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Inledning

Bakgrund

Jag har växt upp med en mamma som inte kan sitta och bara titta på TV. Hon måste alltid 

göra något samtidigt. Allt från att sticka nya vantar eller brodera en kudde till någon som 

fyller år. När jag var liten såg jag detta som helt naturligt, något som alla mammor gör, 

men när jag blev äldre insåg jag att det inte var så. Jag började själv brodera korsstygn. 

Få av de broderier jag gjorde blev senare någonting utan låg bara i en låda. Det var inte 

slutresultatet som var det viktiga utan processen. När jag blev vuxen började jag använda 

mig av korsstygnsbroderi på ett nytt sätt. Jag ville skapa något eget med text därför 

lånade jag mammas märkböcker och började brodera, en ny värld öppnade sig för mig.

Plötsligt hittade jag nya mönster till broderier på olika hemsidor. Här kunde man hitta allt från 

Harry Potter-figurer till tekoppar. Idag kan man köpa skal till sin iphone med hål i så man kan 

korsstygnsbrodera sin telefon. Det finns konsthantverkare som broderar bonader, en del med 

djärva texter och till och med hantverkare som broderar klotter på busssäten. Hanverket som 

sådant växer sig starkare, idag är det inte ovanligt att man ser en tjugoåring sticka under en 

föreläsning på universitetet. Man hör om mammor i femtioårsåldern som är uppe mitt i natten 

och klär in lyktstolpar i stickade maskar, trots att man inte får. Det märks att det är en hobby 

som växer sig starkare både som fritidssysselsättning och som konsthantverk. 

 Ämnesval

Att smycka sitt hem med broderade texter har varit vanligt i svenska hem under 1900-talet, 

bonader som talar om speciella händelser i livet, en bibeltext eller ett ordspråk är vanliga. 

Med det har även funnits humoristiska bonad som ”Skit i frid” som suttit på ett dass. Idag kan 

man däremot finna broderimönster på Internet som både är humoristiska och tankeväckande, 

man kan hitta mönster och tips på olika hemsidor. Många har endast mönster eller set och få 

säljer klara verk, tanken bakom är att man skall brodera dem själv. Broderiet blir allt vanligare 

men det ser inte alltid ut på samma vis som hemma hos våra mor- och farföräldrar, broderiet 

tar nya utryck och bryter ny mark. Broderiet blir en kommunikationskanal och det är 

kvinnornas arena. Broderiet tar mer och mer plats, men varför och hur? Var är det som gör att 
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broderiet blir så populärt och vilka traditioner bär det på? Vad säger texten om broderiet som 

sådant och varför broderar människor

Syfte och frågeställning

Syftet i denna studie är att utifrån tre broderade verk undersöka hur broderiet ser ut idag och 

vad det säger. Hur det rör sig på marknaden och vad det berättar om. Det är broderier med text 

som undersöks och hur de kommunicerar inte bara utifrån texten utan genom helheten. Syftet 

är även att undersöka hur man kan se på broderiet utifrån olika kontexter.

De frågor som skall besvaras lyder:

• Hur kommunicerar avsändaren genom broderi? 

• Varför kommunicerar verken som de gör? 

• Vilken ställning ha broderiet i relation till konsten?

• Hur cirkulerar dessa nutida verk idag?

Metod

Jag har valt ut tre olika verk som jag menar representerar olika typer av broderade 

meddelanden som man kan möta på olika arenor. Ett av verken är traditionell broderad bonad 

som kan köpas idag. Det andra en av Lena Håkansons (född 1965) kassar med broderad text 

på. Slutligen ett av Julie Jacksons (okänd ålder) verk med starka uttryck. Dessa finns 

tillgängliga i form av set eller mönster via internet idag. Alla verk som analyseras består 

mestadels av korsstygn, ett består dock även av efterstygn. Detta har inte varit ett kriterium 

för mitt urval utan är en tillfällighet. Dessa tre verk är utvalda då de kan visa en bredd inom 

området och ge olika vinklar på studien. Urvalsprocessen är organiserad och inte helt 

slumpmässig. Studiens metod är att analysera verken, eftersom det endast är tre verk som 

undersöks kommer de slutsatser som dras endast att utgå ifrån dessa verks kontexter. Dessa 

verk har visat sig fungera väl och tydligt visat den bredd inom området som jag sökte.

Jag gör en semiotisk analys utifrån Anders Marner på de tre verken.1 Men även en bildretorisk 

 

1 Anders Marner, Tema: Bildanalys, (Umeå: Umeå universitet 2009)
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analys och även denna är utifrån Marners metodbeskrivning inom detta ämne.2 Dessa analyser 

har valts då de gett många intryck och ingivelser som varit centrala för studien. 

Analysmetoderna har tillsammans med de olika teorierna och synsätten fungerat väl för att få 

svar på frågeställningen. Detta då de öppnat upp för nya tankesätt och en fördjupning i 

verkens budskap. Senare i detta kapitel kommer analyserna att utvecklas grundligare.

Analyserna görs utifrån bilder av verken och inte se från verken i sig. Eftersom det är bilder 

av broderier kan man inte tydligt se texturen. Jag har därför utgått från mina förkunskaper om 

olika broderiers textur för att analysera texturen i dessa verk. Detta för att ge en så klar bild 

som möjligt av de verkliga verken.

I två av fallen vet jag vem som formgett studiens verk men ej vem som broderat dem. I ett av 

fallen vet jag varken vem som formgett eller vem som broderat. Därför kommer de verk där 

jag vet formgivaren att benämnas med namn men i fallet där jag inte vet kommer formgivaren 

benämnas som okänd. Under studien uppmärksammas att det är sällan som man vet vem 

formgivaren är, antagligen då spridningen av verken är så stor så man ej kan fast ställa vem 

som gjort vad, eller då man helt enkelt aldrig signerat sina verk. Detta är inget som kommer 

diskuteras vidare i studien utan är endast en reflektion som man bör ha med sig genom 

studien. Inte heller några årtal för broderiernas utgivning finns att få tag på och därför 

kommer årtal inte nämnas. Då årtalen är okända och inte kan fastställas kommer studien utgå 

ifrån att de är nyproducerade då de säljs på internet under studiens gång.

Medan verken valts och analyserna gjorts har jag sökt efter forskning och teorier som kan 

hjälpa att besvara frågeställningen. Jag började med att söka och läsa inom hemslöjdsområdet 

för att sedan inrikta mig på kommunikationsteorier men även kolla på hur text i konst ser ut i 

övrigt och hur konstnärer som utövar denna konst arbetar. Jag har sedan tittat på konstteorier 

som är relevanta för att besvara frågeställningen. Att finna teorier som hjälper studien har 

varit svårt då det är många perspektiv som tas upp, därför måste teorierna visa en stor bredd.  

De teorier som används har dock fungerat för att besvara syftet. Dessa kommer sedan 

beskrivas i kapitel 1. 

2 Marner, Tema: Bildanalys,
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Analysmodeller

De analysmodeller som användas är semiotisk bildanalys och bildretorisk analys, båda 

analysmodellerna utgår från Anders Marners. Marner utgår från Göran Sonessons teorier 

kring semiotiken och retorisk bildanalys.

Marner beskriver semiotiken som ett sätt att studera hur tecken och dess betydelser fungerar i 

förhållande till den upplevande och kommunicerande människan.3 Vad berättas, hur berättas 

det och vad tolkar vi tecknen som. Inom semiotiken finns olika skikt som man ser bilden 

genom, det första är det piktorala skiktet där man ser vad bilden föreställer och vad det är för 

något utifrån sina egna erfarenheter. Det andra skiktet är det plastiska skiktet och här ser man 

färg, form och textur. Man ser vilka linjer som rör sig i bilden och hur färgerna är 

komponerade.4 Hur färg och form är komponerat bidrar till olika sinnesstämningar hos 

betraktaren. 

Vidare menar Marner att det avbildade rummet, alltså det rum där åskådaren befinner sig, 

inbjuder till föreställningar om vad som pågår runt omkring bilden.

När man talar om semiotik bör man även ta upp två begrepp som är starka inom semiotiken, 

denotation och konnotation. Denotation är när man bestämmer tecknens grundförståelse och 

konnotation är det meddelande som följer med tecknet. Marner ger exemplet att när han talar 

så säger han också att han talar med en norrbottnisk dialekt. Orden han säger är här 

denotationen och när vi läser in hans dialekt så är det konnotationen.5

Redan på antiken talade man om retorik och hur man fick folket att lyssna och hålla med om 

ens åsikter genom att tala på ett sätt som folket förstod. Detta tankesätt kan man även väga in 

 

3 Marner, Tema: Bildanalys, 10

4 Ibid., 13

5 Anders Marner, Burkkänslan: Surrealism i Christer Strömholms fotografi: en undersökning med semiotisk 
metod, (Umeå: Umeå universitet 2009), 28
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i bildens värld för att få uppmärksamhet och förtydliga sitt syfte.6 Anders Marner tar upp 

Sonessons retorikmodell som har fyra dimensioner. De fyra olika dimensionerna kommer nu 

redovisas för att ge läsaren en inblick i hur analysen fungerar och vad som undersökts i 

analyserna av broderierna.

