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Sammanfattning

Jag har under mitt examensarbete samarbetat med hemslöjdskonsulenterna 
i Kalmar län.

Hemslöjd är att skapa själv, samtidigt som man förvaltar ett kulturarv - en 
teknik eller tradition.

Jag har under mitt arbete sökt efter hemslöjdens kärna och försökt skapa 
en artefakt som innehåller denna kärna. Genom att lyfta fram ett gammalt 
bruksföremål - bordstolen (en smart möbel som sparar golvutrymme, som 
tyvärr bara finns på museum idag), förvaltar jag ett kulturarv och skapar 
samtidigt intresse för hemslöjd och äldre föremål. 

All tradition är förändring, därför har jag anpassat bordstolen till dagens 
hem, som sidobord eller soffbord. Jag utformar möbeln så att den blir ramen 
för det egna skapandet - som en byggsats som man kan dekorera själv. Jag 
påvisar i mitt arbete ett antal sätt att dekorera som är kopplade till min defi-
nition av hemslöjdens kärna.

Nyckelord

Hemslöjd, folkkonst, design, slöjd, dekoration, bordstol, mattavla, byggsats
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1. FÖRORD

Stor tack till: Anders Isgren, hemslöjdskonsulent i Kalmar Län. Slöjdarna 

Staffan Låke, Mikael Svensson, Jan Nilsson och Lars Svensson. Madesjö 

hembygdsförening, för att ni visade bordstolen. Mina klasskamrater och lä-

rare.

2. INLEDNING 
Hantverk och hemslöjd tilltalar mig för att man hela tiden är med i proces-

sen, från skiss till färdig produkt. Så, att göra ett examensprojekt tillsam-

mans med Hemslöjdskonsulenterna i Kalmar län passade mig utmärkt.

Under mina första besök hos hemslöjdare, Mikael Svensson och Staffan 

Låke, båda korgmakare i Blekinge, insåg jag hur mycket det finns att inspire-

ras och lära av slöjden. Framför allt när det gäller hållbarhet, både i fråga om 

miljö och kvalité. Inom hemslöjden har närheten till materialet varit centralt, 

samt att materialvalet har varit noga utvalt beroende på föremålets använd-

ningsområde. Användaren har naturligt varit i fokus inom hemslöjden, då 

man ofta gjorde sina egna verktyg och möbler, och man ville vara säker på att 

de skulle hålla länge och vara skonsamma för kroppen.

Den långsamma processen behövs i ett snabbt samhälle.

3. BAKGRUND

3.1 Presentation av Hemslöjden

SHR, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, är en ideell organisa-

tion som verkar för att bevara, främja och utveckla slöjden, både som kultur 

och näring. Visionen är att ge varje människa möjlighet att upptäcka skönhe-

ten, nyttan och glädjen i slöjden.

Vad gör SHR? 

Samordnar landets hemslöjdsföreningar. 

Ger ut tidskriften Hemslöjden som är Sveriges största tidskrift för slöjd och 
hantverk. 

Äger bolaget Svensk Slöjd AB med butik på Nybrogatan i Stockholm. Svensk 
Slöjd AB driver även grossistverksamhet. 

Är granskningsnämnd för gesäll- och mästarbrev inom vissa textila yrken: hand-
vävar-, broderi- och stickningsyrket. 
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Delar ut fyra stipendier per år. 

Driver Slöjdklubbar i hela landet. 

Är delägare i Sätergläntan Hemslöjdens gård som är en nationell och internatio-
nell mötesplats för slöjd- och kulturintresserade. 

Är huvudman och samordnare för Hemslöjdens kurser som bedrivs av hem-
slöjdsföreningarna och hemslöjdskonsulenterna ute i landet. 

(http://www.hemslojden.org/svenskahemslojdsforeni.dsp)

Under rubriken Hemslöjdsrörelsen, skriver  Katarina Ågren i NE, att det år 

1922 inrättades en hemslöjdskonsulenttjänst och verksamheten har idag 

byggts ut till att omfatta en konsulent i hård slöjd och en i mjuk slöjd i varje 

län. Min handledare under arbetet, Anders Isgren, är hemslöjdskonsulent för 

hård slöjd i Kalmar Län. 

Hemslöjdsföreningarna bedriver en omfattande kursverksamhet, yrkeskur-

ser såväl som kortkurser, för en bred allmänhet, ofta i samarbete med folk-

högskolor och studieförbund. Katarina Ågren berättar vidare i samma text, 

att hemslöjdsrörelsen har genomgått organisatoriska förändringar, men har 

genom åren fortsatt att se som sin uppgift att främja sysselsättning. Samt att 

verka för användande av naturmaterial av hög kvalitet, att sprida kunskap 

om gamla tekniker och utveckla mönster och former från tiden före indu-

strialiseringen.

3.2 Uppdragsformulering

Hemslöjden behöver få nya grupper intresserade och framför allt visa att de 

finns och vad de gör. I artikeln Slöjdkänsla i tiden från Dagens Nyheter, pu-

blicerad 2008-12-07, skriver Malin Vessby att enligt en Nutekstudie1 är 71% 

av slöjdarna över 50 år. Hon berättar vidare att trots att slöjd och hemslöjd 

plötsligt blivit hippt och inne, är det mycket få som behärskar klassiska slöjd-

tekniker som att rotslöjda och spinna; de allra djupaste kunskaperna riskerar 

att försvinna med den äldre generationen. Därför är målet att nå nya grupper 

en del av arbetet, samt att väcka intresse bland dessa grupper att slöjda och 

att skapa själva. Detta för att hemslöjden som verksamhet ska kunna få en 

återväxt. 
 

3.3 Syfte/Vision

Syftet är att skapa en artefakt som med en stark hemslöjdsidentitet, både när 

det gäller funktion och materialval, inspirerar till kreativitet. Jag vill skapa 

ett föremål som blir en ram för det egna skapandet, slöjdandet i det här fal-

let. Artefakten ska väcka nyfikenhet och intresse kring hemslöjd och samti-

digt visa vilken stor inspirationskälla hemslöjd är i en kreativ process. Mitt 
___________________________________

1Nutek eller Verket för näringslivsutveckling var en svensk statlig förvaltningsmyndighet som 
hade till uppgift att stärka näringslivets förutsättningar och främja hållbar regional tillväxt. 
Nutek avvecklades den 31 mars 2009. Källa: Wikipedia)
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syfte stämmer bra överens med hemslöjdsrörelsens egna vision: att ge varje 

människa möjlighet att upptäcka skönheten, nyttan och glädjen i slöjden. 

(http://www.hemslojden.org/svenskahemslojdsforeni.dsp) Jag vill också  se 

hur mötet mellan design och hemslöjd kan se ut och visa hur man kan för-

valta tradition genom förändring.

