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Abstract 

Due to a personal interest in textile craft, my own experience as a knitter in combination with studies in integrated 
conservation and gender studies as a subsidiary subject this research was done as my thesis in integrated conservation. 
With the purpose to study textile craft traditions as a feminine part of the intangible cultural heritage in todays society with 
focus on craftivism, a questionnaire study was done. The study was addressed to craftivists who practice any kind of 
textile craft with the purpose to get a deeper insight in their understanding, attitude and opinions related to craftivism and 
textile craft traditions. The female norm in textile craft and especially textile craftivism was remarkably striking in the 
results of the questionnaire study, which can explain why feminism is an issue close to heart for most of the informants. 
Among many of the craftivists in this study there is an awareness of this norm and traditional feminine connotative 
meanings related to textile, for example softness and warmth. These connotative meanings are consciously used by many 
craftivists to create contrasts with norm breaking statements. These contrasting effects can be interpreted as innovative, 
inspiring and remarkable. Craftivism is therefore a way to use one’s creativity to make one’s voice heard. It could be a part  
of textile craft traditions today, in a stage of innovation and forward looking, which is likely to be a contributing variable due 
to the preservation of the intangible textile cultural heritage in the future.  

Sammanfattning 

Med grunden i ett eget textilintresse, mina erfarenheter som stickare, i kombination med kulturvårdsstudier och 
genusvetenskap som biämne utfördes den här undersökningen som kandidatexamensarbete inom kulturvård. Med syftet 
att undersöka textila hantverkstraditioner som ett kvinnligt kodat immateriellt kulturarv i dagens samhälle med fokus på 
hantverksaktivism utfördes en enkätundersökning som riktade sig mot hantverksaktivister som utövar någon form av textilt 
hantverk för att få en fördjupad inblick i deras förhållande, inställning och åsikter kring hantverksaktivism och textila 
hantverkstraditioner. Den kvinnliga normen inom textilhantverk och främst inom textil hantverksaktivism var påfallande 
tydlig i enkätsvaren och kan förklara varför feminism och kvinnofrågor är hjärtefrågor för majoriteten av informanterna. Hos 
hantverksaktivisterna i den här undersökningen finns i många fall en medvetenhet kring denna norm och traditionella 
kvinnliga konnotationer som berör textil, till exempel värme och mjukhet. Många använder sig av just dessa kvinnliga 
konnotationer och traditioner för att skapa kontraster med normbrytande budskap, en kontrastverkan som kan tolkas som 
nytänkande, inspirerande och uppseendeväckande. Hantverksaktivism är därför ett medel att använda sin kreativitet för 
att göra sin röst hörd och kan ses som en del av textila hantverkstraditioner i ett stadie av förnyelse och framåtblickande 
som med sannolikhet kommer vara en bidragande faktor i bevarandet av det immateriella textila kulturarvet för framtiden.   
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Förord 

Textilt hantverk ligger mig nära hjärtat, inte minst för att jag själv är en hantverkare som 

näst intill har slutat köpa massproducerade tröjor för att få plats med de jag själv har stickat. 

När jag däremot hittar handstickade tröjor och andra plagg på loppis och secondhand till 

priser som inte ens skulle täcka materialkostnaden kan jag inte låta bli. Inte för att jag vet 

om att jag gör ett ekonomiskt fynd utan eftersom jag vet hur många timmar som kan ligga 

bakom en tröja. Min uppfattning är att hantverket inte får den uppskattning den förtjänar, 

inte minst på grund av det ringa ekonomiska värdet. Jag får även intrycket av att människor 

som inte själva handarbetar har svårt att se det arbete som oftast ligger bakom, vilket förstås 

inte är lätt utan erfarenhet. När jag blir tillfrågad om jag kan sticka något på beställning 

undrar jag om de inser hur mycket en handstickad tröja skulle kosta om jag tog rimligt betalt 

för material och antal timmar jag lagt ner. Att lägga 100 timmar på en tröja med ett mer 

tekniskt avancerat mönster, som flerfärgsstickning, flät- eller spetsstickning är ingen 

överdrift. Därför stickar jag övervägande för eget bruk och gåvor till mina nära och kära, de 

personer som mest värdesätter alla timmar av kärlek och omtanke jag lägger ner. För 

hantverk är i mångt och mycket kärlek och omtanke i min mening. Min största förebild är 

min mormor. Hon var enligt mig en enastående textilkonstnär. Hon vävde, stickade, sydde, 

broderade, knypplade, knöt makramé med mera. Hon var oerhört produktiv och lämnade 

efter sig ett omfattande textilt arv som hennes barn, barnbarn och barnbarnsbarn nu får 

vårda och uppskatta. I startgropen för det här arbetet stickade jag feministtröjan som syns på 

framsidan, som en slags uppmuntran och inspiration till mig själv. Under arbetets gång har 

jag kommit betydligt närmare mitt eget hantverk och fördjupat min förståelse för det textila 

kulturarvet och hantverksaktivismen. 