Den första dimensionen är integration, här ser man efter element som i livsvärden passar ihop 

eller som inte alls gör det. Retoriken ligger alltså i att det finns något som vi förväntar oss 

men samtidigt kan det finnas inslag av något som inte alls passar in i scenbilden. Genom att 

föra tillsammans två element på detta vis bildar man en likhetsrelation mellan elementen utan 

att de egentligen hör ihop.7

Likhet/opposition är nästa dimension och här är det likhet eller opposition i bilden som är det 

intressanta. Det kan vara på ett plastiskt plan där formerna liknar eller motsätter sig. 

Motsättningarna blir när man placerar objekt på ett sådant vis så att de motsatta egenskaperna 

förstärks. Ett exempel på detta är Magrittes målning ur La trahison des images. Där man ser 

en bild av en pipa och under står texten ”detta är ingen pipa”.8

Fiktionsgrader innebär spelet mellan bildens fiktionsgrader. Saker som finns i bilden men som 

är verkligare än bilden. Som i ett kollage där man klippt in verkliga bilder med målade. Det 

kan även vara när bilden avbildar en annan bild. När det helt enkelt finns en bild i bilden. Det 

kan även inom konstvärlden finnas bilder som refererar till andra bilder, detta kräver dock att 

man måste vara inläst på området för att kunna se upprepningarna.9

Kategoriretorik är den sista av de fyra dimensionerna, här tittar man på hur bilden är 

konstruerad, vilken funktion den har och slutligen hur den cirkulerar. Om man svarar på dessa 

frågor kan man få reda på hur bilden sprider sig och vilken funktion den skall ha och på så vis 

kan man se vad man vill säga och hur man vill säga det.10

6 Marner, Tema: Bildanalys, 26

7 Marner, Tema: Bildanalys, 27

8 Ibid., 33

9 Ibid., 37

10 Ibid., 39
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Källor och källkritik

De bilder som presenteras av de utvalda verk är tagna från de hemsidor där verken säljs eller 

presenteras. I de fall verket presenteras med ett namn på respektive hemsida kommer dessa att 

användas i annat fall benämns verket med texten på verket. Alla bilder ha beskurits för att ta 

bort omgivning och fokusera på broderiet.

Forskningsöversikt 
 

I detta avsnitt presenteras den forskning som bedrivs på aktuella områden för studien.

Då studien undersöker objekt som mottagaren själv färdigställer blir forskning och teorier 

kring hemslöjd aktuella. Både hur det sett ut tidigare och fram tills idag. Men även forskning 

kring varför man vill engagera sig och hur man kan påverka genom att engagera sig. Studier 

om hur olika konströrelser arbetar kommer även att presenteras.

En avhandling tar upp genusperspektivet på hemslöjden och den är skriven av Johanna 

Rosenqvist.11 Hon undersöker enskilda verk och de förutsättningar som påverkat 

upphovsmannen men även andra män och kvinnors möjligheter att verka som konstnärer 

inom ramen för den organiserade hemslöjden. Syftet är att ur ett konstvetenskapligt, 

genusorienterat och kultursociologiskt perspektiv undersöka hemslöjden som verk och 

verksamhet.

Helen Knutes tar i sin avhandling en annan vändning då hon undersöker varför människor vill 

utöva konsthantverket än idag och hur detta påverkar människor.12 Hon gör en fältstudie på 

Nyckelviksskolan för att undersöka ämnet. Utifrån teorier om livsvärden och den levande 

människan kommer hon fram till att platsen har stor betydelse för vårt konsthantverkande och 

att det inte är slutprodukten som är i fokus. Hon menar även att det idag är ett sätt för vuxna 

att leka och utvecklas.

 

11 Johanna Rosenqvist, Könskillnadens estetik?: om Konst och konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- och 
1990-talen. (Diss. Stockholm: Nordiska museets förlag, 2007)

12 Helen Knutes, Gestaltandets pedagogik – om att skapa konsthantverk. (Stockholm: Stockholms universitet 
2009)
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Begreppet craftivism tar Otto von Busch upp i Becoming fashion-able (2009). Craftivism 

innebär att hantverk möter politik. Man vill engagera människor i hantverket och genom detta 

göra politiskt skillnad. Man vill återta hantverket på grund av att vi idag kan få tag på allt 

färdigt i en affär.13 Vi behöver inte sticka eller snickra utan allt är klart när vi köper det. Därför 

bildas en motsättning mot detta där man gör saker själv, på så vis ifrågasätts 

arbetsförhållanden och miljöaspekter på produktion av olika varor. Detta är inget nytt sätt att 

ifrågasätta och förmedla budskap utan har funnits länge, men under de senaste åren har Busch 

sett ett uppsving på denna front.14 Gamla hantverk får ny mening med nya mönster och nya 

användningsområden. Hantverket som tidigare haft en passiv roll som konst, tar nu en 

revolutionär roll med viljan att förändra samt påverka.15

Culture jamming är en konstform som kan beskrivas som en blandning mellan graffiti, 

modern konst, gör det själv-rörelsen och traditionellt bus.16  För Rodiguez de Gerada är 

culture jamming att ändra reklam på reklampelare för att få fram motsatt effekt av vad 

reklamen vill säga.17 Man ändrar i reklamen av ideologiska skäl, man vill få alla de människor 

som ser reklamen att ifrågasätta företaget bakom. Man kan till exempel använda en 

företagslogga men byta ut namnet på företaget till något som motsätter förtaget. 

Kitsch står för billig konst och att kalla något för kitsch är som att säga att det är dåligt eller 

äckligt.18 Detta gäller de flesta fall men det kan även innebära att man försöker göra ett verk 

som ska efterlikna ett känt verk. Vilket i sin tur innebär att man kunde få en annan social 

ställning genom att äga en kopia av ett verk.19 För en del har kitschen en ironisk del vilket 

13 Otto von Busch, Becoming fashion-able: hacktivism and engaged fashion design, (Göteborg: Camino, 2009), 
94

14 Ibid., 94

15 Busch, Becoming fashion-able: hacktivism and engaged fashion design, 97

16 Naomi Klein, No Logo: no space, no choice, no jobs, (London: Flamingo 200), 282

17 Ibid., 276

18 Matei Calinescu, Modernitetens fem ansikten: Modernism, avant-garde, dekadens, kitsch, postmodernism, 
(Ludvika: Dualis 2000), 211 

19 Ibid., 205
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ibland fört in kitschen på finkonstens domäner.20 Vidare menas att kitschens kanske mest 

huvudsakliga uppgift är att pigga upp den tråkiga vardagen.21 Calinescu beskriver kitschen 

som konst som genomsnittskonsumenten skulle vilja köpa och det är där i som drivkraften hos 

kitschkonstnärerna ligger. Att skapa något som många vill köpa och ha hemma och detta gör 

att kitschen blir ”hemtrevlig”.22 

Teoretiskautgångspunkter

I detta avsnitt presenteras de teorier som varit aktuella för denna studie. 

Den institutionella konstteorin

Den institutionella konsteorin används i studien som ett verktyg för hur man kan tolka 

broderierna utifrån ett konstsammanhang. Den institutionella konstteorin formulerades först 

på 1960-talet. Konstkritikern Arthur Danto diskuterade Andy Warhols konstverk brillo boxes 

och skrev mycket om problemet när verket likande något som var så vanligt och okonstnärligt 

som boxarna.23 George Dickie utvecklade sedan dessa tankar och menade att konst är:

   vilken artefakt som helst...som har tilldelats status som kandidat för 
   uppskattning från någons eller några personer som agerar på vissa 

   sociala institutioners vägnar (konstvärlden).24     

Dickie menar att det är konstvärlden, alltså de som arbetar och verkar inom fältet för konst, 

som bestämmer vad som är konst. När Warhols kopior av brillo boxar ställdes ut blev de alltså 

konst. Danto invände dock mot det här då Warhols verk inte blev accepterat från början.25 

Därför ansåg han att vad som helst kan vara konst men det måste utgå från en given teori eller 

situation, man måste alltså tolka verket som konst för att det skall vara konst.26 I varje tid 

skapar konstnärer konst som de sedan kan lita på att publiken förstår då det finns en 

 

20 Ibid., 206

21 Ibid., 214

22 Ibid., 224

23 Cynthia A Freeland, Konstteori: En introduktion, (Stockholm: Raster 2006), 62

24 Ibid., 64

25 Ibid., 64

26 Ibid., 64
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gemensam konstteori under varje tid som kan förklara vad konstnärer menar. Vidare menas att 

även om man kan säga att något är konst så behöver det inte vara god konst och alla verk

behöver heller inte kommunicera lika tydligt.27

Ironi

Under analyserna av verken har det framkommit humoristiska och parodiska intryck och 

därför kommer det nu Lars Elleströms teorier kring ironin och hur man kommunicerar med 

hjälp av ironi presenteras.

