhället; (det samiska och det svenska samhället) påverkas  av den 

svenska statens rasistiska förflutna med grymt förtryck och stigmatisering av den samiska 

befolkningen. Mötet påverkas av urbefolkningens återhämtande, upprättande och behov av 

att definiera sin grupp, och sin identitet i förhållande till sin grupp. Detta sker genom att 

särskilja det svenska från det samiska. Detta ligger till grund för det som av omvärlden kan 

uppfattas som ”särrättigheter” som en grupp kan åberopa. I hantverket synliggörs detta 

behov av att värna det ursprungliga samiska, genom att till exempel kämpa för att samiskt 

kulturarv är förbehållet samer. (Detta gäller dock inte bara traditionella kunskaper inom 

hantverk.) Ett tidigare exempel är den debatt som pågick under 1970 -80talet som handlade 

missnöje från samiskt håll när tenntrådsbroderi var ett fast inslag i textillärarutbildningen i 

Umeå: 

”Fra samiskt hold oppfatteten tinntrådbrodering som kulturell ”eiendom”, og at dette var en 

teknikk som ble brukt av samerne. ” (Guttorm, 2001). 
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Jag tycker det är skillnad på att undervisa i duodji, och att undervisa om duodji. Att 

reproducera duodji på högskolenivå skulle naturligtvis inte vara lika intressant som att föra 

ut vetskapen om hantverkstraditionen och dess historia, för att skapa en inblick och 

förståelse ”vi och dem” emellan. Men även för överlevnaden av traditionella kunskaper in i 

samtiden, och för att vidga tankar kring vad tradition är och berättar om samtiden. Så att 

öppna upp för lärandet av traditionella kunskaper är positivt, men detta med genomtänkta 

strategier. Föranledningarna till Sámi Duodjis agerande som traditionsbevarare är många, 

där den uppkonstruerade samhällssynen ligger till grund. Slöjdens reglerande är bara ett 

exempel på resultatet av starka sociala krafter, som enligt mig kan skapas i återuppbyggndet 

av förlord kultur. 

Det varit intressant för mitt projekt att ta del av den etnologiska vinklingen tillsammans med 

formandet av identitet i skapandeprocessen. Att titta på resultatet i relation till ett fysiskt 

regelverk ger utrymme att ställa frågorna. Svaren ligger på ett sätt lika djupt rotade som 

duodjin själv är rotat i den samiska kulturen, och är lika känslig för beröring som det 

individuella och personliga jagets boning. 

 

METOD OCH BEARBETNING 

Insamlandet av material till undersökningen har skett genom litteratur, föreläsningar, 

fältstudier och mejlintervjuer. Samt genom och samtal med  intressanta aktörer inom slöjd-, 

konsthantverk-, och konstarenan. Detta nära förbundet med mitt praktiska arbete i verkstan. 

Jag har använt igenkännandet av duodji som kulturellt betingat objekt som ett viktigt 

moment i framtagandet av mina alster. Formspråket skänker trygghet och tydlighet i det 

sammanhang som mitt intresseområde berör. Genom den avgränsningen har jag på ett  

tydligt sätt utmanat upplevelsen av konstruktionen Sámi Duodji; den godkända samiska 

slöjden, utan att kliva för långt utanför dess ramar. 

Att härma bearbetandet av ett material, som är lånat ur en samisk slöjd- och 

hantverkstradition, är ett sätt att för mig att undersöka materialtraditionen inom duodji. 

Detta har gett mig möjligheten att slöjda i lera och glas. 
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SAMISKA SYMBOLER 

 Valet föll på slöjden; duodji, som markör för mitt smiska ursprung.  Det finns lika många  

sätt att bruka samiska symboler som det finns samer.    

”Att informanterna exkluderats från rättigheterna har format deras kulturella samhörighet, 

värderingar, normer och föreställningar om samhället. De umgås idag med samer med 

liknande erfarenheter och de lyfter i sina berättelser fram vikten av andra samiska symboler 

än renskötseln. De talar om jakten och fisket, slöjden och språket.” (Åhrén, 2008) 

Rättigheterna som Åhrén skriver om handlar om de bofasta skogssamer i sydliga områden i 

Sápmi som uteslöts av rennäringslagen och blev en av staten en ”icke-behandlad grupp” 

(Åhrén, 2008 s.64), som nekades rätten att bruka sina förfäders jaktmarker och fiskevatten 

till fördel för de renskötande fjällsamernas behov av betesmarker till renhjordarna.  Detta  

upptäckte jag var intressant information för till exempel  mitt val av samisk markör. Min släkt 

kommer från sydsamiskt område och har av olika anledningar under en period valt att inte 

använda de teckenmaterial med tillskriven etnisk mening, som skulle kunna berätta om 

våran sydsamiska härkomst. Valet föll tidigt på objekten kniv, kåsa och mjölkstäva. Dessa 

objekt blev symboler för samisk/sámi duodji. Duodjiobjekten berättar även om våran släkts 

samiska historia, och påvisar även den splittring som finns inom det samiska samhället. 