3.4 Frågeställningar

Vad är hemslöjd? Vad är hemslöjdens kärna? Har vi ett behov av slöjd idag? 

Varför slöjdar människor idag? Hur ser behovet ut? Vad skiljer begrepp som, 

hemslöjd, konsthantverk, och design? Hur kan jag skapa en produkt som 

innehåller kärnan inom hemslöjden samtidigt som dess användningsområde 

känns aktuellt? Hur ser ett möte mellan hemslöjd och design ut?  

4. DESIGNTEORETISKT FÖRHÅLLNINGS-
SÄTT 

För att öka förståelsen för mina intentioner och syfte med projektet vill jag 

berätta hur jag ser på begreppet design och hur jag ser på min roll som desig-

ner.

4.1 Vad är design?

När man skriver en uppsats om design måste man ställa sig frågan vad de-

sign är. Jag tänker inte gå ner på djupet men ändå genom jämförelser visa 

vad begreppet design kan betyda. Ett tydligt exempel är att jämföra med 

konst: Om konst är fritt skapande, är design motiverat skapande, där form 

och färgval är motiverade utifrån en reflekterande designprocess. Design 

är också ett begrepp som ligger mellan konst och industri och rör sig i båda 

dessa begrepp samtidigt:

Design applicerar och anpassar idéer från konst till det industriella och kom-
merciella. (Edeholt, Håkan, 2009-03-16. Föreläsning, Pukeberg)
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4.2 Min roll som designer

För att försöka beskriva designerns roll blir det lättare om man sätter desig-

nern i jämförelse med andra närliggande begrepp. Håkan Edeholt jämför på 

en föreläsning om innovation, Pukeberg 2009-0�-16, tre olika yrkesroller 

inom konstindustrin: konstnären, designern och ingenjören. Han ger gene-

rella bilder av hur rollerna är, för att jämförelsen ska bli tydlig.

Jag ser mig själv som en designer/formgivare som ligger mycket närmare 

konstnären än ingenjören. Min metod är ofta intuitiv och jag är intresserad 

av den konstnärliga delen av design. Med konstnärlig menar jag  tex form-

möten, spänningar mellan färger och former som kan uppstå i kompositio-

ner, samt idégenerering. I Håkan Edeholts jämförelse av yrkesroller känner 

jag mer igen mig i beskrivningen av konstnären, som i en jämförelse med 

ingenjören och designer, arbetar intuitivt och idealistiskt och ger personliga 

lösningar. 

Enligt mig är en designers viktigaste egenskaper att kunna se samband och 

potential i idéer och information, och sedan agera som förslagsställare med 

utgångspunkt av sin designprocess. Som hjälp för att se samband och under-

lätta val och beslut man ställs inför, kan man använda sig av olika designme-

toder.

5. RESEARCH/FORSKNING
Mycket av researchen består av möten med aktiva slöjdare. Dels genom be-

sök och som deltagare i en hemslöjdskurs, för att lära känna slöjden ordent-

ligt. 

För att kunna hitta hemslöjdens kärna behöver jag reda ut begreppet hem-

slöjd, samt närliggande begrepp. Detta för att kunna göra min egna defini-

tion och skapa mig en egen uppfattning av vad hemslöjd är. Jag har förstått 

under mitt forskningsarbete hur svårdefinierade begreppen slöjd och hem-

slöjd är. Definitionerna är lika många som slöjdarna själva.  
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5.1 Hemslöjd som begrepp

Om jag själv försöker ge en formulering på vad ordet hemslöjd betyder idag, 

skulle jag säga att ordetet har en historisk betydelse som produktionsform. 

Man tillverkade något i hemmet småskaligt, något som skall komma till nytta 

som bruksföremål och som gärna också får vara till lust och glädje 

Idag är hemslöjd fortfarande en produktionsform, småskalig, men idag 

kanske ännu mer kultur - folkkonst, ett folkligt kulturarv och en del av vår 

kulturella identitet. Jag menar detta då verksamheten inom SHR till stor del 

består av kurser där äldre slöjdtekniker lärs ut, så som vävning, tälja, stål-

trådskonst osv. Det finns fortfarande ett behov av att göra funktionella före-

mål med enkla verktyg, som dessutom har ett personligt uttryck.

Denna korta definition syftar till att endast förklara ordet hemslöjd och hur 

det ska tolkas i min uppsats. I kapitlet Resultat tar jag upp hemslöjdens 

kärna och går in på en djupare innebörd av min definition av begreppet hem-

slöjd. 

5.2 Hemslöjden då

För att förstå hemslöjden idag vill jag ta upp hur hemslöjden har sett ut och 

när begreppet hemslöjd kom till.

Nationalencyklopedin beskriver ordet hemslöjd, som tillverkning av bruks-

varor som kläder, hemtextilier, husgeråd, möbler, arbets- och transportred-

skap, på landsbygden utförd i hemmet för eget behov. Detta är en beskriv-

ning som passar in väl på hur hemslöjd såg ut förr. 

I boken Hemslöjd, i kapitlet ”Hemslöjd som produktionsform”, beskriver 

Anna-Maja Nylén att fram till omkring 1850 var hemmet och hushållet lan-

dets största tillverkare av alla de varor, som behövdes för kläder, föda, hus 

och hem. Hon berättar vidare i samma kapitel att det utmärkande för hem-

slöjden är att en vara tillverkas i hemmet, som bisysselsättning, och säljs di-

rekt till konsumenten av tillverkaren. Vad skiljer då hemslöjd från hantverk?  

Anna-Maja Nylén säger att hantverkaren har en yrkesmässig träning för en 

viss typ av varor, och tillverkar dessa i en verkstad på beställning av konsu-

menten. 

5.3 Hemslöjden idag – finns ett behov?   

Hemslöjden är idag, som jag nämnt tidigare, först och främst den aktivitet 

som SHR bedriver, framför allt kurser och utställningar. Men finns ett behov 

av slöjd idag? Det är tydligt att det fanns ett behov för 150 år sedan, som pro-

duktionsform, men varför slöjdar vi fortfarande idag? 
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Jögge Sundqvist ger en möjlig förklaring i inledningen av boken Slöjda i trä. 

Han säger att det i ett allt mer komplicerat samhälle blir angeläget att få vara 

med i en arbetsprocess från början till slut. Han berättar vidare att männis-

kor har ett behov av samspelet mellan tanke och hand – att det i slöjdandet 

finns ett samlat lugn, att slags praktisk kontemplation med tid för tankar. 

Anders Isgren berättar i DN-artikeln Slöjdkänsla i tiden (Vessby, 2008) föl-

jande:

”För mig handlar slöjd om att göra med händerna, om att

skära med olika vassa knivar och yxor. Det är action och

aktivitet. Men när jag väl är inne i jobbet är känslan väldigt

meditativ.”