Lars Elleström som är docent i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö har skrivit 

om ironi i dikter från 1700-talet fram till idag. Elleström utgår från dikter som är skrivna av 

kvinnor, dessa analyserar han för att se könsrollernas betydelse och hur ironin framkommer i 

dikterna. Han väljer att utgå från kvinnors verk då de har en underliggande position och därför 

har lättare att använda sig av ironin för att framföra sin åsikt.28 Ellerström beskriver hur alla 

människor vet vad ironi är i praktiken, att det har att göra med dubbla budskap och att det 

finns en antydan av humor eller parodi i det. Men han menar även att det rent teoretiskt är 

svårare att definiera ironin och därför vill han i denna bok argumentera för att ironin i första 

hand skall förstås som en läsar- eller mottagarstrategi inom litteratur, musik och bildkonst.29 

Han talar även om hur alla texter måste tolkas även om det är väldigt entydiga. Detta innebär 

att alla har rätt att tolka dem och att det inte alltid är avsändarens meddelande som kommer 

fram då mottagaren tolkar texten som något annat. Därför är alla läsningar mer eller mindre 

personliga.30

Tecken och sammanhang

För att se hur broderierna kommunicerar kommer Johan Fiskes teorier kring paradigm och 

syntagm användas. Paradigm är en samling tecken från vilket man väljer vissa tecken som 

27 Ibid., 65

28 Lars Elleström, En ironisk historia: från Lenngren till Lugn, (Stockholm: Nordstedt, 2005), 14  

29 Elleström, En ironisk historia: Från Lenngren till Lugn, 12

30 Ibid., 18
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tillsammans bildar ett syntagm. Trafikskyltars former är ett exempel på paradigm, de är 

avlånga, runda eller trekantiga och formen berättar vad skylten står för. Sätter man ihop 

paradigmen bildas syntagm, de runda skyltarna tillsammans med den blå färgen berättar att 

det är ett påbudsmärke. Fiske beskriver urvalet ”där det finns ett urval finns det betydelse, och 

betydelsen av det valda bestäms av betydelsen av det som inte valdes”.31 Fiske tar upp 

exempel på paradigm och syntagm i ett trafikljus, där färgerna tillsammans skapar trafikljuset 

men ensamma är inte budskapet lika tydligt, det röda ljuset skulle till exempel lika gärna 

kunna stå för inspelning pågår. Men i kombination med det gula och gröna ljuset förstår vi att 

det röda betyder stopp.32 Paradigmet består alltså av urvalet i en grupp och syntagm av den 

kombination som bildas.33

Uppsatsens disposition

I första kapitlet kommer bonadens och textkonstens bakgrund under 1900-talet tas upp. Sedan 

följer ett kapitel med analyserna. Dessa är något förkortade då alla delar i analyserna inte varit 

aktuella för studien. Sedan följer tre kapitel med diskussion som är uppdelade efter olika 

teman. Slutligen kommer en slutdiskussion där frågeställningarna besvaras på ett tydligt sätt. 

Sist i studien finns en sammanfattning där studien beskrivs på ett kortfattat vis.

1. Bakgrund 

Bonader med budskap under 1900-talet

Herrskapen var de första som anamma trenden med broderade budskap som sedan spred sig 

nedåt i klasserna. Från 1890-talet växte sig bonadsmodet starkt och i de finare hemmen 

broderade kökspigan bonader på sin fritid, på 1920-talet nådde sedan bonadsmodet till sin 

höjdpunkt.34 Det blev helt enkelt lättare för kvinnor att finna tid till brodering när 

 

31 John Fiske, Kommunikationsteorier: En introduktion,(Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2003), 84 

32 Ibid., 85

33 Ibid., 85

34 Noomi Augustsson, Broderade bonader: från sekelskifte till sekelskifte, (Hägersten: Noomi Augustsson 
produktion 1999), 10
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industrialismen bredde ut sig och man fick ett annat sätt att leva på. Vad man sedan skrev på 

sina bonader var väldigt olika men det man hade gemensamt var att man kunde visa ett 

ställningstagande. Man kunde predika, varna och uppmuntra eller visa sina innersta tankar 

utan att öppna munnen. Man ville även göra det fint runt sig. Gunnar Berefelt, professor i 

konstvetenskap, har sagt att när man gör det fint omkring sig så kallas det ”estetiska 

justeringar” och detta innebär att vi människor vill göra justeringar för att göra föremål i vår 

närvaro mer tilltalande.35 Vid denna tid var det inte vanligt med väggdekorationer och därför 

blev bonader snabbt populära då det var både enkla att göra, såg trevliga ut och man kunde 

förmedla ett budskap med dem.

Bonads- och broderimönster spred sig med postorderkataloger och veckotidningar och det var 

vanligt att kvinnor kopierade mönster av varandra. Generellt var det mest kvinnor som 

broderade under denna tidsperiod. Under vissa tider har det till och med varit så att kvinnor 

måste kunna brodera för att ses som en fullvärdig kvinna.36 Under medeltiden var det en 

manlig sak att brodera och under årens gång har statusen förändrats och gått från att ha varit 

en aktivitet för adelns kvinnor till att under 1900-talet bli gemene kvinnors hantverk.

När sedan funktionalismen gjorde sitt intåg plockades många bonader ner för att ge utrymme 

till den avskalade stilen.37 Många av de gamla bonaderna klipptes till trasmattor eller 

användes som trasor. Exakt vad som stod på bonaderna var som sagt olika, det tog upp 

händelser i livet som man ville uppmärksamma, eller olika högtider eller endast en 

uppmuntrande mening. Några exempel: ”Förtro dig åt gud i varje nöd”.38 ”Sverige, Sverige du 

mitt allt på jorden intet är som Sverige skönt”.39  ”Vi komma till dig med blommor och blader 

35 Noomi Augustsson, Bonader med budskap: Lands bonadsbok, (Stockholm: LT 1981), 10

36 Augustsson, Broderade bonader: från sekelskifte till sekelskifte, 20

37 Jane Fredlund, Små, små ord av kärlek...:bonader från förr till nu, (Stockholm: LT 1976), 6

38 Augustsson, Bonader med budskap: Lands bonadsbok, 127

39 Ibid., 113
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för att göra dig glader”.40 ”sol ute sol inne sol i hjärta sol i sinne”.41 ”skit i frid”.42 Bonader var 

något som berättade om ens liv, var man varit och vad man varit med om.

Text i konsten under 1900-talet

Aimee Selby är redaktör för boken Art and text (2009).  Boken utgör en historieöversikt av 

text i konsten och tar därför upp olika skeenden och framför allt olika konstnärer och hur de 

använt sig av text i sin konst under 1900-talet. Den beskriver hur man formgav mönster med 

sina dikter ända fram till Jenny Holzers texter av neonlysrör. De beskriver hur Marinetti ́s 

Futurist Manifesto som blev publicerad på förstasidan till Le Figaro (1909) var ett nytt 

förhållande mellan det konstnärliga uttrycket och massmedia. Manifestet var ett politiskt 

ställningstagande som använde sig av den grafiska formen och den massproducerande 

tidningen för att få fram sitt meddelande.43 Tryckningen blev en del i moderniteten som man 

utvecklade inom konsten. Författarna tar upp skeende i historien och hur olika konstnärer 

påverkas av popen och Duchamp för att utvecklas och göra något nytt. Sedan kommer 

textkonsten ut på gatorna och man börjar göra konst på gatan för att skapa reflektion och 

debatt.44 Under historien kan man se tydliga spår av att text i konsten alltid haft en stark vilja 

att säga något och att förändra.

2. Analyser av tre broderade verk

Innan de broderade verken presenteras, skall en genomgång av de känslor och tankar som 

infann sig under analysen föras. Dessa presenteras här trots att Marner säger att detta inte 

skall skrivas ned, då det under diskussionsarbetet framkom hur viktiga dessa känslor och 

ingivelser varit för min studie.45 

 

40 Ibid., 96

41 Ibid., 79  
42 Augustsson, Broderade bonader: från sekelskifte till sekelskifte, 18

43 Will Hill, ”The Schwitters legacy: language and art in the early twentieth century,” i Art and text, red Aimee 
Selby (London: Black dog, 2009), 11

44 Selby, Art and text, (London: Black Dog, 2009), 91

45 Marner, Tema: Bildanalys, 86
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Vid alla tre tillfällena for mina tankar iväg till den plats jag trodde att broderierna fanns på. 

Jag var i ett kök där det luktade falukorv och på ett mellanstadiedisco och senare även i en 

stuga på landet under midsommar. Verken väckte många känslor och tankar om platsen där 

jag såg framför mig att verken hängde. Det var vid alla tre analyser ingivelser kring var verket 

hängde som infann sig. Nu kommer istället delar av de semiotiska analyserna och 

bildretoriska analyserna att presentera.