Detta genom att vara konceptuellt konsthantverk och inte traditionell samisk slöjd. 

Hantverket i sig är ett språk som talas och uppfattas genom att praktiseras och att brukas. 

Konsthantverket i sin tur kan ifrågasätta de traditionella hantverken genom att praktiseras 

konceptuellt. En tradition som stagnerar i sitt utförande blir konserverad och livlös.  En 

tradition bör bäras av samtidens förutsättningar och betraktas som en dynamisk rörelse 

frammåt. Konsten och hantverket som uttryck för det samiska ligger min släkt närmare, än 

renskötseln som samisk markör. För mig ligger det tysta kunskaperna och språket genom 

konsthantverk närmare än det talade samiska språket. 

Mitt verkstadsarbete har inneburit ett närmande av det tysta samiska språket. Duodjins 

språk är långt mer invecklat och utvecklat än vad jag hinner presentera i detta arbete, men 

jag hinner definitivt glänta på dörrar.  I ett symposium i Umeå år 2000 deltog Guttorm och 
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talade då om ”Det muntliga som en del i en handling i duodji” som är material ur hennes 

paper Doudji för dens egen skyld. 

”Ser man på det samiske samfunnet idag, er det ikke alle som behersker samisk og på den 

måten skulle de enkelte duodjigjenstander ble en del av den innskrenve praksisen hvis man 

tar i beaktning at man søker etter forrige generasjoners kunskap.” (Guttorm, 2000) 

Avsaknaden av det samiska språket behöver inte lämna klyfta i relationen mellan mig och 

mina objekt. Det upplevde jag dock till en början att det var, men har kommit fram till att 

språket som talas genom görandet är mycket viktigt, dels för att det når många fler, och det 

bör praktiseras för att höja värdet på hantverket som en teckensymbol för den grupp inom 

det samiska samhället där det talade språket gått förlorat. Intressanta frågor som Guttorm 

resonerar kring under symposiet är hur språkbruket (det talade språket) är kopplat till 

görandet, och språkets innebörd av förståelsen och upplevelsen av ett objekt. Att det talade 

och praktiserade samiska språken kompletterar varandra är det ingen tvekan om. Min 

synpunkt är att det praktiserade språket bör få bära så starkt identitet att det kan tala för sig 

själv. För likväl har jag erhållit kunskap; genom svenska, som talar om det samiska.  

För en som inte vuxit upp med de samiska språken kan det enligt Guttorms efterforskningar 

till doktorsavhandlingen, vara svårt att se vad språket skulle tillföra i en kreativ process. I 

avhandlingen finns tio informanter som intervjuas om sitt förhållningssätt till duodji, och där 

andra starka kulturbärare faktorer luftas, där ibland det talade språket: 

”För min egen del, eftersom jag inte kan språket ordentligt annat än något ord där och 

någon mening där, så lägger jag tyngtpunkten i själva hantverket (Biete)” 

SAME, SAME ETNICITET 

Jag har haft en etnologisk vinkling på projektet för att försöka förklara orsak och verkan  av 

smakuppfostran av det samiska samhället. Den reglerade slöjden är mer än bara regler för 

att få märka en  slöjdprodukt med ett väl inarbetat äkthetsmärke. Samhällsklimatet skapar  

starka sociala krafter som reproducerar normen om igen, enligt min uppfattning för att 

särskilja den samiska kulturen från andra kulturer, och detta skapar en etnocentrisk miljö för 

till exempel duodjiutövere. I detta fall betyder det att när alla ur den bestämda etniska 

gruppen dras över en kam (i detta fall i fråga om vad duodji är), fastnar alla de olika 
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uppfattningarna om vad som är markörer för gruppens gemensamma identitet. Ofta är 

individer inom en etnisk grupp inte uppmärksamma på vad som blir gruppens normbildande 

värdegrunder, när de själva befinner sig i, och formar dess identitet. (Åhrén, 2008) 

Uppfattningen blir då istället att individer sätter en förväntan på varandra, att dela 

uppfattningar och värderingar eftersom de uppfattar sig kommer ur samma etniska grupp: 

”så här tycker vi”, ”det här är vi vana vid”, ”det här hör inte hemma hos oss” och så vidre. Jag 

sammanfattar och utläser att egenidentiteten kan förväntas skapa gruppens identitet, och 

när individer som själv uppfattar sig tillhöra den betämda etniska gruppen, eller individer 

som av den bestämda gruppen anses tillhöra gemenskapen bryter mot gruppens normer 

uppstår konfrontationer; och konstruktionen av det samiska blir uppenbar.  