 

Ett stort tack till alla som har medverkat i min undersökning och hjälpt till att sprida den! 

Viktoria Olsson 

 

 



 

2 

 

1 Inledning  

Bakgrund 

Egna erfarenheter, tillsammans med kulturvårdsstudier och en termin med genusvetenskap 

som biämne sådde fröet som grodde idén till den här uppsatsen. Jag är inte ensam om att ha 

velat lyfta textila hantverkstraditioner och de kvinnor som ofta har stått för hantverket, 

vilket framgår i avsnittet Tidigare forskning längre fram. Min idé handlar om att se hur 

dessa textila hantverkstraditioner verkar i dagens samhälle, där all textil finns att köpa 

lättillgängligt i alla möjliga affärer och online. Det finns olika hantverkstrender som florerar 

i vår samtid, till exempel Gör-det-själv-rörelsen, eller DIY (do it yourself) som är det mer 

vedertagna benämningen på internet och sociala medier, är en trend i ny tappning emot slit-

och-släng-samhället och konsumtionssamhället. Det handlar till stor del om hållbarhet, 

återbruk och hur man med enkla medel kan tillverka någonting själv istället för att köpa det. 

En annan trend som vuxit sig starkare på senare tid är att använda hantverket för att sprida 

politiska och andra viktiga budskap, så kallad hantverksaktivism, från engelskans 

craftivism, eller gerillaslöjd eller garngraffitti som det också kan kallas. De trenderna har 

influerat mig själv i omgångar och nu har jag fått upp ögonen för samverkan mellan 

hantverk och budskap och vilken effekt de kan ha på varandra och på andra människor.  

Hantverksaktivism 

Hantverksaktivism, är den svenska översättningen av det engelska ordet craftivism, som är 

ett relativt nytt begrepp som myntades av den amerikanska sociologen Betsy Greer i början 

av 2000-talet. Craftivism är en sammanslagning av orden craft och activism och innebär att 

kombinera aktivism med hantverk. Betsy startade hemsidan craftivism.com som är en 

Community för hantverksaktivister världen över.1 På hemsidan definierar hon begreppet 

såhär: 

                                                 

1 Betsy Greer. 2007. Craftivism Definition. Craftivism.com. URL: http://craftivism.com/definition 

(hämtad: 2018-04-19) 

http://craftivism.com/definition
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”Craftivism is a way of looking at life where voicing opinions through creativity 

makes your voice stronger, your compassion deeper & your quest for justice more 

infinite.”2 

Det kan alltså ses som en livsåskådning där man använder sin kreativitet för att göra sin röst 

hörd. Flera kanske har hört talas om gerillaslöjd eller virk- och stickgraffitti, det vill säga att 

placera ut hantverket i offentliga rum, till exempel på lyktstolpar, statyer, i kollektivtrafiken 

etcetera. Det kanske också är vad flest personer tänker på och relaterar till ordet 

hantverksaktivism eller craftivism men det är bara en form av aktivism som kan innefattas i 

begreppet. Det kan även handla om social aktivism, till exempel sticka halsdukar till 

hemlösa, ett projekt som startade i Trondheim i Norge där man engagerade folk att sticka 

orangea halsdukar som hängdes upp runt om i staden den 1 november som gåvor till 

hemlösa inför julen och den kalla vintern. 3  Det kan också vara att visa politiska 

ställningstaganden genom att bära plagg med särskild symbolik, till exempel stickade rosa 

mössor med kattöron, så kallade pussyhats. Pussyhat Project handlar om att förbättra 

kvinnors rättigheter genom konst, utbildning och dialog.4  

Betsy Greer ser det som en alternativ form av aktivism som inte behöver vara högljudd, ”in-

your-face”, eller att stå på barrikaderna och skrika ut sin frustration. Det kan vara en tyst 

aktivism, likt tystnaden av handarbetandet, som snarare handlar om att agera tankeställare, 

väcka frågor hos människor och öppna upp för samtal kring det sociala eller politiska 

budskapet som kreationen står för.5 Greer menar att genom att skapa utifrån kärlek och 

beslutsamhet från våra hjärtan inspirerar vi till långsiktig och hållbar förändring.6 