Semiotisk analys av Irony is not dead

Bild 1 Julie Jackson, Irony is not dead

Piktoralt ser man överst på bilden en bård med blommor i ljusblått med gult i mitten. Denna 

rad går inte ända ut till ramen utan slutar en knapp centimeter innan ramen. Under finns två 

klargula ankor, de är bara sydda i gult så det är på konturerna man ser att det är ankor. De har 

huvudena riktade mot varandra. Under ankorna finns ännu en rad, denna är i grönt och bildar 

ett sick-sack mönster. Nedanför detta finns sedan texten ”IRONY IS NOT DEAD” det är 

skrivet med versaler och varje ord på en ny rad, färgen är svart. Nedan kommer ännu en sick-
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sack rad i grönt och under den två kaniner i rosa även dessa med huvudena riktade mot 

varandra och det är på konturerna man ser att det är kaniner. Mellan dessa finns ett hjärta i 

rött. Slutligen under kaninerna finns ytterligare en rad med de blå gula blommorna.

I det plastiska skiktet ser vi att den är strikt med vassa, spetsiga linjer. Typsnittet och färgerna 

är behagliga och lugna. Typsnittet för tankarna till datorer och programmeringstexter som 

kommer upp när man startar datorn. Texten har en färg som avviker från den andra färgskalan. 

Den gula färgen längre upp i bilden sticker lite i ögonen. Trots att färgerna är lugna så är det 

många färger vilket gör att det blir mycket att titta på, denna känsla bidrar även den starka 

gula färgen till. Då man tydligt ser att bilden är broderad så får den en annan textur, ytan är 

skrovlig av gran.

Tankar kring avbildbarhetsrummet finns det många av. Betraktarens rum kan i detta fall vara 

var som helst. Detta är ett verk som man kan köpa via internet och sedan själv sätta upp var 

man vill, det finna alltså inte bara ett verk av denna utan flera. Jag kan inte heller veta var just 

denna avbildade bonad hänger. Det kan dock antas att många hänger i hemmiljöer. Därmed 

blir verket en del av den person som bor i miljön.

De symboler som finns i bilden är ankorna, kaninerna och hjärtat. Hjärtat har genom historien 

symboliserat olika ända mål men som en röd tråd genom detta går våra innersta känslor och 

samvetet i symbolen.46 Ankorna eller änderna har tidigare i historien gjort erotiska 

anspelningar och i Kina har ordet and varit tabubelagt då det stått för penis eller 

homosexuell.47 Kaninen har i gamla mexikanska kulturer stått för en viss veckodag men även 

varit en årssymbol.48 Kopplingar dras till det mode som råder med text i hemmen idag. Något 

som skall förklara vem som bor där. Jag drar också kopplingar till de äldre bonader som man 

är van att se hos mor– och farföräldrar. Dock beror detta på tillverkningssättet och ej på bilden 

i sig. Funktionen för verket är konst då den är konstruerad av en konstnär, men samtidigt 

hantverk då det är färdigställd i hemmet. Bilden skulle även kunna fylla en 

 

46 Hans, Biedermann. Symbollexikonet, (Stockholm: Forum, 1991), 178

47 Ibid., 22-23

48 Ibid., 32
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underhållningsfunktion då texten i bonaden är skämtsam. Bilden rör sig på internet och det är 

där den har sina åskådare. Men den har även åskådare runt om i världen då den är ett verk 

som man köper hem och sedan syr själv.

Bildretorisk analys av Irony is not dead

Broderi av det här slaget med text och färger känns modernt genom typsnittet och formen. 

Texten är en motsättning till vad man tänker sig när det gäller broderi och bonader. Man 

väntar sig något fint om hemmet eller något kärleksfullt, men istället läser man texten 

”IRONY IS NOT DEAD”. Det är en kort text med starkt budskap som ifrågasätter ironin. 

Integreringen i denna bild blir den moderna formgivningen mot det gamla sättet att berätta 

något.

Det finns likheter i det plastiska i bilden och det är främst figurerna ovan och nedanför texten. 

Där är raderna med mindre figurer likadana både ovan och nedan texten. Även djurfigurerna 

är placerade på samma ställe, dock har nederdelen ett hjärta mellan kaninerna vilket inte 

ankorna har. Fiktionsgrader är här en antydan till att Julie Jackson inte bara lånat ett verk av 

någon annan utan hon har tagit en hel tradition och gjort något annat av den. Hon har tagit 

sömnaden och broderiet och blandat ihop med dagens tuffa språk. 

Broderiet har en skrovlig textur, både från väven och garnet. Broderiet är konstruerat som ett 

konstverk, även om det är ett gör-det-själv-konstverk. Konstnären har bestämt hur broderiet 

skall komponeras och vilka färger som skall finnas och sedan är det upp till köparen att göra 

konstverket. Verket kan ses som både konst då man har det för att visa vem man är och vad 

man står för genom att visa något man anser vara vackert. Men det kan även vara i 

underhållningssyfte då man anser att texten är underhållande. Den cirkulerar genom internet 

och olika sajter och bloggar där folk tipsar varandra om Jacksons verk. Även när verket är 

klart kan man tänka sig att verket har en cirkulationsyta där man kopierar varandras verk.
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Semiotisk analys av Sommar

Bild 2 Okänd, Sommar

Broderiet är rektangulärt och piktoralt så ser man en ram i ytterkant. Denna ram har ytterst en 

tjockare linje och innanför den en smalare. Båda linjerna är helt raka. Den inrelinjen har dock 

blommor som lägger sig över den. Innanför ramarna finns blommor. I det övre vänstra hörnet 

finns fem stycken blommor, i högra hörnet finns fem likadana blommor som är spegelvända 

mot de första. Dessa blommor är röda, vit/gula och blå. I de nedre hörnen har man strukturerat  

det på samma vis men här finns ingen röd blomma utan fyra stycken blå blommor och en vit/

gul blomma. I mitten mellan hörnen med blommor finns en text ”KÄRT ÖGA SER INGEN 

BRIST” i två rader, den övre raden är kortare än den undre. På det plastiska planet ser man 

mjuka former i blommorna som slingrar sig. Dessa mjuka former bryter av den innersta 

ramens raka former. Medan den yttre ramens raka former bidrar till en stabilitet i bilden. 

Färgerna är klara och behagliga samt naturtrogna blommornas verkliga färg. Texten är skriven 

i samma nyans av grön som är på stjälkarna till blommorna. Färgerna i broderiet är klara 

precis som bakgrunden är. Texturen på verket är ojämn då den är broderad. 

Det finns tre sorters blommor i detta broderi, de är röd vallmo, blåklint och prästkrage. 

Blommor i sig symboliserar överallt i världen ungt liv.49 Vad sedan dessa specifika arter står 

 

49Biedermann. Symbollexikonet, 50
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på har jag funnit på olika hemsidor. Prästkragen har jag dock inte funnit någon symbolik 

kring. Vallmon däremot är en gammal blomma som funnits under många hundra år och i den 

grekiska mytologin så förknippades den med fruktbarhets- och skördegudinnan Demeter, men 

det har även sagts att ett fält med mycket vallmo ger bra skörd.50 Blåklinten har använts som 

symbol för rösträttsrörelsen som startade i Sverige under slutet på 1800-talet.51  

Bildretorisk analys av Sommar

Integreringen i denna bild är mellan bokstäverna och blommorna. I texten står det inte något 

om blommor men om kärlek. Texten ”KÄRT ÖGA SER INGEN BRIST” talar om hur man 

inte ser brister hos den man älskar. Detta har ingenting med blommor att göra förutom att 

blommorna förskönar. Blommorna bildar även som en ram runt texten för att tydlig göra att 

texten är det väsentliga i bilden. Blommorna är där för att göra bonaden vacker.

Plastiskt så finns det likheter, man har valt att ha likadana blommor på vänster- och 

högerkant, dock skiljer de sig i över och underkant. Detta gör att bilden känns väldigt trygg 

och man vet att inget oväntat kommer hända eftersom bilden är så stabil.

Verket fungerar som ett konstverk som skall pryda ett hem, men även ett nöje då man skall sy 

den själv och detta antagligen är underhållande för köparen. Den som ritat mönstret till 

bonaden har konstruerat text och bilder i de färger denne anser passa. När man sedan skall 

sprida detta verk så är det främst genom internet där man säljer verket. Denna säljare har även 

en butik där man säljer verket.

50 ”Blommors symboliska betydelse.” Skicka blommor, hämtad 2012-11-29 http://www.skickablommor.se/
blommornassymboliska-betydelse/

51 ”Blåklint” Wikipedia, 27 november 2012, hämtad 2012-11-29 http://sv.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A5klint
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Semiotisk analys plastic bags suck

Bild 3 Lena Håkanson, plastic bags suck

I det piktorala skiktet ser vi en svart kasse, kassen har handtag i samma färg. På kassens finns 

prickar, de ser ut att vara guldfärgade. I mitten av bilden av prickarna finns den broderade 

texten, det är tre ord och varje ord är på en ny rad. De har också olika positioner och är inte 

placerade rakt under varandra, utan det andra ordet är indraget jämfört med det första och det 

tredje. De två första har samma typsnitt och färg medan det tredje ordet ser helt annorlunda ut.