Samerna inte är en homogen grupp. Men utifrån sett kan den etniska gruppen samerna 

uppfattas som det eftersom många samer till exempel delar materiell kultur och traditionella 

kunskaper.  ”Etnicitet är inget problem, det spelar ingen roll så länge inte olika etniska 

grupper konfronteras med varandra.” Att prata om etnicitet i mitt arbete är viktigt för att 

förstå de olika förhållningssätt som finns till det samiska kulturarvet. Där kan alltså olika 

samiska symboler tillskrivas olika värden beroende på de kulturella erfarenheten en individ 

har av att vara same. Av vissa grupper värderas renskötseln högst, av andra språket och 

slöjden. 

GOD FORM   

Denna materialundersökning utvecklades till att även innefatta undersökandet av form. Jag 

använde mig till en början av förlagor till objekten. Genom att studera fotografier ur böcker 

om sameslöjd (Sydsamisk slöjd från 1971 och Sameslöjd från 1984), försökte jag hitta den 

sydsamiska ortskaraktären, och försökte syna det samiska formtänkandet. Jag tittade på 

formspråket och kunde snabbt konstatera att den representerade slöjden stått still i sin 

formgivning under lång tid, efter som jag även jämförde bilderna ur böckerna med mina 

egna foton på slöjd representerad av Sámi Duodji. Jag kan än inte precisera årtal, men min 

överblick är god nog för detta projekt; mellan Sydsamisk slöjd från 1971 till Sámi Duodji 2013 

passerar 42 år i det närmaste obemärkt, i formgivandets namn. 

Jag tyckte att jag kunde utläsa speciellt samiska drag i formgivningen, och uppleva mina egna 

objekt som mer eller mindre samiska: ”Det här känns samiskt”. Det jag letade då var 
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traditionell form. I efterhand kan jag säga att jag egentligen letade representerad samisk 

form; ”godkänd form”. Dett var förvirrande för jag insåg att allt såg likadant ut. Dett var en 

utmattande tanke som slog mig mitt under fältstudien i Jokkmokk, under pågående 

vintermarknad. Formgivning är ett stort beröringsområde som utgångspunkt för diskussion 

om Sámi Duodjis godtyckliga jakt på samisk formgivning. Ett snedsteg i det samiska 

formtänkandet blir intressant. 

”De talar om den rena formen som de enda uttryck för god smak, god utbildning och god 

uppfostran. Förmodligen ser de ingen motsättning i att samma stelbenta typsnitt dekorerar 

allt från Åhlénshuset till hygienprodukter eller en fettbomb som chipspåsen. Formprofeterna 

förväntar sig att den avskalade, vita designen ska vara allmängiltig. Allt annat är folkkonst 

dom får leva sitt eget liv bäst det kan, utan föreningen Svensk Forms blågulröda beskydd, 

lappen som märker varor med Utmärkt Svensk Form.” 

Citatet är hämtat ur boken SVENSK SMAK myter om den moderna formen av Zandra Ahl och 

Emma Ohlsson (2002). Jag kände att resonemanget kan sammanfatta mycket av vad jag vill 

föra fram i min kritik. Den äkta varan är inget annat än en bluff, ett påhitt på kapitalistiska  

grunder, med extremt kortsiktig framförhållning till insikt om den yttersta verkan av att 

smakuppfostra ett samhälle. Detta leder till frågor om samhällsklass och maktstrukturer, 

meningar att bygga vidare på i senare arbeten. Men jag tycker det är viktigt att visa att 

äkthetsproblematiken maskerar sig på olika sätt, även om ”Utmärkt Svensk Form” och ”Sámi 

Duodji” äktar varandra i smaken på ett uppenbart sätt. 