Jag vill jämföra denna känsla som både Jögge Sundqvist och Anders Isgren 

beskriver med Mihály Csikszentmihalyis psykologiska begrepp flow, som 

jag tycker är närbesläktat. Flow beskrivs som en känsla av att ens förmågor 

räcker till för att klara den utmaning man står inför. Koncentrationen inten-

sifieras, medvetandeheten ökar och man känner tillfredsställelse inombords. 

Mihály Csikszentmihalyi beskriver i texten Att uppleva ”flow” hur upplevel-

sen av flow kännetecknas. Mihály menar att flow kan uppstå när man känner 

djup koncentration av en avgränsad grupp stimuli, som individen uppfattar 

som relevanta. Han ger exemplet motspelarens serve för en tennisspelare. 

Ett exempel på ett sådant relevant stimuli för en slöjdare skulle kunna vara 

den färska träbitens motstånd mot kniven.

Mihály har med sina studier kommit fram till att alla som upplevt flow be-

skriver upplevelsen som spännande, självförverkligande och njutningsrik. En 

upplevelse som är sin egen belöning. 

Sammanfattningsvis kan man säga att vårt behov av hemslöjden som pro-

duktionsform är betydligt mindre idag. Behovet idag är på en personlig nivå, 

som avkopplingsform och som utlopp för kreativitet.

5.4 Slöjd

”Slöjd är inte hantverk. Hantverkarna utövar ett specialiserat kunnande, ofta 
med verktyg som utformats för att rationellt passa in i en kontrollerad tillverk-
ningsprocess. Många förväxlar handens verk med hantverk. Slöjd är bruket av 
enkla verktyg med stor skicklighet, ett brett materialkunnande och en förmåga 
att lösa funktionella problem med det kunnandet.” 

(Sundqvist, Jögge, 2004)

Jag tycker Jögges förklaring av begreppet slöjd är bra. Genom att  jämföra 

med  det närliggande begreppet hantverk, blir skillnaden mellan de två up-

penbar och definitionen tydlig. Han påstår, precis som Anna-Maja Nylén 

1968, att hantverkaren är yrkesmässigt tränad, till skillnad från slöjdaren. 
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5.5 Folkkonst

Folkkonst är ett begrepp som ofta flyter ihop med slöjd och hemslöjd, därför 

vill jag kort berätta om begreppet. 

Nationalencyklopedin beskriver folkkonst, som en sedan 1900-talets början 

använd benämning på ett bild- och föremålsskapande med stark anknytning 

till den förindustriella landsbygdskulturen. Nils-Arvid Bringéus berättar 

vidare i Nationalencyklopedin att folkkonst bör skiljas från såväl hemslöjd 

och konsthantverk som hötorgskonst och kitsch. Han tillägger också att vissa 

forskare undviker helst benämningen p.g.a. svårigheterna att definiera såväl 

folk som konst.  

Jag skulle vilja att det är mycket svårt att skilja begreppen folkkonst och 

hemslöjd åt. T ex kan många av de föremål och tekniker som beskrivs i boken 

Hemslöjd, Anna-Maja Nylén, passar in under beskrivningen om folkkonst 

som Nationalencyklopedin ger.

Det bör också tilläggas att synen på folkkonstens föremål genom tiderna har 

uppfattats som mindre värdefull och äkta. I boken Svensk Folkkonst del 2 

skriver Bengt Jacobsson att konsthistoriker i början av 1900-talet ansåg att 

folkkulturen ständigt härmade och kopierade från de övre kulturskikten, 

stilkonsten. Att folklig konst är en förvildad konstform, orsakad av utövarnas 

oförmåga att konstnärligt återge det sedda. Den negativa klangen i begrep-

pet folkkonst har levt kvar länge, men har på senare år fått upprättelse bland 

annat med utställningar. Nu senast, utställningen Annan konst, 14 mars - �1 

maj 2009, på Göterborgs Konstmuseum.

5.6 Dekoration, naivism och urformer

Som iakttagare av hemslöjd under några månaders tid är rikedomen av de-

koration på många objekt, något som jag särskilt lägger märke till. De flesta 

tekniker som hemslöjdsföreningarnas kurser tar upp har dekorerande inslag. 

En möjlig anledning till att dekorationen är så central inom hemslöjden kan 

vara dess koppling till folkkonsten. I Nationalencyklopedin under rubriken 

Svensk folkkonst står följande:

”I fråga om vissa slag av folkkonst brukar man peka på speciella kännetecken. 
Till skillnad från hantverksmåleriet utmärks sålunda vägg- och bonadsmålning-
ar av frånvaron av perspektiv. Detta ger ofta måleriet en charm som påminner 
om naivisters arbeten i våra dagar. Ett annat drag är fruktan för tomrummet, 
horror vacui. Det yttrar sig i en benägenhet att fylla alla tomma fält med blom-
mor, träd, hus eller enbart prickar och stänk, varigenom målningen kan bli 
mycket tät.”

Bengt Jacobsson ger i boken Svensk Folkkonst, del 2, kapitlet Folkkonstens 

myter, en möjlig förklaring på det naivistiska dragen i folkkonsten, när han 

berättar att gestaltningen ofta är enkel, naturlig, spontan och framför allt 
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okonstlad och oskolad. Folkkonst menar han är en primitiv och naiv kon-

styttring, ett gestaltande i urformer, i enkla former.  

Jag definierar dekoration även som upprepade mönster, t ex flätning av nä-

ver, stickning, knyppling osv. då detta också är upprepande mönster som 

fyller tomrum.  

5.7 Tälja i färskt trä

Jag anmäler mig till en kurs som heter Tälja i färskt trä. Kursverksamhe-

ten är en av de stora delarna inom hemslöjdsföreningarna. Kursen leds av 

Anders Isgren. Jag får lära mig knivgrepp, hur man tar ut ett lämpligt ämne, 

hur man klyver ämnet och hur man kan färgar eller målar in trä med pig-

ment och linolja.

Exempel på vägg-
bonad med avsak-
nad av perspektiv. 
Målning av Lars-
hans Per Persson 
1863.

Ett föremål jag täljde på kur-
sen. En fågel ur en färsk asp-
gren.