När man ser verket ur ett plastiskt synsätt så syns prickarnas struktur tydligt. De är placerade 

med lika långt mellan alla prickar och direkt under varandra och tillsammans bildar de en 

kvadrat. Alla orden ha generellt raka linjer men dessa är inte jättetydliga. Det sista ordet är 

däremot mer tydligt rakt. Texturen i bilden är här ojämn då tyget är platt och på detta är det 

sedan broderat i korsstygn.

I denna bild finns inga symboler förutom bokstäverna. I detta verk har kassen en funktion, att 

bära med sig ting. Medan broderiet har en funktion att smycka och berätta något, vilket kan 
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ses som konst. I texten ”plastic bag SUCK” säger avsändaren att plastpåsar är dåliga och 

genom detta förtydligas hur bra tygpåsen är. Att använda de grälla färger bidrar till att man 

verkligen ser budskapet som sticker ut mot den svarta bakgrunden. Även tekniken man använt 

för att skriva texten bidrar till att man lägger märke till kassen. Eftersom broderiet skapar en 

ojämn textur mot det platta bomullstyget sticker texten bokstavligen ut från tyget. Den väcker 

också tankar om kreativitet och tid och engagemang. Den som har broderat kassen har lagt 

ned mycket tid och tankekraft för att få fram sitt budskap. Buskapet som kommer med kassen 

förmedlas sedan hela tiden till alla som lägger märke till den.

Bildretorisk analys av plastic bags suck

Här har man broderat korsstygn på en vanlig kasse. Integrationen blir därför mellan tyget och 

garnet. Det är inte vanligt broderingstyg som till exempel aidaväv. Man ifrågasätter på detta 

vis vad man skall brodera på.

Likheter på det plastiska planet finns främst hos bakgrunden som är tryckt på kassen. Det är 

prickar som är tryckta i en kvadratisk ruta med lika långt mellan alla prickar. Dessa gör att 

bilden centrar texten. Alla prickarna har samma färg. Detta leder till att kassen bildar ett lugn 

och trygg stämning. Det finns även en opposition i bilden på grund av typsnittet i texten. Den 

första delen av texten är mjukare och snäll i sin utformning, medan det sista är både större och 

striktare i sin utformning. Detta gör att de olika sektionerna med ord uppfattas på olika vis. 

Detta verk är konstruerat som ett broderi på en kasse som man skall bära med sig. 

Bildens funktion blir att förmedla ett budskap på ett konstnärligt sätt. Men samtidigt är det en 

text som är komisk då den säger att plastkassar är dåliga på ett grovt sätt. Denna kasse har 

sålts i Smålandsmuseums butik men även på mässan Formex.52 Sedan sprids buskapet när 

människor som köpt Håkansons kasse använder den i sin vardag. När hon skapar sitt verk på 

något som är ett hjälpmedel för många människor så sprider hon sitt budskap och sin tanke 

snabbare, då man använder kassen när man rör sig bland andra människor.

52Lena Håkansson ”Aktuellt.” Non stop Design, hämtad 2012-11-27 http://www.nonstopdesign.se/aktuellt.html
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3. Broderiernas kommunikation 

Verken har ett budskap att förmedla i sin text. Men de kommunicerar också med 

dekorationerna runt omkring. Men paradigm och syntagm kan vi utlösa och tolka verken 

utöver och med hjälp av texten. Genom att sammanföra syntagmen och texten kan verken 

tolkas på ett djupare plan.

Fiske säger att det man inte väljer spelar lika stor roll för hur man kommunicerar som det man 

faktiskt väljer.53 Fråga blir då varför Jacksons i sitt verk irony is not dead valt att placera in 

ankor och kaniner i sin text. Djuren har inte något att göra med att ironin inte är död. Vad 

säger figurerna om texten och hur påverkar de varandra blir frågan. Djuren som symboler för 

olika ända mål känns inte aktuellt. Djuren ger istället ett barnsligt intryck i analyserna av 

verket då de är enkelt utformade med endast konturer av figurerna. Färgvalen ger även de ett 

barnsligt uttryck. Genom att placera enkla figurer i färgglada färger tillsammans kan 

mottagaren tolka detta som barnsligt, därför tolkas syntagmet som barnslighet.

När man sätter ett syntagm som talar om barnslighet med en texten ”IRONY IS NOT DEAD” 

tolkas detta som ett ifrågasättande av texten. Genom att ifrågasätta bildas en ironi där man 

enligt syntagmet kan tänka sig att det är ett barn som gjort verket eller skall få verket medan 

texten inte alls säger något som skulle passa ett barn. 

Ironin skapas av mottagaren i tolkningen även om det inte varit formgivarens främsta mål att 

skapa ironi, och detta säger även Elleström då ironi förstås av en läsar- mottagarstrategi.54 Det 

skapas dubbla budskap när texten säger en sak men figurerna runt omkring säger tvärtemot 

eller anspelar på en helt annan känsla än texten. Ironin gör att läsaren reflekterar en gång till 

på ordens innebörd och skapar sin egen betydelse av orden. Elleström menar vidare att ironin 

involverar både vaga nyanser och grundläggande motsättningar och genom detta blir texten 

nästintill omöjlig att ignorera.55 Eftersom man i ironin får motsätta sig det som sägs så krävs 

 

53 Fiske, Kommunikations teorier: en introduktion, 84

54 Elleström, En ironisk historia, 14

55 Lars Ellerström, Divine madness. On interpreting, music, and visual arts ironically,(Lewisburg: Bucknell 
University press 2002), 29
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det mer av den som tolkar och man får tänka till extra mycket om vad som egentligen menas i 

ironin. Tolkningen är viktig eftersom det är där ironin skapas. Man kan se ironin först när man 

tolkat ett verk. När man sedan tolkar något som ironiskt måste man ta ställning till detta vilket 

göra att betraktaren måste engagera sig i verket. Det är när verkets budskap tolkas som verket 

idé lyfts fram

Håkansons verk plastic bags suck består endast av text och en bakgrund med prickar. Så här 

är endast bokstäverna paradigm och tillsammans bildar de syntagm i orden. Dock kan vi här 

se hur utformningen hjälper textens budskap att komma fram till mottagaren. Med sina starka 

färger och typsnitt talar utformningen om revolt, detta då det påminner om graffiti och dess 

uttryck. Med hjälp av den broderade texten sticker texten ut från tyget och gör att mottagaren 

tittar en gång till. Man frågar sig hur personen broderat denna kasse och varför. När man 

sedan läst texten ser man hur alla dessa komponenter skriker ut att plastpåsar är dåliga. 

Håkansson vill förändra och påverka så att fler använder mer tygkassar och mindre plastpåsar. 

Genom utformningen av texten får Håkansson fram mycket av hennes idé redan innan 

mottagaren läst texten. När man det sedan står klart vad texten talar om blir meddelandet i 

verket väldigt tydligt.

I Sommar har man valt att placera in blommor för att förtydliga sitt budskap. Blommorna är 

var och en ett paradigm med symbolisk innebörd. Men tillsammans bildar de en bild av 

midsommar då de alla tre blommar kring midsommar. Detta syntagm blir även tydligare med 

tanke på verkets namn Sommar. Blommorna bildar därför tillsammans syntagmet midsommar.

Texten säger att man inte ser brister i den man älskar, när man placerar det ihop med 

syntagmet midsommar skapas en ironi. Midsommar är en högtid som ofta förskönas där man 

tänker sig att släkt och vänner samlas och dansar runt midsommarstången och sjunger och äter 

tillsammans i det fina vädret. Detta är en allmän bild som finns av det perfekta 

midsommarfirandet som man eftersträvar att uppleva. I själva verket är midsommar en högtid 

med många olyckor och brott på grund av alkohol. Midsommar har en förmåga att aldrig bli 

som man tänkt sig. Vi har helt enkelt svårt att se brister i midsommarfirandet precis som 

texten på broderiet säger. Tolkar man texten på detta vis skapas en ironi då texten säger emot 

syntagmet runt om. Broderiet kommunicerar med dubbla budskap och där med blir 
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kommunikationen ironisk. 

Om detta verk hade sålts hos designtorget, som är har ironiska broderier i sitt sortiment, hade 

denna tolkning av verket varit mer aktuell än vad det är i nuläget. Detta verk säljs idag på en 

hemsida med många andra traditionella verk, där ingen av dem använder sig av ironi för att 

förtydliga sitt budskap. Därför kommer detta verk i denna studie tolkas som ett traditionellt 

svenskt ordspråk där man placerat in blommorna runt om för att smycka56. Detta har enligt 

Augustsson varit ett vanligt sätt att smycka under hela 1900-talet.57 I den bildretoriska 

analysen av verket så tolkas även blommorna som om de är till för att försköna broderiet. 

Verket blir då ett ordspråk om att alla har brister där man placerat ut blommor för att göra 

bilden vacker. Ser man bilden som sådan försvinner ironin ur tolkningen av verket och därför 

blir endast textens budskap kvar att förmedlas. Denna tolkning är den mest sannolika 

tolkningen på grund av verkets försäljningsplats.