”Drömmen om autencitet är i de flesta fall just en dröm eftersom det inte går att skilja falskt 

från äkta. I sådanafall skulle allt sorteras in i falsktkategorin. Att bedöma vad som är äkta 

eller falskt är bara att döma i smak. Ett lantbrukslandskap kan vara lika skapat  som ett 

höghus mitt på ängen i en förort. En plastmadonna som lyser kan väcka lika mycket religiös 

eftertanke som ett stendopfunt i en domkyrka från elvahundratalet. Upplevelsen av plast 

kan vara lika mycket värd so upplevelsen av guld.” (Zandra Ahl och Emma Ohlsson, 2002) 

 

Vad är mest äkta? Stengodslera, renhorn, nylontråd, glas? Plast? Svårt att avgöra? Kanske, 

tills slutstsen blir att det inte är relevant.  Anledningen till att jag har arbetat med traditionell 
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formgivning är att jag genom form vill påstå att konstruerad tradition inte är samma sak som 

tradition: Den konstruerade traditionen kan i dagsläget lite ogenomtänkt beskrivas i termer 

som ”samiskt formtänkande”.  Tradition är till exempel sedvänjor  och bruk  som mina 

förfäder gav vidare till sina efterlevande. Den konstruerade formtraditionen i det samiska 

samhället kommer  ur konfrontationen mellan olika etniska gruppers behov att hävda sitt 

sanna samiska. Traditionella kunskaper är något jag tycker om, och kan använda mig av för 

att knyta an till min släkts undantryckta kultur och kunskaper. Konstruktioner av kultur 

måste synas i skarvarna. 

Det samiska skapas av att kunskaper, seder och bruk levandehålls i samtiden och utvecklas 

tillsammans med folket. Det skapar kultur och levande tradition. Det som var i tiden för 100 

år sedan behöver inte vara utgångspunkten för vad som är i tiden idag. Kulturarvet är 

dynamiskt, och fullt av rörelse och liv, och skapar och omskapar traditionerna. Jag vill ha 

friheten att undersöka och använda traditionell formgivning i min praktik utan att 

destruktiva krafter sätts i rörelse. 

ATT VISA UPP KULTUR 

Jag ser mina material som moderna tillägg till kulturarvet, och valet av objekt som min 

personliga anknytning till mitt samiska ursprung. Att praktisera duodji i en modern miljö med 

nya material är identitetsskapande för mig, och mitt slöjdspråk är ett fullgott sätt att bära 

samiskt kulturarv på idag. 

Skillnaden mellan det levande kulturarvet, och dagens stagnerade Duodji är att arvet bärs av 

det levande folket genom att utvecklas med folket och tiden. En tradition buret av en 

konstruerad ”samiskhet” skapar gränser för utveckling och kreativitet, och är inte bra för att 

levandehålla kulturarvet.  

Att se duodjiobjekten genom glasväggarna i Sámi Duodjis butikslokal under mitt besök på 

Jokkmokks marknad, gav mig en svårt museal upplevelse. Men jag kunde inte avgöra ifall det 

var objekten i sig, eller om det var tilltaget att packa slöjd i glasmontrar som gjorde att jag 

drog parallellen. Resultatet av detta projekt kommer att visas upp i en utställningssituation, 

och då måste jag ta ställning till hur jag vill visa min duodji. 
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Min magkänsla sa mig att det finns en poäng med att efterlikna Sámi Duodjis butiks-

/museestetik i min egen gestaltning, eftyersom det är slöjdstiftelsens saluförande av äkta 

vara jag vill kommentera: att konservera ett uttryck för identitet som följd av en rådande 

etnocentrism i ett samhälle är djupt problematisk. Det är en fråga som är lika svår som 

nödvändig att ta itu med. Om jag ska utgå från mina egna slutsatser kring etnicitet, slöjd, 

identitet och sätta mig själv i relation till samhällsklimatet så upplevde jag stundtals ängslan 

inför mitt eget projekt. Dels för att jag inte besitter många av de samiska sociala koderna, 

och som same kan förväntas agera på ett sätt som lever upp till andra samers förväntan att 

förhållningssätt till kulturarvet; det vill säga om de uppfattar och värderar omvärlden med 

sin egen kultur i centrum. Alla dessa problem som ryms inom gränsdragningarna kring den 

samiska identiteten och kan gestaltas i den konserverande glaskuben. Montern blir i min 

gestaltning det konstruerade regelverket kring samiskheten; glasväggen håller betraktaren 

på avstånd och bevarar effektivt sitt innehåll på samma sätt som Sámi Duodji konserverar 

duodji. Men jag vill visa att det går att förändra uppfattningen genom att placera något 

annat, min duodji, innanför samiskhetens gränser. 

Genom att granska slöjdtraditioner hjälper det att förhöja slöjdens position som konstform. 

Genom att jag pratar om sameslöjd i mitt kandidatarbete, på en svensk högskola, -där min 

examen blir i konsthantverk ; tillskriver jag duodji ett annat värde. Undersökandet av duodjin 

skapar värden utöver de traditionella. Genom att blanda in nya material som glas och lera, 

och sätta in dem i den traditionella kontexten så händer något med innebörden. Med den 

konserverande glasboxen som gränsdragning, så menar jag att jag inifrån kan slå hål på 

samhällskonstruerade inskränkta bubblor, och på så sätt frigöra mig och mitt personliga 

bärande av kulturarvet, och friställa kulturarvet från den konstruerade traditionens grepp 

om arvet. Definitionen av det samiska måste få finnas för att det samiska ska existera, men 

innehållet måste få följa folkets  skapande och omskapande av kultur; samisk tradition. 