                                                 

2 Betsy Greer. 2007. Craftivism Definition. Craftivism.com. URL: http://craftivism.com/definition 

(hämtad: 2018-04-19) 

3 Kirkens Bymision. Her er oppskriften på #oransjeskjerf. URL: 

https://kirkensbymisjon.no/artikler/oppskrift-pa-oransjeskjerf/ (hämtad: 2018-04-19) 

4 Pussyhat project. Design interventions for social change. URL: 

https://www.pussyhatproject.com/mission/ (hämtad: 2018-04-19) 

5 Betsy Greer. Craftivism. The Art of Craft and Activism. Vancouver: Arsenal Pulp Press, 2014, 7-8 

6 Greer. Craftivism. The Art of Craft and Activism, 2014, 9 

http://craftivism.com/definition
https://kirkensbymisjon.no/artikler/oppskrift-pa-oransjeskjerf/
https://www.pussyhatproject.com/mission/
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Bara för att begreppet craftivism myntades i början av 2000-talet innebär det inte att den här 

typen av aktivism föddes då. Det var endast idén kring begreppet som utformades och 

behovet av gemensam term för vad folk som höll på med detta sysslade med uppfylldes. 

Den här formen av aktivism har förekommit innan. I slutet av 1800-talet och början av 

1900-talet användes ofta så kallade föreningsfanor, inom exempelvis arbetarrörelsen, 

nykterhetsrörelsen och kvinnorörelsen, vid demonstrationer. Fanorna, eller standar som de 

också kallades, var ofta mycket påkostade och handbroderade, vanligen på ylle eller bomull 

men kunde också vara ännu mer dyrbara material som sidenatlas.7 Även om dessa fanor i 

sin tur går att härleda ännu längre tillbaka är tiden kring sekelskiftet 1900 särskilt intressant 

eftersom olika folk- och arbetarrörelser började blomstra vid den här tiden. Att brodera 

politiska budskap då som nu skiljer sig dock väsentligt eftersom broderi vid tiden omkring 

sekelskiftet 1900 var en vardaglig sysselsättning för många, framförallt kvinnor, till skillnad 

från idag när vi drivs av andra anledningar till att utöva hantverk.  

Problembeskrivning 

Det råder en uppfattning om att det har funnits och fortfarande finns skillnader gällande hur 

traditionellt manliga respektive traditionellt kvinnliga hantverk beskrivs och värderas. 

Begreppsdikotomier och hierarkier inom konst- och hantverkssfären pekar på detta.8 Ett 

exempel är begreppen ”slöjd” och ”hemslöjd”. Ordet slöjd, utan något prefix, har 

traditionellt oftast avsett manligt dominerade hantverk, så som trä- och metallslöjd, medan 

hemslöjden i grund och botten har utgjorts av den kvinnodominerade textilslöjden. Det 

säger också någonting om vad hantverkets huvudsakliga syfte har varit, det vill säga att 

textilslöjd i huvudsak har tillverkats i hemmet och varit avsedd för hemmet och därmed 

hamnat i skymundan.9 Mjukslöjd respektive hårdslöjd; en dikotomi som inte bara beskriver 

                                                 

7 Digitalt Museum. Standar. URL: https://digitaltmuseum.se/021026162089/standar (hämtad: 2018-

04-19) 