Att möta andra deltegare på en hemslöjdskurs  var viktigt i min research. Vi 

var åtta deltagare: sex män och två kvinnor alla i olika åldrar. Från femton år 

upp till runt sextio år. Två män var slöjdlärare och såg kursen som fortbild-

ning, en äldre man var där med sitt barnbarn, så förkunskaperna var väldigt 

olika. Någon mer koppling än intresset för slöjd och eget skapande kunde jag 

inte se bland deltagarna.
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5.8 Bordstolen

Jag gör ett besök på Madesjö hembygdmuseum för att titta på deras samling 

och låta mig inspireras av deras mer än 7000 registrerade föremål. Det är 

här jag för första gången får se en bordstol och känner direkt att det är ett 

sådant objekt jag vill jobba med. Den är bärare av den starka hemslöjdsiden-

titet som jag letar efter: primitiv och okonstlad i sitt formspråk, med en enkel 

och smart funktion.Identiteten är svår att beskriva, det rör sig snarare om en 

känsla, en smakfullhet. Nationalencyklopedin beskriver möbeln på följande 

sätt: 

bordstol, kombinationsmöbel i två huvudtyper. Den ena, som endast är känd 
från Sverige, har dubbla, medelst gångjärn förenade sitsar samt ryggbricka; i 
nedfällt skick gör ryggbrickan tjänst som ben. . . . Bordstolar har framställts i 
allmogemiljö åtminstone sedan 1600-talet.

Mått på bordstolen i Madesjö Hembygdsmuseum. Sitthöjd: 575mm 
Sittdjup: 340mm Sittbredd: 700mm Skivtjocklek: 25 mm
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5.8.1 Bilder på andra bordstolar

5.8.2 Formanalys av bordstol
Bordstolen har ofta en mycket bred sits i förhållande till riktvärdet min 400 

mm (Sittmöblers mått, Erik Berglund), det finns alltså ingen begränsning på 

hur bred en sits kan vara. Däremot är bordstolen generellt för hög i sitsens 

framkant, detta beror antagligen på att det ska  bli ett funktionellt bord när 

sitsen fälls.

Möbeln har ett karaktäristiskt utseende, skiljer sig från andra möbler, genom 

att vara för hög och för bred. Den smala ryggbrickan, som ofta verkar vara 

skuren i olika mönster och former, ger möbeln ett tronliknande utseende. 

5.8.3 Användningsområde
Bordstolen eller mattavla som den också kallas, användes som matbord och 

fälldes till stol efter måltiden. Möbeln var ofta tung och den “tillhörde huset”.

Många bönder bodde trångt och behövde allt utrymme de kunde få. Därför 

finns det många exempel på multifunktionella allmogemöbler.

Men behovet finns väl fortfarande för multifunktionella möbler som sparar 

plats? En stor del av den unga befolkningen bor i mindre lägenheter. Genom 

att formge en bordstol som passar in i ett samtida compact living-samman-

hang, möter kanske hemslöjden nya grupper. 

 

Bordstol från Kalmar Läns Museum. Ett 
runt bord, också med dekorerad ryggtavla.

Bordstol från Johan Engbergsantik. (http://
www.johanengbergsantik.com/foto/sid 08/all-
moge-bord-stol-.jpg)
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6. DESIGNPROCESSEN & METODER
För att förtydliga vill jag säga att i designprocessen blandas metod och forsk-

ning, de följer inte varandra i någon speciell ordning, utan pågår samtidigt. 

Men jag har valt att dela upp i två separata kapitel för att förenkla beskriv-

ningen av min designprocess.

6.1 Skissen

En av de mest centrala metoderna inom designprocessen och allt konstnär-

ligt skapande är skissandet. Pirjo Birgerstam beskriver i boken Skapande 

handling – om idéernas födelse,  skissen som något ständigt pågående. 

Genom att intervjua flera erkända svenska arkitekter och konstnärer visar 

Pirjo Birgerstam skissandets syfte och nödvändighet. I kapitlet Estetisk-in-

tuitiv position i skissandet, skriver Pirjo att skissen hos somliga fortgår helt 

eller delvis inne i huvudet, utan synliga yttre tecken. Jag känner igen mig i 

beskrivningen, då jag själv skissar och skapar inre bilder som jag sorterar 

mellan, och detta är, under stora delar av en designprocess, ständigt pågå-

ende. Jag växlar mellan inre bilder och skisser på papper. I en inledande fas, 

väldigt sökande och fria skisser. 

Ett exempel på hur en skiss i det inledande skedet av detta projekt såg ut. 

Samt en mer artikulerad skiss som tillkommit senare, efter sortering av mina inre bilder. 
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6.2 Skissmodeller

För att kunna göra ett urval bland sina idéer måste man realisera dem som 

tredimensionella former. Detta gör man för att känna på storlek och propor-

tioner. Mitt skissarbete i �D började med småmodeller av papper, men jag 

övergick snabbt till trä för att få bättre materialkänsla.

6.2.1 Formen växer fram

Första modellerna i skala 1:7 är enkla och 
kopior av bordstolen i Madesjö med fyra 
ben.

Den fyrkantiga formen behöver det 
“udda” benet för att skapa spänning och 
lekfullhet.

Jag prövar med tre ben. Resultatet är 
enklare och en mer renodlad form. Jag 
låter benen smalna av nertill.

Bordet blir symmetriskt, men med ett 
“udda” ben. 

Några exempel på modeller och reflektioner kring formarbetet.
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6.3 Workbookmetoden

Henriette Koblanck beskriver Workbookmetoden i ”Att arbeta med Work-

book”, som en pedagogisk metod, vars viktigaste aspekt är sätta studenternas 

lärandeprocess i centrum. Workbooken blir ett verktyg som skapar djupare 

förståelse för det egna lärandet. Workbookmetoden är en dokumentation av 

allt som rör det pågående projektet. Det är skisser, observationer, inspira-

tionsbilder, designmetoder och framför allt reflektioner. Reflektioner som 

Jag behöver en lösning för att bordet 
inte ska kunna fällas ihop inåt. Här är 
en lösning där bordskivan kan vila på 
stolsbenen.

Detta är en elegantare lösning. Om fram-
benen är vinklade utåt kan bordet inte 
fällas inåt.

En fyrkantig sits gör stolen stramare och 
mer primitiv.

Modell i full skala för att prova storleken.
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försöker förklara de urval och val man gör under designprocessens gång. Den 

ska klart och tydligt visa att du har gjort självständiga undersökningar. Det 

är på detta sätt jag använder mig av metoden, som en dokumentation, som 

på ett tydligt sätt visualiserar min process, både för mig själv och för lärare 

och handledare – försöker visa den röda tråden. Den visar hur jag utforskat 

frågeställningen och intentionen med projektet.

6.4 Identity tool kit ITK, imageboard

Identity tool kit är en designmetod som Henriette Koblanck utformat. Jag 

har valt att jobba med Imageboard, en del av ITK, som är en metod för att 

visualisera en idé - ett koncept.

Metoden är konkret och tydlig, och den är en bra designmetod för att syn-

liggöra och förtydliga en tankeprocess som utan metoden kan vara svår att 

redovisa. Vi har alla skilda erfarenheter och bakgrunder och då räcker orden 

ofta inte till.