 

INLÅNAD TRADITION 

Reglerna om den äkta varan provocerade mig att vilja få traditionalister att omvärdera sina 

påståenden. Därför valde jag att arbeta med ett igenkännbart formspråk och bekanta objekt. 

Jag tror att detta är ett bra sätt att möta en konstruktion, att mötas på halva vägen. Bekanta 
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objekt, men med inblandade ”främmande material”. För kärnan ligger inte i ”materialets 

beskaffenhet, form och utförande”. Det ligger i andra värderingar som kommer ur en 

samhällssyn där en starka sociala krafter sätter press på individerna inom gruppen i fråga att 

reproducera en tradition som inte blir intressant för något annat än görandet för görandets 

skull.  Duodjiobjekten visas upp, fyllda av språk. Men de har ingen röst förren betraktaren 

kan utläsa traditionens grepp om det visuella uttrycket. Man måste förstå traditionens 

estetik. Den inblicken är inte heller enkel att erhålla om man som jag står med ena foten i en 

svensk/västerländsk kultur -med begynnande förändring av förhållningssätt till slöjd och 

konsthantverk.  

Att vara medveten i sitt ämnesområde är nyckeln till att kunna föra en konstruktiv 

diskussion, och processen i mitt projekt har kontinuerligt gett mig nya verktyg att våga ta 

mig an området. Att börja från början kan vara en fördel, för då finns utrymmet nyttja sin 

naivitet till något konstruktivt och bra. Inarbetade uppfattningar kan behöva omformuleras 

om en naiv fråga dyker upp; som till exempel hur det samiska knivslöjdandet idag även kan 

innefatta smidet av själva knivbladet, och räknas som ett vitaliserande av slöjden (Sámi 

Duodji, 2013), och att glas och lera inte räknas som naturmaterial, och därför inte faller inom 

äkthetsramen? 

Smidet går under kategorin ”inlånat hantverk” och har med tiden tagits upp i 

hantverkstraditionen.  Detta visar på att den samiska hantverkstraditionen i sig  är öppet för 

förnyelse när inte äkthetsparametrar lägger sig i. Det intressanta är vad som gör att till 

exempel smidet får ”ok” av Sámi Duodji - även nylontråd är ”ok” till framställning av till 

exempel tenntrådsbroderier på väskor, armband mm. Men inte lera och glas? Vad är det 

som gör att slöjdstiftelsen resonerar motsägelsefullt och frångår sina principer? Principerna 

vilka enligt min efterforskning grundar sig på förtrogenheten med naturmaterialen. Att 

hantverket ska leva vidare in i nya generationer behöver inte förändra värdegrunderna i 

görandet. Tvärt om kan det öppna möjligheter att med omsorg av kulturarvet bära det 

vidare i evighet. Jag förhåller mig mycket ömsint och respektfullt till kulturarvet genom mina 

duodjiobjekt som konceptuellt konsthantverk. Men agerandet i sig är ett ställningstagande 

och en kommentar på Sámi Duodjis (stiftelsen och märket) saluförande vad som är äkta 

samiskt. Jag säger ingenting om att det traditionella kunskaperna i sig skulle vara 



21 

 

bakåtsträvande att föra vidare, jag tycker att Sámi Duodji borde vara tydligare i sitt uppdrag; 

att bevara endast de traditionella kunskaperna, eller att levandehålla duodjin i samtiden. 

 

RESULTAT 

LITE EFTERSNACK  

Den största insikterna kring den samiska identiteten kom till mig i själva görandeprocessen 

och kunde bearbetas i lugn och ro i takt med objektens färdigställande. Handlingen som 

själva slöjdandet är för mig handlar om att själsligt och genom handling knyta an till 

kunskaper och historia från de landområde och den kultur mina förfäder kommer ifrån. 

Detta är ett högst personligt behov för mig för att uppleva helhet. 

Om kopplingen av samisk identitet och landområde skriver Guttorm om i sin avhandling, och 

jag kan se tanken. Men jag kan också se att den tanken att det samiska kan uppfattas som 

strikt blodsmässig, och inte kulturellt betingat. Själv har jag jobbat med kulturellt betingade 

objekt, men skulle i detta resonemang kunna göra vad som helst, och det skulle vara 

samiskt? Jag har själv skrivit att detta projekt inte skulle ägt rum om det inte var för mitt 

samiska ursprung, -så på något sätt så ser jag mig som same, och känner stolthet och mod i 

det. Vad jag menar är att jag kanske inte skulle kommit i kontakt med problematiken kring 

den samiska identiteten, om det inte hade varit för att den finns i släkten. 