8 Johanna Rosenqvist. Könsskillnadens estetik? Om konst & konstskapande i svensk hemslöjd på 

1920- & 1990-talen. Stockholm: Nordiska Museets Förlag, 2007, 11 

9 Rosenqvist, Könsskillnadens estetik? Om konst & konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- & 

1990-talen, 7 

https://digitaltmuseum.se/021026162089/standar
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slöjdmaterialen utan också den könsuppdelning som traditionellt funnits mellan olika 

hantverksmetoder. Det mjuka och det hårda ses som två motsatsförhållanden som ställs mot 

varandra, där mjukheten får representera kvinnlighet och textilslöjd medan hårdheten får 

representera manlighet och trä- och metallslöjd. Det finns även en skevhet i hur ”kvinnliga” 

och den ”manliga” slöjden har representerats offentligt. Tidigare forskning, som jag 

kommer presentera mer ingående längre fram, tyder på att kvinnliga textilhantverkare har 

haft svårare att få professionellt erkännande i samma utsträckning som manliga hantverkare 

vilket indikerar skeva maktasymmetrier inom hantverkssfären.10 

Textilhantverket är en stor del av vårt gemensamma kulturarv, i synnerhet den kvinnliga 

representationen av kulturarvet. Det finns omfattande textila samlingar bevarade på museer 

och inte minst hembygdsgårdar runt om i landet. Föremålen kan berätta och lära oss om 

hantverkstekniker som förr var en betydande del av de flesta kvinnors vardag och i stor grad 

essentiella för att kunna klä familjen varmt under vinterhalvåret. Det är inte bara föremålen i 

sig som utgör det textila kulturarvet utan även själva hantverket och hantverkstraditionerna, 

det vill säga det immateriella kulturarvet. Det immateriella kulturarvet bygger på traditioner 

och kunskap som förs vidare från generation och är en särskilt viktig del av vårt kulturarv 

när det handlar om att upprätthålla en kulturell mångfald i en globaliserad värld. Det handlar 

också om hur vi brukar dessa traditioner i vår samtid då betydande del av bevarandearbetet 

av immateriella kulturarv ligger i just brukandet och levandegörandet.11 Svårigheterna kring 

bevarandet av det immateriella kulturarvet ligger till stor del i flyktigheten och det abstrakta 

som utgörs av det immateriella. Det är något som uppmärksammades av UNESCO och 

2003 upprättade de en konvention om skydd av det immateriella kulturarvet med syfte att 

skydda utövandet, representationen, uttryck, kunskap och tekniker som uppmärksammas 

                                                 

10 Rosenqvist, Könsskillnadens estetik? Om konst & konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- & 

1990-talen, 182 

11 Unesco. What is Intangible Cultural Heritage? URL: https://ich.unesco.org/en/what-is-intangible-

heritage-00003 (hämtad: 2018-06-07) 

https://ich.unesco.org/en/what-is-intangible-heritage-00003
https://ich.unesco.org/en/what-is-intangible-heritage-00003
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som en del av kulturarvet.12 Idag är det mycket mer kostnads- och tidseffektivt att handla 

kläder som massproducerats genom maskinell tillverkning än att lägga ner hundratals 

timmar på att handsticka sina plagg. Det är en faktor som skulle kunna påverka det textila 

immateriella kulturarvet. Därför är det av stor relevans för kulturvården att undersöka hur vi 

brukar och bevarar det textila immateriella kulturarvet som längre inte är oumbärlig i vår 

vardag, vad det finns för andra drivkrafter idag som kan uppmuntra till att utöva och föra 

hantverkstraditioner vidare. 

Syfte 

Syftet är att undersöka hur textiltraditioner brukas i dagens samhälle, med fokus på 

hantverksaktivism, det vill säga förmedling av politiska budskap genom hantverk, och 

vilken betydelse det kan ha för att upprätthålla och föra en hantverkstradition vidare. Min 

vision är, genom att undersöka hantverksaktivisternas förhållande, tankar och känslor till 

hantverket och det budskap de vill förmedla, att belysa hantverksaktivismens funktion som 

budskapsförmedling och dess kulturella värde som en del av ett traditionellt kvinnligt 

immateriellt kulturarv. Därigenom även undersöka hur förnyelse av gamla traditioner kan 

bidra till bevarandet av det immateriella kulturarvet.  

Frågeställning 

o Hur kan utövandet av textilt hantverk genom hantverksaktivism verka för ett levande 

immateriellt kulturarv?  

o Hur kan textilt hantverk ifrågasätta sociala och kulturella hierarkier och fungera 

normbrytande samtidigt som hantverket än i dag har en tydlig kvinnlig norm? 

o Vad finns det för drivkrafter till hantverksutövande hos hantverksaktivister i dagens 

samhälle där hantverket inte är lika oumbärligt som förr? 