Metoden går till så att man beskriver idéns kärnvärden, i mitt fall hemslöj-

dens kärna, med fem ledord. Varje ledord preciseras i en mening. Sedan för-

söker man visualisera kärnvärdena med bilder.

Jag tycker att imageboard som metod hjälper till att redovisa och visualisera 

min definition av hemslöjden - hemslöjdens kärna.

Mitt resultat av metoden Imageboard redovisas i kapitlet 7. Resultat.

6.5 Besök hos slöjdare

För att lära känna hemslöjden, för att förstå den och utövarna träffar jag 

tillsammans med Anders Isgren i inledningsskedet av projektet några aktiva 

slöjdare. Jag redovisar dessa möten med mina personliga observationer och 

iakttagelser – introspektion. Dessa möten låg sedan till grund för arbetets 

projektbeskrivning.

6.5.1 Introspektion som metod
I boken Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, 2004 , berättar 

Maria Frostling-Henningsson om introspektion som metod i forskningssam-

manhang. Introspektion som metod lämpar sig bra till all forskning kring 

upplevelser, beteenden, relationer och kulturer. Speciellt lämpade är studier 

där forskaren är driven av ett eget, personligt engagemang (Maria Frostling-

Henningsson, 2004).
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6.5.2 Korgmakare i Blekinge

Den 9 februari 2009 tar jag och Anders Isgren, hemslöjdskonsulent i Kalmar 

län, bilen till Blekinge för att träffa två slöjdare: Mikael Svensson och Staffan 

Låke, båda korgmakare.

Mikael Svensson

Mikael Svensson träffar vi hemma hos honom, på landet en bit utan för Ron-

neby. Mikael visar oss in till sin verkstad, som är en stuga jämte huset. Inne 

i stugan är det lite småkyligt, 12°C, perfekt arbetstemperatur tycker Mikael. 

Mikael gör enekorgar. Han flätar handklyven en till vackra korgar. Han be-

rättar att det började för tretton år sedan och hur han fastnade, framför allt 

för materialet: den långsamt växande, spänstiga enen. Han hade fått lära sig 

av en gammal man på ett ålderdomshem.  

det torra”, som gjort korgarna på ålderdomshemmen och inte behövt ta be-

talt. Han berättar vidare att enekorgar har varit en dussinvara och masspro-

ducerades förr i Blekinge, på mitten av 1800-talet, i så pass hög utsträckning 

att enen höll på att försvinna i området. 

Korgarna tar långt tid att göra. Först måste man hämta färskt och ”rätt” ma-

terial i skogen, så kvistfria pinnar som möjligt. Sedan klyver man pinnarna 

för hand och flätar direkt, medan enen är riktigt mjuk och medgörlig. Jag 

försöker själv klyva en pinne efter att Mikael visat tekniken. Det är svårt, 

men han får det att se så lätt ut.

Att det tar lång tid att fläta korgar är bra för kvalitén. Han säger att det lång-

samma behövs i ett snabbt samhälle. Han är inte riktigt nöjd med vart sam-sam-

Han visar en äldre enekorg, som visst 

är över femtio år och den är fortfa-

rande spänstig – inte sådär torr och 

lättsprucken som gamla korgar av 

andra material blir med åren. En av 

de sörsta korgarna i verkstan har en 

speciell form, den har som en slags 

midja och den kallas i folkmun för 

”rumpekorg”. Formen får den för att 

som Mikael säger: materialet vill ut. 

Materialet påverkar formen. 

Mikael lever inte på sitt slöjdande, 

korgar betalar man inte så mycket för 

säger han. Han menar att priserna 

är så låga för att det ”mest är gamla, 

pensionerade gubbar, som har sitt på 

Mikael Svensson visar hur spänstig en 
gammal enekorg är.
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hället är på väg, hur effektivt och snabbt allt ska vara. Men där tror han att 

slöjden kan vara en fristad, där man kan koppla av och låta saker få ta tid.

Vad Mikael kan få in lite pengar på är att hålla föredrag och hålla i kurser. 

Kurserna brukar gå till så att man börjar i skogen och hämtar materialet som 

man sedan ska fläta med. Just att vara nära naturen och  materialet verkar 

vara Mikaels drivkraft. Han säger att han aldrig tröttnar på korg. 

Mikael har lite saker till försäljning i verkstan, bl a något han kallar för ”hast-

korgar” som inte tar fullt så lång tid att göra och går därför att sälja till ett 

lägre pris. Han gör även andra föremål, täljda träsaker: fågelmatare, krydd-

torkare och små fina ”älgar”.

Innan vi säger hejdå till Mikael imponeras både jag och Anders av hur fint 

Mikael har travat upp sin ved intill huset vägg. Ett riktigt konstverk. Det 

finns en oregelbunden regelbundhet i vedhögen. Vedträna är lagda på varan-

dra i ett strikt och upprepat mönster, men människans och handens närvaro 

syns i det noggranna staplandet och skapar liv - precis som i hans flätningar 

på korgarna.

Konstverket på utsidan av Mikaels verkstad.

Staffan Låke

Vi fortsätter vår färd i Blekinge och till Karlshamn. Jag och Anders ska träffa 

Staffan Låke, även han korgmakare. Han bor ute i skogen, en bit utanför 

Karlshamn. Vi hittar  efter ett tag och Staffan möter oss ute på gården. Han 

har en liten hage med får och en lada med höns. I ladan förvarar han även 

sitt material: han flätar sina korgar i vide. Vide som han odlar själv trädgår-

den. Han berättar att viden är lättodlad och smidig att arbeta med och att en 

stor fördel är att det är ingen kostnad i verktyg eller material. 
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Strax utanför ladan ligger odlingen och runt om på trädgården står stora 

buntar med sorterad vide. Videbuntarna är otroligt vackra. Staffan delar upp 

videpinnarna efter sort, färg och storlek. Och när de står ute på marken tor-

kar de inte, utan förblir färska. 

Han berättar att det började för ca. 18 år sedan, att intresset hade han fått 

tack vare hemslöjden. Inte heller Staffan tjänar några pengar på sin korg-

flätning. Enligt honom är det hopplöst att genera på korgflätning pengar, 

eftersom det bara kan förbli en bisyssla i Sverige. Han menar att man inte 

kan konkurrera med korgar flätade i länder med lägre löner, som t ex Kina. 

Kvalitétsmässigt är det ingen större fel på billiga korgar, menar han. De är 

ofta flätade lika bra som hans egna, säger han, och visar just en sådan billig 

brödkorg, som han tror är gjord i Kina.

Vi går in i ett rum där Staffan ställt fram många av sina arbeten. De är otro-

ligt fina och noggrant flätade. Han ser korgen som en bra begränsning i ska-

pandet, men att han mest går på lust och känsla när han ska fläta en ny korg. 