I den första tolkningen av verket Sommar kan budskapet använda sig av ironins egenskaper 

för att skapa en relation mellan mottagare och budskap. Vilket i sin tur förtydligar och 

framhäver budskapet i sig. Men i den andra tolkningen av verket finns ingen ironi och därför 

talar inte budskapet på samma vis som i den första tolkningen. Sommar blir därför ett exempel 

på hur viktig mottagarens tolkning blir för verket. Beroende på hur mottagaren tolkar verket 

skapas olika budskap. Det är även ett exempel på platsens betydelse när man tolkar ett verk. 

Beroende på försäljningsplats tolkas verket olika.

4. Broderierna och konsten

För att se vad broderiet och konsten har för relation kommer studiens tre verk att undersökas 

och diskuteras kring huruvida de kan ses som bonad, hemslöjd och konceptkonst. De tre 

begreppen är intressanta för frågeställningen då de varit centrala under inläsningen och de tar 

även upp en bredd inom området, historiskt sett och fram till idag.

 

56 ”Gamla ordspråk.” Svenska kulturbilder, hämtad 2012-12-08 http://www.kulturbilder.dk/textarkivet/
ordsprak.htm

57 Augustsson, Broderade bonader: från sekelskifte till sekelskifte, 16
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Enligt nationalencyklopedin är en bonad en textil som man sätter upp på väggen löst, alltså 

man kan lätt plocka ned den.58 Det kan även vara något vävt eller rent av papper med 

målningar på. Bonaden skiljer sig alltså från gobelängen som är en vävd tapet och som därför 

inte är lika lätt att plocka upp och ned.59 Augustsson talar precis som nationalencyklopedin 

om hur ordet bonad kommer från ordet ombonat allstå att ”göra ordning” men det hör även 

ihop med substantivet boning, samt verbet bona.60

Enligt dessa förklaringar på bonader kan vi snabbt fastställa att både Sommar och irony is

not dead faller in under begreppet bonad. De är båda till för att sättas upp på väggen. Båda ger 

även en ombonad känsla när man ser dem. Denna ombonade känslan infinner sig på grund av 

konstruktionsarten och den tid någon lagt ned för att tillverka den. Är då plastic bags sucks en 

bonad? Nej inte om man går efter nationalencyklopedins definition av begreppet. Skulle man 

däremot utgå från grunden av vad ordet bonad betyder skulle plastic bags sucks kunna vare en 

bonad som man bär med sig. Ordet bonad står som sagt för att bona och göra i ordning och 

det är något som man gjort med sin kasse. Istället för att ha en helt svart kasse bonar man om 

sin kasse efter Håkansson instruktioner och förmedlar ett budskap som man även gör med en 

bonad man har på väggen. Dock är det så att om plastic bags sucks helt skall placeras in som 

en bonad så tillkommer det mängder av andra verk som precis som kassen blivit ombonade 

men de är inte till för att hänga på väggen. Så helt kan man inte placera in kassen.

Att bona om något för att smycka det och säga sin mening som plastic bags suck gör, anser 

jag att man kan kalla en konceptbonad. Begreppet konceptbonad har jag själv skapat för att på 

ett tydligt sätt visa hur Håkanssons verk skiljer sig från studiens övriga verk. Inom begreppet 

konceptbonad kan verk som man bonat om för att smycka men främst för att berätta något 

eller göra ett ställningstagande placeras. Inom detta begrepp finns nästan samma kriterier som 

inom bonaden men man tar bort att den måste hänga på väggen och lägger till 

konceptkonstens grundidé om en stark idé och koncept. Hur man sedan gör detta är upp till 

konstnären så länge dessa två kriterier medverkar. Genom att skapa detta begrepp kan plastic 

58 “Bonad” Nationalencyklopedin., hämtad 2012-11-20 http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/bonad. 

59  ”Gobeläng” Nationalencyklopedin, hämtad 2012-11-29 http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/gobel%C3%A4ng

60 Augustsson, Broderade bonader: från sekelskifte till sekelskifte, 8
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bags suck visa hur utvecklingen ser ut just nu och på vilket sätt gamla traditioner omvandlas 

till nytt. 

Nationalencyklopedin förklarar begreppet hemslöjd på följande vis:

   Förr husflit, tillverkning av bruksvaror som kläder, hemtextilier,
   husgeråd, möbler samt arbets- och transportredskap, på 

   landsbygden utförd i hemmet för eget behov. Fram till 
   industrialismens genombrott var hemslöjd den helt dominerande

    produktionsformen för sådana varor i Sverige .61

Här beskrivs hemslöjd som tillverkning i hemmet av bruksföremål, dock är denna definition 

bristfällig för min undersökning då den ej lyfter hemslöjden under 1900-talet. Rosenqvist tar 

upp hur det har blivit ett brett begrepp där hemslöjden, med litet h, är varor och produkter 

som produceras i hemmen. Hemslöjden, med stort H, står för den organiserade hemslöjden.62 

Detta innebär att hemslöjd, med litet h, kan tillverkas i hemmen med olika tekniker och sedan 

säljas vidare till hemslöjden, med stort H. 

Hemslöjden, med stort H genomgick under 1900-talet förändringar, då den blev mer 

organiserad än tidigare och det kom fler lagar och förordningar.63 Fler krav ställdes på 

hemslöjden, med stort H, att bevara det gamla från bygderna och att vara mer konstnärliga.

För att undersöka om de tre verken är aktuella som hemslöjd med stort H behöver 

konstvärlden uttala sig om deras åsikter och om de skulle ta in verket i organisationen 

Hemslöjden. Detta är inte aktuellt för min studie utan det är istället hemslöjden med litet h 

som blir intressant att undersöka. Då Rosenqvists förklaring av hemslöjden, med litet h, tar 

upp likande punkter som nationalencyklopedin kan jag alltså utgå från deras definition av 

begreppet och bara ta upp det som sker i hemmen utan inblandning av hemslöjden med stort 

H.

 

61 ”Hemslöjd” Nationalencyklopedin, hämtad 2012-11-20  http://www.ne.se.proxy.lnu.se/kort/hemsl%C3%B6jd

62 Rosenqvist, Könsskillnadens estetik?: om konst och konstskapande i svenska hemslöjden på1920-och1990-
talen, 15

63 Ibid., 16
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De verk som berör denna studie är skapade av en upphovsman och säljs senare till en köpare. 

När ett verk är sålt färdigställer köparen verket genom att brodera det. Detta innebär att 

köparen tillverkar föremålet i hemmet för eget bruk. Jag förutsätter här att köparen inte säljer 

verket vidare utan köper det för eget bruk. Då köparen har broderat verket själv kan det 

definieras som hemslöjd enligt nationalencyklopedins definition av begreppet hemslöjd. För 

upphovsmannen och säljaren av verken är de däremot inte hemslöjd, då de har formgett 

verken för att sälja dem vidare och tjäna pengar på dem. Detta ledar till att vi kan se verken 

som hemslöjd, med litet h, utifrån köparens intentioner men inte från upphovsmannens 

intentioner.

Den institutionella konstteorin anser att det är konstvärlden som bestämmer vad som är konst 

eller inte. Danto säger att man förstår konsten genom den konstteori som råder under just

den tiden man lever i. Detta innebär att jag som enskild person inte kan bestämma vad som är 

konceptkonst eller inte. Dock kan jag diskutera fram olika argument för hur man kan se på 

verken utifrån definitionen av konceptkonst. Jag kommer inte heller argumentera för om det 

är bra konceptkonst eller ej.

Nationalencyklopedins beskrivning av begreppet:

   konceptkonst, idékonst, konstriktning som uppstod på 1960-talet.
   Inom konceptkonsten är det upphovsmannens idé eller plan för verket

   som är det huvudsakliga, och konstverk kan inte definieras som en speciell
   kategori föremål. Konceptkonsten ifrågasätter och undersöker konstens

   möjligheter, och dess funktion kan ses som en kartläggning av gränslandet
   mellan konst och icke-konst i Duchamps anda.64

Inom konceptkonsten är idé bakom verket det centrala och inte själva utformandet, man kan 

alltså använda vilket medium man vill så länge man har en idé bakom. Beskrivningen säger 

att man inom konceptkonsten vill ifrågasätta och undersöka konsten och vad som är konst.

I Håkansons verk kan utläsas att hon ifrågasätter broderiets och bonadens plats i dagens 

samhälle när hon placerat det på en kasse, samtidigt som hon med texten plastic bags sucks 

64 ”Konceptkonst”. Nationalencyklopedin, Hämtad 2012-12-09 http://www.ne.se.proxy.lnu.se/kort/konceptkonst
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väcker frågan om plastpåsar och miljöaspekten av att använda dessa. Det finns en tydlig idé 

om vad hon vill säga med sitt verk vilket är huvudidén inom konceptkonsten. Hennes verk har 

även visas och sålts på Smålandsmuseum i Växjö under våren 2012 vilket medför att 

konstvärlden har ansett att verket passar in på ett museum och därmed har även de sagt att det 

är konst. Återigen blir institutionella teorin intressant att titta på när det gäller Håkanssons 

verk. Även om Smålands museum inte beskriver Håkanson som konceptkonstnär kan man se 

tendenser till konceptkonst i detta verk. Dock är det viktigt att tillägga att Håkansson är en 

etablerad konstnär samt verksam i Växjöområdet och därför är det inte troligt att museet 

plockat in henne endast på grund av hennes kassar utan för hennes helhet som konstnär.