                                                 

12 Unesco. The Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. URL: 

http://www.unesco.org/new/en/santiago/culture/intangible-heritage/convention-intangible-cultural-

heritage/ (hämtad: 2018-06-07) 

http://www.unesco.org/new/en/santiago/culture/intangible-heritage/convention-intangible-cultural-heritage/
http://www.unesco.org/new/en/santiago/culture/intangible-heritage/convention-intangible-cultural-heritage/
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Avgränsningar 

Den här undersökningen fokuserar på hantverksaktivism, som en del av textila 

hantverkstraditioner och ett immateriellt kulturarv i dagens samhälle. Det immateriella 

kulturarvet delas enligt UNESCOS konvention om skydd av det immateriella kulturarvet in i 

olika kategorier, bland annat; muntlig tradition, scenkonst, sociala praktiker, ritualer, 

festligheter och traditionella hantverkstekniker.13 I det här arbetet handlar det immateriella 

kulturarvet om just traditionella textila hantverkstekniker. Målgruppen för undersökningen 

utgörs av personer som utövar hantverksaktivism genom någon form av textilt hantverk. 

Undersökningen behandlar hantverken som informanterna utövar sin aktivism med, 

budskapen de vill sprida genom sin aktivism, vilka förmedlingskanaler de använder sig av, 

eventuella målgrupper de riktar sig emot, vilken respons de upplever att de får samt 

textiltraditioner & hantverksaktivism i dagens samhälle. Resultaten presenteras i olika 

avsnitt utifrån ovan nämna kategorier. Det hade varit intressant att undersöka fler synvinklar 

än enbart hantverksaktivisternas men på grund av begränsad tidsperiod valde jag den här 

ingången att undersöka textiltraditioner genom hantverkaktivism då personer som är 

involverade i ämnet ofta är intresserade och välvilligt inställda att svara på frågor. 

Källkritiken kring detta diskuteras vidare i avsnittet Metod, material & källkritik. Andra 

synvinklar som hade varit relevanta för undersökningen men som jag inte har haft möjlighet 

att inkludera i den här undersökningen hade varit allmänhetens och betraktarnas åsikter och 

inställning till hantverkaktivism. Utifrån kulturvårdsperspektivet hade det även varit 

intressant att få ta del av museers uppfattning kring hantverksaktivism som en del av ett 

kvinnligt immateriellt kulturarv.  

                                                 

13 Unesco. The Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. URL: 

http://www.unesco.org/new/en/santiago/culture/intangible-heritage/convention-intangible-cultural-

heritage/ (hämtad: 2018-06-07) 

http://www.unesco.org/new/en/santiago/culture/intangible-heritage/convention-intangible-cultural-heritage/
http://www.unesco.org/new/en/santiago/culture/intangible-heritage/convention-intangible-cultural-heritage/
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Tidigare forskning 

Könsskillnader inom svensk hemslöjd och formgivning 

I doktorsavhandlingen Könsskillnadens estetik? Om konst & konstskapande i svensk 

hemslöjd på 1920- & 1990-talen undersöker Johanna Rosenqvist hemslöjdsrörelsen i 

förhållande till konsten utifrån ett tvärvetenskapligt; konstvetenskapligt, genusteoretiskt och 

kultursociologiskt perspektiv.14 Undersökningen fokuserar på hemslöjdsrörelsens textilslöjd 

och kvinnors handarbetande inom hemmets svär kontra konsten som professionell utövning 

inom den offentliga sfären. Genom att studera enskilda verk och upphovsmannens 

förutsättningar undersöker vilka möjligheter kvinnor respektive män har att verka som 

konstnärer inom hemslöjdsrörelsens organisation. Hon gör en jämförande studie av 

hemslöjden under 1920-talet och 1990-talet för att studera utvecklingen från en 

modernistisk till en postmodernistisk syn på hemslöjden hur synsätten har förändrats under 

1900-talet.15 1920-talet präglades av tankarna kring folkhemmet och funktionalistiska idéer. 