Vi diskuterar vad som gör dessa korgar så vackra, och Staffan tror att det är 

skönheten i tekninken, i konstruktionen – att den är synlig. Man ser hur allt 

hör ihop, hur korgen är uppbyggd av klyvna videpinnar.

En ram till en korg och en färdig videkorg.

Tyvärr gör Staffan inte så många korgar längre, men han säger att han vill. 

Han har en vilja att bli ännu skickligare, men menar att det måste bli ett yrke 

för att han ska kunna utvecklas mer. Samtidigt är han inte frustrerad över 

det, utan ser det mest som en kul hobby.
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6.5.3 Träslöjdare på Öland

Jan Nilsson

Den 25 februari 2009 är det dags för nästa hemslöjdsresa – denna gång på 

Öland. Första stopp blir i Böda, längst upp på norra Öland, för att träffa Jan 

Nilsson. Anders har berättat för mig innan vi åker att Jan har ett eget mu-

seum med sin slöjd i – sina träfiskar.

Jan Nilsson har en bakgrund som slöjdlärare, något han slutade med för 

några år sedan. Han tröttnade helt enkelt på det och hyr idag ut stugor på sin 

tomt.

Jan har en liten verkstad intill huset, som han jobbar i nästan varje dag, 

minst två timmar. Han kan inte annat än förklara det med att han måste och 

att det är skönt att forma en träbit för hand.

Materialet han snidar sina fiskar i är lind. Linden har inga tydliga årsringar, 

är mjuk och skonsam för verktygen, därför är den perfekt att  snida i. Dess-

utom är den ljus och det underlättar vid målning. Jan målar nämligen sina 

fiskar med akvarellfärg. Målningen är väldigt exakt och noggrann, så att det 

inte går att ta miste på fiskens art.

Jan signerar en fisk med titeln “Börshajen”. Fiskens fjäll består av massor av mynt.

Att det blev just fiskar, beror på ett stort intresse som funnit sedan barnsben 

– efter de många fisketurerna med pappa.  Så när han började snida för tjugo 

år sedan, var motivet givet.

Jans fiskar är väldigt realistiska, men samtidigt grova i sitt utförande. Med 

grov menar jag att skärningen är tydlig, man ser handen och knivens arbete. 

Detta skapar ett liv i fiskarna. Jan samlar på drivved och verkstaden är full av 

de fina strandfynden. Fiskarna monteras på drivveden och det är också något 

som bidrar till livfullheten i hans arbete.
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Efter att Jan bjudit på fika, visar han oss museet. Museet är öppet på som-

rarna och fungerar även som butik. Museet är ett imponerande livsverk. 

Lokalens väggar är fyllda av blänkande snidade fiskar. Det är visst Östersjöns 

och våra insjöars alla fiskararter samlade i rummet! 

Förra året installerade han en dator som är kopplad till en laserpekare. Man 

klickar på  ett fisknamn på skärmen, laserpekaren flyttar sig längs väggen 

och stannar på den just den fisken – snidad i trä.

Jan är med på en del utställningar och han säljer ganska många fiskar. Pri-

serna ligger mellan några hundra för mindre fiskar, upptill flera tusen för 

stora stim. Men alla fiskar är inte till salu, vissa är han speciellt nöjd med och 

dem skulle han aldrig sälja.

Lars Svensson

Vi fortsätter söderut till Färjestaden. Där bor Lars Svensson. Lars är möbel-

snickare, man skulle kunna säga att han har en liten småskalig industri, fast 

med mycket slöjdkänsla. 

När vi knackar på hans verkstad, som ligger intill hans hus, håller han på att 

jobba. Just nu är det ett beställningsjobb på en 1700-tals byrå som pågår. 

Någon vill ha en måttbeställd möbel som ska passa in perfekt i deras gamla 

hus. Lars jobbar alltså främst med beställningsjobb, men han gör sin egna 

slöjd också.

Anders har med två skåp som Lars har haft med på en utställning, som inte 

blev sålda. Vi bär in skåpen i ett mindre hus på gården. Där har han en även 

sin butik som är öppen på somrarna och här har han sina egna föremål. Det 

är färgglada skåp och ljuskronor. Föremålen har en naivistisk och glad fram-

toning, mycket beroende av färgerna – klara färger, ofta grundfärgerna blått, 

gult, och rött. Färger som man ofta förknippar med hemslöjd. Men också för-

målens form känns lekfull, de är enkla och rätt grova.   

Även här blir vi bjudna på fika och Lars berättar hur han gjorde när han 

stänkmålade väggarna med limfärg. Han blandade färgen själv och visar med 

rörelser hur han använde en björkruska för att stänka färgen med. 

Vi pratar vidare och han ger mig råd – att våga satsa och tro på sina idéer. 

Vikten av att göra något som man tycker är roligt, som man är personligt in-

tresserad av. Han berättar om sin son som har ett företag som gör musikin-

strumentväskor som gör det säkrare att flyga med sina instrument. Sonen är 

visst musikintresserad, spelar själv, och såg ett behov för en sådan väska.

Vi tackar Lars för kaffet och jag för de goda råden.

  

6.5.4 Reflektioner kring möten med slöjdare
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Det som är gemensamt för samtliga slöjdare jag träffar är att deras drivkraft, 

som är själva skapandet. Som Jan Nilsson beskriver det, att han måste gå 

ut i verkstan och jobba två timmar varje dag. Kunskapen och närheten till 

materialet är också viktigt. Hur de använder rätt material på rätt sätt. De vet 

begränsningarna och möjligheterna i sitt material. 

En annan koppling mellan de fyra är dekorationen. De håller alla på med nå-

gon form av utsmyckning. Jag definierar korgflätning som dekoration också, 

då det täta mönstret skapar liv i formen. Jan Nilsson, målar sina fiskar med 

otrolig noggrannhet och Lars Svensson färgsätter sina föremål i klara, starka 

färger. 

 

6.6 Användarstudie

För att se hur en slutanvändare skulle slöjda och dekorera en bordstol om 

de fick den möjligheten, har jag delat ut ett antal modeller av bordstolar 

(skalmodeller 1:3) till två personer - Markus Åkesson, konstnär och Petrus 

Nygren, designstudent. Har medvetet valt två kreativa personer för att se hur 

de tänker och låta mig inspireras av deras tankar. 

Jag har berättat om mitt arbete med bordstolen och hemslöjden, hur kon-

ceptet kring möbeln ser ut och uppmanat personerna i studien att skapa och 

slöjda på stolen. Hur skulle du dekorera en bordstol?  

Markus Åkesson har valt att dekorera bordstolen med en persisk matta. 