NATIONALROMANTIK 

Jag vill beröra en orskak till driften från samiskt håll att särskilja de svenska och samiska 

kulturerna. Detta avsnitt kan bli en uppsats i sig, men jag väljer att översiktligt beröra den för 

att stärka mina teser, men även för att upplysa om den offeciella ursäkt från den svenska 

staten till den samiska befolkningen, som fortfarande inte kommit. 

Den svenska staten har ett rasistiskt förflutet; med ett statligt finansierat rasbiologiskt 

centrum i Uppsala, (grundat 1921). Som många andra folkgrupper blev även samerna 

föremål för rasforskning, och detta övergrepp har skapat en klyfta mellan det svenska och 

det samiska samhället. Detta är dock inte det enda övergrepp som  staten utsatt den 

samiska befolkningen för. Hit räknas även tvångskristandet, tvångsförflyttningar och 
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förbjudandet av det samiska språket och kulturarvet.  I de renbeteslagar som sattes för att 

ekonomiskt kontrollera den samiska befolkningen (första år 1887) splittrade befolkningen på 

det viset att lagen uteslöt de samer som inte bedrev renskötsel, utan levde bofast, med 

småskalig renskötsel, jakt och fiske som försörjning. 

”Någon definition av vilka samer som berördes av lagstiftningen gavs dock inte, utan man 

tycks ha utgått från att lagen enbart skulle omfatta de renskötande. Det finns inga tecken på 

att lagstiftarna uppfattade detta som en problematisk indelning (Lantto 2000:39).” (Åhrén, 

2008) 

En del av den här historien blir även jag en del i, och mitt agerande är inte heller svårt att 

förstå med lite fakta i ryggen.  Mitt tilltag har sin upprinnelse i den  samiska historien, och 

min personliga erfarenhet av att vara same. Jag är intresserad av att sätta mig och mitt 

slöjdande i lera och glas i relation till  historien för att diskutera samiskheten, och visa på att 

den inte är statisk. Genom att prata om duodji, och sätta samiskheten i relation till sociala 

krafter ökar förståelsen av hur sociala strukturer och regelverk byggs upp, och vad som kan 

ligga till grund för att de vidmakthålls. Det svenska slöjdtraditionernas verkande i samtiden 

har till viss del samma tillblivelseprocess. Det lutar jag mig på med argument att slöjd 

överhuvudtaget är en värdefull kunskapstradition som gärna värnas: den svenska 

hemslöjden organiserades under tidigt 1900-tal, och blev den svenska nationens ansikte 

utåt. Svensk hemslöjd blev ett sätt att visa upp den svenska nationens identitet på den 

internationella arenan. 

Identitetsproblematiken finns även där; svenskarna var/är inte heller en homogen grupp 

som inget hellre önskar än att framhäva sin svenskhet genom svensk hemslöjd. Svenskheten 

finns inte, den skapas. Naturligtvis härstammar hantverkskunskaper någonstans ifrån, men 

jag menar att problem uppstår när en hantverkstradition försöker göras till ”kulturell 

egendom”.  

Detta skapar konflikt mellan olika sociokulturella grupper där ”äkthet” kan komma att 

önskas definieras. I förlängningen kan äktheten bli en fråga om äkta tillhörighet till en äkta 

folkgrupp. Att vidmakthålla en inarbetad föreställning av  en ”äkta vara” är en långt enklare 

uppgift än att följa samhällsutvecklingen där moderniteterna avlöser varandra i resande 
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tempo. ”Vi gör si och så, -för det är tradition”, enkelt att skylla på. Att följa samtiden och 

samtidigt vara tillåtande i att det finns något som är samiskt, är i dagsläget en större 

utmaning men behöver inte vara en omöjlighet. En samisk kultur kan behöva särskiljas från 

en svensk kultur, för att få existera. Men när den blir konstruerad och stagnerar blir 

särskiljningen ett hot mot kulturen i sig, eftersom allt färre individer kan leva upp till de 

konstruerade kraven för att vara en äkta vara. De svenska hantverkstraditonerna har under 

senaste tiden börjat granskas i skarvarna. Två bra exempel är Johanna Rosenqvist med sin 

avhandling Könsskillnadens estetik,(2007) och Charlotte Hyltén Cavallius med Traditionens 

estetik: samspelet mellan inhems och invandrad hemslöjd (2007). 