Svenska Slöjdföreningen företrädde, genom bland annat Gregor Paulsson, dessa tankar och 

synen det avskalade och funktionella som det ideala formspråket. Hemslöjdsföreningen gick 

mångt och mycket stick i stäv med det nya funktionalistiska formspråket eftersom de 

förespråkade äldre mönstertraditioner som fortfarande gick i Ellen Keys och Carl Larssons 

mer traditionella fotspår.16 Mot slutet av årtiondet hade däremot även Hemslöjden kommit 

att röra sig mer och mer mot en mer avskalad och sparsmakad design. Hemslöjden under 

1920-talet framställdes nästan uteslutande av kvinnor. Trots ny upphovsrättslag som kom i 

mitten på decenniet var det svårt som textilformgivare att hävda sin konst, dels på grund av 

att organisationen Hemslöjden ofta anonymiserade föremålen som ställdes ut men också på 

grund av att en stor del av hemslöjdens formgivning baserades på äldre mönstertraditioner 

vilka inte ansågs innefattas av skyddet. Kvinnan skulle representera en hantverkstradition 

snarare än ett konstnärligt nyskapande. Det fanns dessutom ett kvardröjande motstånd mot 

                                                 

14 Rosenqvist, Könsskillnadens estetik? Om konst & konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- & 

1990-talen, 11 

15 Ibid, 175 

16 Ibid, 50-51 
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kvinnligt lönearbete men Hemslöjdsföreningen skapade trots allt, genom sin verksamhet, 

nya yrkesmöjligheter för kvinnor.17  

Utvecklingen under 1900-talet hade lett till en friare syn på hemslöjden och uppluckrade 

gränser mellan konst och slöjd. Prefixet hem framför slöjd användes inte längre i lika stor 

grad, istället talade man om slöjd i allmänhet, vilket innefattade såväl mjukslöjd som 

hårdslöjd.18 Den traditionella könsuppdelningen mellan mjukslöjd och hårdslöjd var dock 

fortfarande tydlig under 1990-talet, även om det förekommer mer och mer 

normöverskridande slöjdare. Det tycks emellertid vara fler kvinnor som arbetar med 

hårdslöjd än det finns män som arbetar med mjukslöjd.19 Hemslöjdens organisation har gått 

från att vara starkt kvinnodominerad till att representera såväl kvinnor som män. En 

representation som dock är snedvriden då manliga slöjdare blivit uppmärksammade i större 

utsträckning än kvinnor. Rosenqvists slutsatser pekar på att den skeva representationen av 

kvinnlig och manlig slöjd tyder på att Hemslöjden och i synnerhet kvinnliga formgivare haft 

avsevärt större betydelse för svensk formgivning än vad de fått erkännande för.20 Hennes 

genusteoretiska undersökning om i vilken utsträckning kvinnliga respektive manliga 

slöjdare har haft möjligheten att verka som konstnär och i vilken grad de har fått offentligt 

erkännande är också en viktig aspekt av hur man ser på traditionellt kvinnligt och manligt 

hantverk och hur de värderas olika.  

En annan studie gjordes av Linda Fagerström, filosofie doktor i konstvenskap, om hur kön 

och genus har betydelse för svensk design och formgivning idag. Undersökningen utgjordes 

av en intervju med 20 yrkesverksamma formgivare samt en studie av könsfördelningen av 

de studenter som tog examen inom designerutbildningar i Sverige år 2007. Syftet var att 

bland annat undersöka hur genus och kön skapar betydelser, konsekvenser och strukturer 

inom design- och formgivningsfältet samt vilken betydelse som genus har för 

                                                 

17 Rosenqvist, Könsskillnadens estetik? Om konst & konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- & 

1990-talen, 85 

18 Ibid, 182 

19 Ibid, 160 

20 Ibid, 182 
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yrkesutövarna.21 Hennes slutsatser utifrån främst intervjuundersökningen var att genus har 

stor betydelse för hur designerrollen ser ut för män respektive kvinnor men mindre 

betydelse för själva formgivningen och dess uttryck. Enligt Fagerström spelar genus särskilt 

stor roll gällande strukturella för- och nackdelar som män och kvinnor möter i sin yrkesroll. 