Den rika dekorationen på mattan ger liv åt möbeln. Bordstolen behöver 

dekoration! Kontrasten mellan mattans ornamentik och sitsens kantighet 

förhöjer verkligen möbeln.
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6.6.1 Reflektioner kring användarstudie
Användarstudien bekräftar min teori om att bordstolens kantiga, grova och 

enkla form, fungerar bra som tillsammans med dekoration. Den behöver 

dekoration för att få liv. Tanken är att formen ska bjuda in till eget skapande, 

vilket jag tycker den lyckades med i dessa två fall.

6.7 Reflektion kring designprocessen

I en designprocess kommer man ofta in på en mängd områden som man ska 

sätta sig in i, både teoretiskt och praktiskt. Detta innebär att man inte hinner 

gå ner på djupet i några av områdena. En designer blir ingen expert på alla 

områden som ett projekt rör vid. Designerns främsta uppgift är att vara bäst 

på form och färg. Jämför man med en hantverkare som är  Vad en designer 

är expert på är designprocessen – hur man går från vision till prototyp. Jag 

tycker att en designprocess mycket handlar om att göra val, att sortera bland 

idéer och information. Designprocessens metoder hjälper till att lyfta fram 

det som är relevant för det specifika projektet.

Gustaf Rosell säger i Anteckningar om designprocessen, 1990, i kapitlet 

”Design som tankeprocess”, att få designer är medvetna om sin process eller 

sin metodik. Att detta har sin förklaring i att det är svårt att uppmärksamma 

processen när man är mitt uppe i den. Gustaf Rosell skriver längre in i kapit-

let att det kreativa momentet i design är någonting mystiskt och oförståeligt, 

Petrus Nygren har dekorerat väldigt spontant och fritt. Han har målat 

det första han kom att tänka på som kunde ligga på stolen och bordet 

- katt. frukt, cigarett. Han har använt bordstolen som ett tomt ark och 

gjort den personlig.
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som en designer naturligt nog är rädd att mista. Så rädd att många inte vågar 

utforska dess väsen så länge det fungerar. 

Jag känner igen mig i Gustaf Rosells tankar. Jag kan ha svårt att reflektera 

hela tiden mitt i processen, då jag upplever att mycket av kreativiteten för-

svinner, likaså inspirationen. Därför brukar jag vänta med mina reflektioner 

och analyser ett tag. Det är inte alltid man vet vad man gjort precis när man 

skissat, eller varför. Skissen kan vara gjord på ren intuition. Risken är att om 

man reflekterar då, väljer bort en bra idé för att den saknar motiv, behov el-

ler liknande (i det tidiga skedet), i onödan. Men, om man låter skissen/idén 

vila ett tag kan man kanske se samband och förstå det man gjort. 

Medvetenhet kring sin process behövs naturligtvis, men det mystiska borde 

få vara med ett tag in i arbetet för att hålla inspirationen vid liv. 

7. RESULTAT

7.1 Hemslöjdens kärna

Genom att iaktta hemslöjden, som besökare hos aktiva, titta på mängder av 

föremål på hembygdsmuseer och som aktiv själv i kursen ”tälja i färskt trä” 

har jag försökt hitta hemslöjdens kärna. Att hitta kärnan var jag tvungen att 

göra innan jag kunde börja formarbetet. Här de kärnvärden inom hemslöj-

den som jag har kommit fram till under mitt arbete:

 

Det egna skapandet: Jag har kommit fram till att det egna skapandet är 

centralt, att skapa för skapandets skull är ofta viktigare än resultatet. Den 

meditativa och kontemplativa är minst lika viktigt som resultatet. Detta 

framkom tydligt i samtalen med de aktiva slöjdarna Staffan Låke och Mikael 

Svensson, samt de andra deltagarna på kursen ”Tälja i färskt trä”

Dekorationen: Både målad och karvad eller stickad och vävd. Kan den ib-

land så repetativa täta dekorationen var en förklaring till slöjdens meditativa 

egenskaper? Dekorationen blir inte bara en yta, utan själva utförandet av 

tex ett repetativt mönster eller karvande blir till en avslappnande tillstånd. 

Tillstånden kan närmast beskrivas med det psykologiska begreppet flow, 

som jag tagit upp tidigare, när tid och rum upphör under utförandet av en 

uppgift. 

Jag tror att en noga utförd och tät dekoration som på  tex en fint flätat pil-

korg, är en av orsakerna till det levande uttryck som många slöjdföremål har. 

Handens sätt att utföra en regelbunden dekoration ger små små avikelser 

som skapar liv i regelbundheten.  

Det naiva: Jag vill poängtera att det naiva ser jag som något väldigt posi-

tivt. Eftersom man i många fall kan likställa hemslöjd med folkkonst vill jag 
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framhålla det naivistiska. Många av föremålen inom hemslöjden har ett nai-

vistiskt uttryck, avsaknad av perspektiv är vanligt, klara färger och stiliserade 

dekorationer kan vara en av orsakerna. Med det naiva menar jag också det 

enkla och primitiva, spontana och okonstlade. Ofta är glädje och humor en 

del av föremålen. De tillåts vara lekfulla.

Närheten till naturen och materialet: Materialet kommer från närmil-

jön och är ofta naturligt: trä, ull, järn, linolja osv. Närheten till materialet, 

gör också att det är noga utvalt efter ändamålet och materialets egenskaper. 

På detta sätt blir föremålen slitstarka och det blir en hållbar produkt.

Dessa kärnvärden ser jag som värdefulla egenskaper som hemslöjden har, 

och  som de ska främja  och lyfta fram. Jag försöker i mitt koncept med 

bordstolen få med alla dessa element.

7.1.1 Imageboard
Från ITK (H. Koblanck) använder jag mig av Imageboard, en metod som 

kan användas för att visualisera en idé – ett koncept. Jag tycker att metoden 

hjälper mig att på ett tydligt och visuellt sätt redovisa hemslöjdens kärna. 

Tillsammans med bilden och ledorden och deras definition bildar de mitt  

Imageboard.
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7.2 Bordstolen Folke

Det formmässiga resultatet av mitt arbete är en bordstol. Bordstolen kom-

mer presenteras som en byggsats där slutanvändaren själv sammanfogar 

delarna till en komplett möbel. Valet att inspireras av bordstolen var att jag 

såg behovet av multifunktionella möbler även idag. Tanken är att genom att 

låta användaren själv slutföra produkten med dekoration, är de själva med 

att hjälpa till att förvalta och förnya ett kulturarv. Detta följer också Svenska 

Hemslöjdsföreningars Riksförbunds vision, som är att ge varje människa 

möjlighet att upptäcka skönheten, nyttan och glädjen i slöjden.

Jag ligger väldigt nära den ursprungliga bordstolens form med mitt resultat. 