Hon gör ännu ett ifrågasättande då verket både finns med på hennes utställning och kan köpas 

som set i museets butik. Man kan alltså köpa och sy sin egen Håkanson-kasse. Denna idé 

består av att låta besökarna på museet ta med sig ett verk hem och göra det till sitt eget genom 

att vara en del i produktionen. På detta vis arbetar hon även som inom craftivismen då det där 

är viktigt att sprida sitt budskap men framför allt att låta människor ta del av produktionen. 

Inom culture jamming är det däremot viktigast att lära mottagaren något och även detta gör 

Håkanson i sina verk för att mottagarna sedan skall göra skillnad. Håkanson uppmanar alla 

som ser hennes kasse att ta ställning ifall de vill vara med och hjälpa miljön. Håkansons idé 

tolkas att uppmana människor att byta ut plastpåsar mot tygkassar. I Nationalencyklopedins 

definition är idén bakom verket viktigast.

I Jacksons fall så tolkas utifrån studiens analyser, hennes verk som om hon vill ifrågasätta 

broderiet och bonaderna, själva traditionen. Hon vill ta en gammal tradition och göra den till 

något som passar in i dagens samhälle. Hon förlänger en gammal tradition. Budskapet i irony 

is not dead är dock inte vackert och upplivande som många av de äldre verken är, utan istället 

är det ett snabbt och effektivt yttrande. På så vis arbetar hon som många andra 

konceptkonstnärer med att ifrågasätta vad som är konst. Jacksons verk tas upp i Becoming 

fashion-able som ett exempel på craftivism.65 Hon arbetar på samma vis som inom 

craftivismen med att låta mottagarna gör verken själv, så att de blir en del i processen. Genom 

att de är en del i processen är de en del i craftivismen. Craftivismens huvudidé är att få många 

 

65 Busch, Becoming fashion-able: Hackitivism and engaged fashion design, 96



29

människor att agera aktivt i en viss fråga. Både Jackson och Håkanson arbetar på samma vis 

med sina verk. Detta leder till att de verk som Håkanson och Jackson formgett och broderat 

själva kan ses som konceptkonst, då de har en tydlig idé om vad de vill att mottagaren skall 

fundera vidare kring. När verken sedan säljs och broderas av andra människor blir de en del i 

craftivismen. 

Angående Sommar så är den för traditionell i sitt utförande för att placeras in inom 

konceptkonsten. Det finns om man tolkar verket som motsättningar mellan bild och text ironi 

i bilden, men den väcker inga nya idéer och undersöker inte begreppet konst på ett sätt som 

uppmärksammats under analysen.

Genom att se på verken utifrån olika begrepp kommer studien fram till att verken kan ses som 

hemslöjd, med litet h, då det är något man gör hemma för att det är trevligt och man vill pryda 

sitt hem med en åsikt. plastic bags suck och irony is not dead kan även ses som konceptkonst 

i konstkontexten och där är verkets idé och budskap det som är viktigast att få ut till 

mottagarna. Detta visar på dessa konstverks bredd då de kan tolkas på så många olika vis och 

vara olika saker för olika människor. Det finns helt enkelt inget rätt och fel utan det gäller 

bara att på ett så aktivt sätt som möjligt förmedla sitt budskap. Diskussionen om kassen kan 

vara en bonad gör att man ser hur vi kan göra det fysiska objektet som vi broderar på till 

något nytt, den behöver inte sitta på väggen i hemmet utan vi kan ta med oss vårt budskap 

samtidigt som vi är moderna och göra något som är aktuellt för tiden. Detta är något som vi 

kan kalla för konceptbonad, ett verk som är ombonat genom hemslöjd, med litet h, för att 

berätta något och göra ett ställningstagande. Verket behöver inte sitta på väggen som en 

traditionell bonad utan här finns utrymme att bona om vad man anser passa sig själv bäst.

5. Verkens cirkulation

För att se hur verken cirkulerar går jag till det som i analyserna fick en central funktion, 

nämligen tankarna kring avbildbarhetsrummet och känslan av var bilden hängde som hela 

tiden återfanns under analysen. Även den sista delen i den bildretoriska analysen, 

kategoriretoriken har varit intressant för att besvara min frågeställning om hur verken rör sig 
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och kommunicerar idag.

Känslan som infann sig i början av mina semiotiska analyser likande varandra mycket då 

tankarna förflyttades till den plast jag tänkte mig att broderiet hängde eller befann sig på. 

Enligt Anders Marner är detta för personligt och inget som skall redovisas. Dock har detta 

intryck varit viktigt för att besvara frågan angående cirkulationen. I avbildbarhetsrummet, 

alltså det rum där åskådaren befinner sig, fanns det många tankar om hur det såg ut och 

luktade och förståelsen för den person som ägde verket blev starkare. Alla dessa intryck 

handlade om att verken befann sig i en hemmiljö, de befann sig inte på olika 

konstinstitutioner utan i hem hos olika människor.

     

Av analyserna och föreställningarna kring avbildningsrummet ser man att det hela tiden finns 

en gammal broderitradition som lever vidare i dessa broderier. Att intrycken fanns i 

hemmiljöer tolkas som att det är konst man har hemma och något som finns i många hem. På 

grund av utformandet ser man kopplingar med äldre verk och traditionen. I konstruktion 

påminner båda plastic bags suck eller irony is not dead om äldre verk, då de också är 

broderade. Men i formgivningen är det tuffare uttryck både i dekoration, typsnitt och text. 

Sommar däremot är mer traditionell i sitt uttryck, med blommor och ett ordspråk som text. Att 

irony is not dead och plastic bags suck uttrycker sig på ett modernare vis är intressant då man 

ser hur formgivarna tagit en gammal tradition i broderiet och gjort det till något som passar 

nutiden. Detta är även vad craftivismen gör enligt Busch. De vill att man skall lägga ned tid 

på sitt broderi och skapa något eget med sina egna händer istället för att köpa klara verk. De 

båda textade budskapen i dessa två verk talar eller anspelar inte på att vara undergivna utan 

båda är starka och vill skapa en revolt mot det gamla i sin text och detta är något som 

värdesätts inom craftivismen.

Helen Knutes menar att vi hantverkar för att lära oss och det är inte slutprodukten som är det 

viktiga utan att vi gör det tillsammans. Genom att sprida sina verk via internet kan man 

brodera tillsammans, inte bokstavligen men man kan dela med sig av sina alster och idéer till 

andra. När man hantverkar utvecklas man som person och lär sig nya saker, ett slags 

självförverkligande. Med crafivismens idéer tillsammans med känslan av självförverkligande 

är det kanske inte så konstigt att fler engagerar sig och att det blir en arena för nya 
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diskussioner. Man kan se tydliga tendenser på hur broderierna kan förändra både på ett 

personligt plan och genom sitt budskap.

Drivkraften hos kitschkonstnärerna däremot är att skapa verk som många människor vill 

köpa, därför gör man verken så hemtrevliga så att de passar många olika slags människor. 

Calinescu beskriver att kitschen bygger på att något är fult men har växt sig starkare och 

ibland finns i finkonstens domäner då kitschen ofta innehåller ironi och där med ses som 

underhållande konst.66 Både Håkanson och Jackson har skapat moderna varianter av 

traditionellt broderi på ett sätt så de skulle kunna kallas kitsch. De är båda aningens grova i 

sitt språk vilket kan ses som fult men sedan har formigvarna förklätt det på ett sätt så det ser 

hemtrevligt ut. Kitschen har även en förmåga att undanfly det tråkiga och detta gör den 

omtyckt. Jackson och Håkanson arbetar på ett liknade sätt genom att ta upp frågor som de 

anser vara viktiga på ett sätt om gör det enkelt, men även roligt att förstå och ta till sig, därför 

är det lättare att ta till sig dess budskap här än i en dagstidning.

Kategoriretoriken tar upp verkets konstruktionsart, funktion och cirkulation. Det intressanta 

med denna kategori är det faktum att verken i fråga inte bara finns i ett exemplar utan att 

tanken bakom verket är att producera många och sprida dessa. För dessa verk är 

konstruktionsarten alltid den samma då de alla är broderade. Funktionen för verken är olika 

beroende på de som köper dem, man kan köpa verket som underhållning, antingen då man ser 

själva broderingen som underhållning eller för att man anser att det klara verket och 

budskapet är underhållande konst. Man kan köpa det för att man anser att det är konst och 

vackert estetiskt och därför vill ha det i sitt hem. Eller så för att man anser att det står för 

något som man vill ta del av. Det kan finnas fler anledningar till att köpa verket och det är 

alltid mottagaren som bestämmer varför de vill ha verket.