  

EN FORTSÄTTNING; OM TRADITION, KONSTHANTVERK OCH STRETCHING 

Från den subjektiva ingången, som utvecklades till ett objektivt förhållningssätt till 

ämnesområdet, går jag tillbaka till det jaget, - men med en objektiv ingång och har redan 

mycket material till nya angrepsvinklar på intressanta ämnen. 

Mitt arbete utgår från mig, men behöver inte handla om min person. Jag vill göra min slöjd, 

både för mig och för andra. Att föra en konstruktiv diskussion med konsthantverket som 

hjälpmedel är ett sätt att möta och översätta de tysta språk som görandetraditioner har. Jag 

tycker det är viktigt att jobba med konsthantverket på ett sätt där det får visa sin fantastiska 

potential. För konsthantverkets skull är det viktigt att föra fältet i ett uppvärderande av dess 

existens i statligt finansierade institutioner och det innebär ett ständigt stretchande av 

gränser och visa att det är viktigt, och ett jättebra sätt att syna samhällsstrukturer som man 

kanske måste prata om. 

Summeringen av mina tankar och sökandet efter slutsatser i mitt projekt, öppnar för 

inblickar i just en sådan struktur. Duodjin, på grund av sin utgångsposition; att vara en 

tradition är detta en källa att ösa ur. En stagnerad tradition kan säga mycket om sin samtid 

så som historia berättar om framtiden, och det är än mer intressant är när traditioner 

förändras. Denna korta överblick av en hantverkssituation visar hur konsthantverket kan 

användas för att gå in och undersöka  strukturer där orden och värderingarna övergår i 

görande. Jag ser många möjligheter med att vidga konsthantverksfältet med  att göra duodji. 
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Jakten på det samiska - reflektion och eftertanke. 

 

  Att förmedla en komplex situation utan att förvirra.  

Anspänningen, att få ihop en begriplig helhet och fömedla en komplex situation på 15 min. 

Inför examintionen valde jag att presentera mer eller mindre färdiga objekt; 

råmaterialet/utgångsformer/slöjdmaterial till kåsor, mjölkstävor och knivar, i materialen keramik, 

glas och knivblad i stål. Objekten bar spåren av formsökandet, och materialens betydelse för 

läsningen av samisk slöjd. Jag ville att dessa skulle vara föremål för disskussionen kring mitt arbete, 

där undersökandet spelade huvudrollen. 

Innan opponeringen presenterade jag mitt övriga material i ett bildspel, detta var alltså material 

sammanstält ur min uppsats. Tanken var att bildspelet skulle ge verktygen för samtalet kring de 

fysiska objekten, som låg uppdukade mitt i rummet. 

Under bildpressentationen försökte jag förmedla en greppbar bild av min övergripande analys av 

situationen, om man kan säga; den samiska identitetsslöjden befinner sig i. Jag berättade om vad 

duodji är, varför den är viktig, om slöjdstiftelsen, duodjimärket och problematiken med att 

äkthetsbedömma och märka duodjin/sameslöjden. 

Under opponringen fick jag bra och konstruktiv kritik. Samtalet hjälpte mig att se objektivt på arbetet 

och  runda av, för att kunna fokusera på hur fortsättningen kunde ta form.  Det jag tydligast kom ihåg 

och tog till mig handlade om nödvändigheten av information kring mina alster till vårutställningen; 

med en publik där en liten procent  hört talas om duodji förut. 

   

 Att ta avstamp från examinationen, och svara på projektet. 

Målmedvetet, skala av, ring in komunikationen och kärlekshandlingen. Att slöjda med glas för den 

samiska samtiden. 

Efter pressentationen avstannade allt när mattheten kom ikapp mig. Efter en veckas kringdrivande 

och vad jag närmast kände igen som frustration och slöseri med tid, så tog jag nya tag. Nästa steg 

blev att svara på projektet. Jag insåg att tiden efter pressentationen hjälpt min att samla kraft att 

släppa alla de objekt jag jobbat med fram till examinationen. Efter tongången i både presentationen 

och uppsatsen krävdes en kärlekshandling. 