Detta har jag medvetet gjort för att behålla bordstolens unika karaktär, men 

jag har försökt renodla formen och göra den tydlig. 
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7.2.1 Formanalys

Jag har medvetet låtit möbelns karaktär vara grov och kantig för att det egna 

slöjdandet ska ta stor plats och vara i centrum. En mycket bra kontrast blir 

det om man som jag dekorerar med fruktan för tomrummet då får den grova 

bordstolen ett liv. Benen på stolen har jag försökt göra lite elegantare på ett 

enkelt sätt. Genom att vrida benen fick de ett lättare uttryck, trots sina gan-

ska grova dimensioner. Jag tycker att lösningar, i stil med denna är vanlig 

på allmogemöbler. Att på ett så enkelt konstuktionsmässigt sätt som möjligt 

göra möbeln finare.

Jag har gjort min variant av bordstolen. Försökt hitta dess kärna och förfinat 

den, lyft fram karaktären och anpassat formen till dagens hem. Storleksmäs-

sigt passar bordet som sidobord eller soffbord. Den är som stol inget man 

ska sitta längre stunder på, men den fungerar utmärkt som extrastol när man 

får besök. Man kan se bordstolen som en symbol för hemslöjd, ett konstverk, 

mer än funktionell möbel när den är uppfälld till stol.

7.2.2  Koncept – bordstolen  som byggsats

Konceptet med bordstolen är att den kommer som byggsats. På detta sätt 

återkopplar jag produkten till ett av kärnvärdena inom hemslöjden - det 

egna skapandet.

Man kan tänka sig olika nivåer på byggsatsen beroende på användarens för-

kunskaper. Den svårsten varianten som kräver lite förkunskaper skulle vara 

då samtliga delar ska sammanfogas med tappar och kilar. En lättare nivå 

som jag tror är mest gångbar är att allt är ihopsat förutom ryggtavlan som du 

själv dekorerar innan du sätter på den på sitsen.

7.2.3 Materialval
Då ett av mina kärnvärden inom hemslöjden är närheten till naturen och 

materialet har jag valt svenska träslag. Träslagen är noga utvalda p g a deras 

specifika egenskaper. Detta tycker jag också är talande för slöjd och hantverk 

, materialkännedomen.

Benen är gjorda av ask. Asken är hård och seg, liknar ek fast är ljus i färgen. 

Stolsbenen ska hålla för belastning och nötning.

Sitsen är av björk eller furu. På min prototyp är sistsens skivmaterial av furu, 

det är ett lätt material. Eftersom skivtjockleken är 25 mm x 2 behövs ett lätt 

material. Nackdelen med furu är de många kvistarna som kan störa ev. de-

koration. Man kan också tänka sig björk på sitsen, möbeln skulle bli tyngre 

men elegantare. Björken har mindre kvistar och är ljusare i färgen än fufu, 

som gulnar snabbt.
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Till ryggtavlan har jag valt lind som är en mjukt träslag som är lätt att snida, 

skära och karva i. Detta för att det egna slöjdandet ska vara så smidigt som 

möjligt. Lind har inga tydliga årsringar och flisar sig därför inte. Linden har 

inte heller några kvistar, utan är lugn och ljus. (Fakta om lövträ, 2005) 

7.2.4 Exempel på dekorationer

För att visa på bordstolen Folkes möjligheter vill jag visa några exempel på 

hur man kan dekorera möbeln. Jag återkopplar även dekorationerna till 

hemslödens kärna och min research. 

Detta är min slutmodell. Jag har försökt hitta en lekfull, primitiv och naiv de-

koration som känns harmonisk och enkel. Det lekfulla är de negativa former-

na som förändrar formen, gör den dubbel - både kantig och rund. Den visar 

också hur man som användare kan såga och tälja ut former. Jag har också 

låtit mönstret på ryggtavlan och på bordsskivan vara något oregelbundna 
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för att skapa liv i den kantiga möbeln. Rätt känsla på motivet fick jag när jag 

klippte ut mönstret på fri hand i papper. Det var papperskollagekänslan jag 

ville åt. Den är lekfull, fast enkel och tydlig.

Den svarta färgen är elegant och passar bra till träfärgen och det enkla gra-

fiska mönstret förstärks. 

Inspirerad av stickgrafitti, en rö-

relse som istället för att klottra 

med sprayfärg, pryder staden med 

färgglada stickningar, har jag gjort 

denna dekoration. 

Det mjuka garnet och dess starka, 

klara färger gör sig bra mot mö-

belns kantiga former. Här är ett 

exempel på rund sits.

Här tycker jag att kopplingen till 

folkkonst är stark. Det spontana i 

att ta sina garnstumpar och virka 

en mössa till sin stol.

Här har jag dekorerat för att fylla ut tomrummet med ett upprepande av små 

streck. Bordstolen förändras av dekorationen, den upplevs inte som stel, 

utan som organisk. Jag tycker att detta mönster stämmer överens med mina 

tankar om täta dekorationer som en av hemslöjdens kärnvärden. Den skapar 

liv genom att handens arbete blir synlig, genom avvikelser i ett upprepande 

mönster.
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8. SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH 
SLUTSATS

Genom att ta upp och hämta inspiration från en gammal allmogemöbel, 

bordstolen, kan man förvalta ett kulturarv. Men för att ta hemslöjden framåt, 

så att ett intresse kan upprätthållas måste också nåt nytt tillkomma. I mitt 

projekt har jag visat exempel på hur olika dekorationstekniker kan appliceras 

på möbeln på ett annat sätt än man kanske har gjort tidigare inom hemslöj-

den. Dessa alternativa dekorationsmöjligheter ska också symbolisera min 

definition av vad som är hemslöjdens kärna. 

Valet att inspireras av bordstolen var att jag såg behovet av multifunktionella 

möbler även idag. Och genom att låta användaren själv slutföra produkten 

genom att dekorera/slöjda, är de själva med och hjälper till att förvalta och 

förnya ett kulturarv. 

Kanske är vi först nu redo att titta tillbaka på våra gamla föremål och inse 

vilken stor källa till inspiration våra gamla hemslöjdsföremål är. Detta är en 

av de viktigaste saker jag lärt mig under arbetets gång och kommer säkert 

jobba vidare med detta i framtiden.

Jag är medveten om att många av begreppen har fått en generell beskrivning. 

Men de måste vara generella och delvis förenklade för att en diskussion ska 

kunna föras. Och en diskussion behöver pågå för att öka förståelsen kring 

det egna skapandet. Begreppen måste alltså vara så tydliga som möjligt för 

att jämförelserna ska kunna göras. Samtidigt är jag är väl medveten om att 

begreppen går i varandra och betyder i många sammanhang faktiskt samma 

sak, som t ex hemslöjd och folkkonst.

Till sist vill jag säga att design inte alltid handlar om att uppfinna, utan kan 

i många fall vara  att se potential i föremål, hitta deras styrkor, förfina dem, 

och sätta förmålet i en nyare kontext. 
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