Även cirkulationsarten blir svår att fastställa då det finns så många verk, men internet är en 

gemensam nämnare för alla tre verken. De säljs alla via internetsidor. Sedan cirkulerar verken 

när de används, när de sitter på en vägg i ett hem så kan alla som besöker hemmet se den och 

dess budskap fortsätter att spridas. Inom broderitraditionen är det vanligt att man kopierar 

66 Calinescu, Modernitetens fem ansikten: modernism, avantgarde, dekadens, kitsch, postmodernism, 206
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varandras verk eller lånar varandras mönster.67 Detta är väldigt lätt och bekvämt och därför är 

detta också en cirkulationsart som är aktuell än idag. Internet gör det även enklare att kopiera 

verk, då många lägger upp bilder på mönster som andra kan ladda ned eller kopiera och detta 

gör det möjligt att sitta i Sverige och kopiera ett verk från USA. 

Då både funktionen och cirkulationsarten har flera ändamål kommunicerar de intensivt med 

mottagaren. Analysen visar att det är viktigt för formgivarna att säga något till många och hur 

mottagaren ta emot meddelandet beror helt på mottagaren och vad den tolkar in i verket. 

Elleström talar om detta i sina teorier om ironi och hur det alltid är mottagaren som tolkar 

budskapet. Sedan är det upp till formgivaren att försöka göra sitt budskap så tydligt som 

möjligt genom att komponera bilden på bästa sätt. Genom att sälja sina verk på internet 

sprider de dem till fler mottagare. 

Genom att använda sig av internet för att sprida sina verk krävs teknik och Jenkins teori om 

konvergens tar upp hur tekniken hjälper och utvecklar gamla traditioner. Konvergens enligt 

Jenkins är ”[…] flödet mellan medieplattformar, samarbetet mellan olika mediebranscher och 

rörligheten hos mediepubliken som söker överallt i jakten på upplevelser.”68 Det handlar alltså 

om hur media påverkas av publiken och hur publiken med hjälp av teknologin idag kan göra 

nytt av det gamla. Vara en del av processen. Jenkins säger även att konvergensen inte är en 

teknologisk process utan ett kulturellt skifte.69 I detta fall är det kulturella skiftet beroende av 

tekniken, och konvergensen sker när publiken använder sig av nya medier för att sprida och ta 

del av broderi. Förr lånade och kopierade man verk av varandra i hemmen, nu kopierar man 

verk av varandra via internet och olika hemsidor på nätet. Detta gör att upphovsmännen blir 

mer påverkade av vad publiken vill ha än tidigare under historien. Spridningen kan idag ses 

som större även om brodering inte är lika populär som i på 1920-talet.

Kitschen och craftivismen i irony is not dead och plastic bags suck arbetar på ett sätt som gör 

verken populära och moderna. De ifrågasätter på ett attraktivt sätt som fler och fler vill ha i 

 

67 Augustsson, Broderade bonader. Från sekelskifte till sekelskifte, 11

68 Henry Jenkins, Konvergenskulturen: där nya och gamla medier kolliderar, (Göteborg: Daidalos, 2012), 15

69Ibid., 15
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sina hem och därför öppnas nya sätt att nå denna information som man behöver. Tekniken och 

internet gör det lättare att få tag på nya idéer eller att sprida sina idéer till andra delar av 

världen. Konvergensen kommer fram i broderiet då kitschen och craftivismen gör verken och 

stilen populär. Detta bildar ett exempel på hur Jenkins konvergens är en kulturell process och 

inte en teknisk utveckling.

6. Slutdiskussion

Hur verken i denna studie kommunicerar och varför de kommunicerar på detta vis är helt 

olika. Sommar kan tolkas som ironiskt ifall det hade sålts på exempelvis Designtorget. Där 

säljer de komiska och ironiska korsstygnsbroderier och därför hade vi också förväntat oss att 

även detta verk var ironiskt. Men då det idag säljs på en hemsida med traditionella verk och 

texten ifråga är ett svenskt ordspråk är den rimligaste tolkningen att orden talar för sig själva 

och blommorna endast är där för att smycka verket. Detta visar hur viktig mottagarens 

tolkning av verket är men även hur platsen påverkar hur vi ser på ett verk.

Jacksons verk däremot använder sig av ironi och motsättningar för att förtydliga sitt budskap.

När en mottagare tolkar något som ironiskt skapas en relation mellan mottagaren och 

budskapet. Detta beror på att det alltid är mottagaren som tolkar ett verk. Det är när man 

upptäcker ironin som relationen skapas. Genom detta måste mottagaren på något vis förhålla 

sig till det som sägs och ta till sig budskapet.

Kassen har ingen dekoration som bildar motsättningar. Istället blir typsnitt och färg viktiga i 

förmedlandet av budskapet. Genom att använda starka färger och typsnitt som liknar 

graffittins uttryck skapas tankar kring revolt. När detta kopplas samman med ordens innebörd 

blir budskapet tydligt och direkt. Håkansson vill att vi skall använda tygkassar istället för 

plastpåsar.

Genom att se på bonaderna utifrån olika begrepp kan man se vilken bredd det finns hon 

broderierna. Man kan se dem som bonader men även som hemslöjd när de produceras 

hemma. Broderiet på kassen visar en ny typ av bonad som jag vill kalla konceptbonad. Där 

har formgivaren ett starkt budskap som man sedan placerat på något som man vill göra fint. 
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Man har helt enkelt lagt ned tid och tankekraft på att försköna men samtidigt förmedla ett 

budskap. Även konceptkonsten diskuteras och det visar sig att det moderna verken har en 

stark idé och ifrågasätter de gamla traditionerna. Detta visar att broderierna kan vara en del av 

konsten om man tar den inriktningen.  Framför allt visar de moderna verken att man kan 

ifrågasätta de gamla traditionerna och engagera människor. Genom detta kan man sedan få 

fram sitt budskap.

Verken cirkulerar på internet, vilket innebär en oändligt stor arena. När det cirkulerar bildas 

en konvergens på grund av det kulturella skifte som sker inom detta område. Att denna 

konvergens kan skapas beror på att fler engagerar sig och sprider verken. Studiens två 

moderna verk är inne i rörelser som kitsch och craftivism och detta gör den populära och med 

populariteten blir spridningen större. Alla delar beror alltså på varandra för att föra broderiet 

framåt in i en nya revolterande era

Verken har i diskussionen beskrivits och jämförts med flera olika konstinriktningar. Genom 

att diskutera framför allt de moderna verken som, kitsch, craftivism, cultural jamming och 

konceptkonst kan man se hur verken använder sig av olika delar i konstinriktningarna. De har 

plockat ut det de anser gör sig bäst och sedan gjort detta till något som passar dem. Genom att  

använda olika delar skapar de ett sätt att kommunicera som fungerar idag och som göra 

mottagaren medveten om budskapet. De är en del av det moderna hanverkandet där det är 

viktigt att engagera publiken i sina verk, både genom att få dem att tänka till och ta ställning 

och genom att själva vara med och producera verken.

Under 1900-talet har brodering varit en sysselsättning för kvinnor, där har de kunnat uttrycka 

sina åsikter i det de broderar. Detta forsätter de med in på 2010-talet men nu ser verken 

annorlunda ut och kommunicerar med ord och bild som är aktuella för idag. Genom att ta in 

samtiden i sina verk och använda ironin som ett hjälpmedel kan kvinnorna tala om saker de 

anser är viktiga. De kan sedan sprida sina ord utan att direkt synas. Det får människor att 

agera och ta ställning genom att brodera och förmedla budskap. En tyst kvinnorevolt om man 

vill dra det så långt.
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7. Sammanfattning

Denna studie har undersökt hur broderiet ser ut idag, men framför allt hur den kommunicerar. 

Utifrån semiotiska analyser och bildretoriska analyser kan frågeställningarna besvaras. 

Analyserna har genomförts på tre olika verk, ett traditionellt, ett broderi på en tygkasse samt 

ett broderi i modernare tappning. Utifrån teorier kring ironi men även kommunikationsteorier 

kan jag se hur verken kommunicerar och mottagaren tolkar, det är alltid hos mottagaren som 

tolkningen ligger. Även att utformningen av verket är viktigt, beroende på om man som 

Håkansson väljer att använda typsnitt och färg på ett sätt som förstärker budskapet i verken. 

Eller om man som i Sommar endast använder objekt runt verket för att försköna och inte 

förtydliga.

Genom att se på verken utifrån de tre begreppen, bonad, hemslöjd och konceptkonst kan man 

se hur dessa verk fungerar i olika sammanhang.  Det finns en bredd i verken och man kan se 

hur de moderna verken i studien ifrågasätter den gamla broderitraditionen och hur vi ser på 

broderier. Den ena genom att vara ironisk och den andra genom att placera broderiet på en 

kasse. Det visar även att budskapet är viktigt för broderierna, men vill säga någonting. Detta 

leder in på nästa kapitel där man kan se hur verken sprider sig via internet vilket betyder att 

teknik behövs och därigenom skapar en konvergens när verken blir populära. Verken ses här 

även som kitsch, cultural jamming samt craftivism och genom att ta olika delar av dessa 

konströrelser blir verken populära samt tilltalar flera människor att engagera sig.
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