De intervjuade hade särskilt upplevt att det ofta förekommer fördomar och stereotypa 

uppfattningar om kön, att män privilegieras genom positiv särbehandling som kan leda till 

förbättrade karriärmöjligheter samt att strukturell diskriminering på grund av 

könstillhörighet är allmänt förekommande. Informanterna upplevde en hierarki med manlig 

norm och ett isärhållande av könen inom sitt yrke. Fagerström menar också att genus är 

förnimbart i själva formgivningen genom att design kan medverka till att förstärka och 

upprätthålla uppfattningar om vad som är ”maskulint” och vad som är ”feminint”, 

exempelvis designen av rakhyvlar som ofta utformas väldigt olika för att tilltala män 

respektive kvinnor, även om funktionen i själva verket är densamma. Ett annat exempel är 

barnkläder där samma storlekar för ”pojkkläder” och ”flickkläder” inte sällan skiljer sig 

avsevärt då pojkkläder oftast är betydligt rymligare och underlättar fysiskt aktiva lekar 

medan flickkläderna oftast är snäva och mer figurnära och hämmar fysisk rörelse. Det finns 

fortfarande tydliga uppdelningar inom olika designfält där exempelvis textil är starkt 

kvinnligt kodat och metall är manligt kodat. Slutligen vill Fagerström dock poängtera att 

designerrollen tycks vara i förändring då det tycks finnas en anda av förändringslust, 

ifrågasättande, kunskap och medvetenhet om genusfrågor hos den yngre generationen och 

att den bollen redan har satts i rullning.22 

Stickningens sociala betydelse enligt Greer 

I Taking Back the Knit: Creating Communities via Needlecraft, en sociologisk avhandling, 

har Betsy Greer, tidigare benämnd som myntare av ordet craftivism, genom en 

enkätundersökning med 152 respondenter undersökt handarbetets, i synnerhet stickningens, 

renässans på senare tid. En av huvudfrågeställningarna var varför och vad som driver 

                                                 

21 Linda Fagerström. Kön, genus och design. Om en designerroll i förändring. Stockholm: Vulkan, 

2010, 14-15 

22 Fagerström. Kön, genus och design. Om en designerroll i förändring, 90-94 
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handarbetare att sticka överhuvudtaget i dagens konsumtionssamhälle där stickningen inte 

behövs för att tillverka kläder och förnödenheter.23 Utöver det ville hon även undersöka om 

stickningen i dagens högteknologiska samhälle kunde vara ett sätt att återgå till enklare 

tidsepoker där hantverket var en del av processen att skapa sitt hem. I undersökningen var 

dock majoriteten eniga om att det inte var en av anledningarna till att respondenterna 

stickade, allt var inte bättre förr helt enkelt.  

Hon diskuterar även argumentet att det är omöjligt att identifiera sig som ”feminist” 

samtidigt som ”stickare” på grund av att hantverket skulle bidra till att befästa traditionella 

könsroller. I undersökningen om hantverkets renässans kunde hon se en koppling till 

postfeministiska tankegångar där det inte längre ansågs antifeministiskt att handarbeta och 

utföra traditionellt hemarbete. Snarare att kvinnor, delvis genom feminismen, har återerövrat 

hantverket och gjort det till någonting coolt och samhällsomstörtande.24 Hon menar att det 

finns många sätt att uttrycka politiska åsikter på, allt från handarbetande tyst aktivism till att 

stå vid barrikaderna och skrika ut sin ilska och frustration, det viktigaste är varje individ får 

uttrycka sig på ett sätt som passar en själv. Det finns heller ingen poäng i att ta avstånd från 

och förakta traditioner som varit kvinnligt kodade bara för att de bidragit till att skapa 

könsroller och maktstrukturer. Istället borde vi vara lika stolta över det arbete som våra 

kvinnliga föregångare åstadkommit som det arbete våra manliga förfäder utfört.25  

Undersökningen gjorde det tydligt att den sociala aspekten av stickandet är viktigt för 

många. Många träffas i stickgrupper, på stickcaféer eller på ett eller annat sätt njuter av att 

sticka tillsammans med andra människor. Gemensamt för de allra flesta respondenterna i 

undersökningen var att stickningen är en stor del av deras liv, det är någonting som 

sysselsätter en oavsett var man befinner sig, vare sig man är ensam eller inte. Avkoppling, 

kreativitet och tillfredsställelse var de tre övervägande orsakerna till varför respondenterna 

stickade.  