Hur du angriper en situation där det finns en problematik värd att påvisa med en vilja att påverka, 

blir din framtoning avgörande för mottagandet av den önskvärda dialogens grogrund. Detta var ett 

samtalsämne som dök upp då och då under projektets genomförande och under opponeringen. Jag 

vill föra dialog med personer som sitter i en maktposition, väl medveta om hur betydelsefull just 

deras godkännande är för den enskilde och den enskildes uttryck för sin samiskhet. Där jag ser 

individen som en viktig  nyckel till ett levande samiskt kulturarv. 
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Konsthantverket och slöjden som utgångspunkt för samtal ville jag ta till vara på i 

utställningsituationen, på samma sätt som objekten jag pressenterade på examinationen. Jag valde 

att gå vidare med kniven; som bärare av traditionell sydsamiskt ortskaraktär i formspråk och 

mönstertradition. Men även som symbol för det fundamentala i att bära redskapet på sig som 

påminnelse om (i detta fall) dess betydelse för ett liv nära naturen.  

Jag lät smida 4 knivblad efter min formgivning, och tog där hjälp av smeden Martin Dewe. Jag gick 

vidare med två av dem, och fortsatte införandet av glas till hårdslöjdsslöjdtraditionen. Storleken på 

knivarna överdimmentionerade jag en aning. 

Detta skulle bli objekt att se på, och tala kring. I övrigt ville jag att de skulle följa hantverkstraditionen 

och hinta om den uppgift ett bruksföremål som en kniv traditionellt har; ett fundamentalt redskap i 

det gamla samiska livsföringen, att ha till hands. Duodjins resa från slöjd för vardagsbruk till bärare av 

en kommersialiserad gemensam äkta samisk identitet är mycket spännande, och också mycket 

problematisk.    

 

 Att möta en publik. 

Samtalen; igenkännandet, acceptansen, frågorna, budskapet, om slöjd, det levande traditionerna, 

traditionsbärarna, materialvalen och den äkta varan. 

Efter veckorna med Jakten på det samiska längtade jag efter att få färdigställa något. Det sammanföll 

perfekt med insikten att det var just vad jag behövde göra för att föra den dialog jag jobbar för. 

Situationen på utställningen skulle bli långt ifrån den trygga miljö där examinationen ägde rum. Där 

hade jag möjlighet att ge verktyg till mina åhörare att förstå objekten i relation till situationen. 

Medan utställningssituationen innebär blixtsnabb och direkt komunikation. Jag bestämde mig för att 

det viktigaste var att svara bra på projektet. Utställningen blev ett tillfälle att visa det svaret, och inte 

Jakten på det samiska. Så jag visade Samisk glasslöjd, och inget annat. 

Detta  innebar att ”jakten”  låg dold bakom knivarna. Jag kunde fokusera på att pressentera den 

samiska glasslöjden istället. Mottagandet var gott. 

Avsaknaden om information bakom glasslöjdens tillblivelse var något som bjöd in till samtal med de 

som kunde relatera till objekten på något vis; som traditionellt hantverk, slöjdande, materialval, 

praktiskt brukande, samisk form- och mönstertradition, människor som var intreserade av att prata 

om kulturarv och förnyande av traditioner eller bara var allmänt intresserade. Budskapet om 

duodjiutövandets identitetsstärkande handling gick fram. Jag upplevde att knivarna och deras 

budskap var lätta att ta till sig, det var i alla fall vad folk sa till mig. 

Många gånger gick människor förbi, och jag hörde dem kommentera att ”det var något samiskt”, 

eller ”såntdär har vi hemma” eller ”såntdär samlade vi på”. Glasslöjdens ursprung katigoriserades av 

förbipasserande snabbt som samisk, och det upptäkte jag att jag uppskattade. Det är nått samiskt. 

När besökare stannade upp och ville prata slöjd, samiskhet, traditioner eller material mm. så mötte 

jag inte en enda som inte accepterade glaset som ett slöjdmaterial, och uttrycket som samiskt. 

Tvärtom fick jag mycket positiv respons på mitt projekt och på knivarna.    
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Det sättet jag pressenterade knivarna på är ett ganska vanligt sätt att pressentera knivar (se bild s. 9). 

Ändå var besökarne ibland osäkra på vad det var de såg. Det tror jag berodde på i vilken situation 

både besökarna och knivarna befann sig i. För det kommer aldrig att vara samma sak att visa Samisk 

glasslöjd på Konstfacks vårutställning som att visa Samisk glasslöjd i till exempel Jokkmokk. 

  

 Avslutande ord 

 Tack Dewe, för hjälpen med genomförandet.  

När jag tittar på min projektbeskrivning ser jag att mycket bra har hänt sedan dess. Jag vill öka min 

kompetens i de traditionella slöjdmaterialen och kring slöjdandet för att kunna översätta till mitt 

tänk inför kommande projekt.  Det viktigaste är att jag kännt en bekväm distans till mitt arbete. Detta 

har gjort projektet öppet för en strid ström av  konstruktiva diskussioner, argumentationer och 

samtal. Så borde duodjin också få vara. 
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Samisk glasslöjd 
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