                                                 

23 Betsy Greer. Taking Back the Knit: Creating Communities via Needlecraft. London: Goldsmiths 

College University, 2004, 3-4 

24 Greer, Taking Back the Knit: Creating Communities via Needlecraft, 25 

25 Ibid, 33 
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Hennes slutsats är att stickningen kan fungera som socialt nätverk, bygga broar över 

generationsgränser och engagera människor i omgivningen, vare sig de själva stickar eller 

inte. Hon menar att de allra flesta har någon form av anknytning till stickning, oavsett 

kulturell eller etnisk tillhörighet, det kan vara allt från en stickande mormor till ett eget 

personligt intresse. Detta påvisar hur stor betydelse stickningen har som textil 

hantverkstradition, som gemensamt kulturarv även i dagens samhälle. 26  Den här texten 

poängterar många aspekter av hur stickningen är viktig som tradition i vårt samhälle och för 

alla dem som stickar, inte minst de sociala aspekterna, att bygga broarna över gränserna till 

olika sociala grupper i samhället, så som generations- och kulturella gränser. Därför tror jag 

att Greers undersökning och hennes argument kan styrka min hypotes om hur viktig det 

immateriella kulturarvet i form av textila hantverkstraditioner är i vårt samhälle och vikten 

av att föra dem vidare.  

Feministisk heuristik för analys av hantverk enligt Pristash 

I sin doktorsavhandling i filosofi utvecklar Heather Elisabeth Pristash en heuristisk 

analysmodell med syftet att analysera stickning och handarbete med ett retoriskt, 

multimodalt och feministiskt genusteoretiskt perspektiv. Hon inleder med att förklara den 

retoriska diskursen genom teoretikern Robert Herricks sex kännetecken av retoriken, den är: 

planerad, anpassad efter publiken, formad av mänskliga motiv, kopplad till en specifik 

situation, övertalande och riktad till frågor som berör allmänheten.27 Hon själv förklarar sitt 

ämne, retoriskt handarbete, som en process med kommunikativt syfte och meningsfullt 

budskap, genom såväl själva skapandeprocessen som den färdiga produkten och som kan 

kännetecknas av flera av Herricks kännetecken. 28  

Till sin undersökning valde hon att avgränsa sig till stickning som handarbete, eftersom 

stickningen är en av de vanligaste handarbetsmetoderna världen över och som har tydliga 

                                                 

26 Greer, Taking Back the Knit: Creating Communities via Needlecraft, 37-40 

27 Heather Elisabeth Pristash. A Sharper Point: A Feminist, Multimodal, Heuristic for Analyzing 

Knitted Rhetoric. Doktorsavhandling, Filosofi, College of Bowling Green State University, Ohio, 

2014, 6 

28 Pristash, A Sharper Point: A Feminist, Multimodal, Heuristic for Analyzing Knitted Rhetoric, 8 
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kopplingar till genusstrukturer, både historiskt och samtida. 29  Hon valde även ut ett 

studieobjekt för en fallstudie där hon kunde prova sin heuristiska analysmodell som hon 

utformade. Fallstudien var RedSweaters Project, ett hantverksaktivistiskt konstprojekt med 

syfte att uppmärksamma och skapa samtal och reflektion om det andra Gulfkriget.30  

Den heuristiska analysmodellen som Pristash utvecklade genom sin undersökning och med 

hjälp av sin fallstudie delades in i fyra delar: retorik, hantverk, multimodal retorik samt 

feministisk retorik, med ett antal analytiska frågor tillhörande varje kategori. 31  Med 

multimodal menar Pristash olika sätt att kommunicera utöver tal och skrift samt hur olika 

kommunikativa komponenter bildar ett kluster och kan läsas var för sig eller analyseras som 

en helhet.32 Enligt henne är craftivism, hantverksaktivism en stor del av retoriskt handarbete 

och även där menar hon att det väsentliga ligger i processen och produkten, nyckeln till att 

förstå hantverksaktivism och retoriskt handarbete är att analysera båda delar, var för sig och 

tillsammans.33  Hon ville skapa denna heuristik som medel för att kunna göra utförliga 

analyser av hantverk även om undersökaren själv inte är insatt i hantverket och har en 

förståelse för exempelvis material, tidsåtgång, kostnad, tekniker osv. Hon menar att det 

finns en risk att viktiga frågor går förlorade för en som inte är insatt i området.34 Författaren 

inser själv att modellen är anpassad efter en retorisk analys men att hon har arbetat för att 

göra den så pass flexibel att den ska kunna användas även inom andra forskningsområden. 

Pristashs heuristiska analysmodell är intressant ur många perspektiv, hon har applicerat den 

på ett hantverksaktivistiskt konstobjekt och analyserar olika sätt att se på kommunikationen 

av projektet, hon inkluderar ett genusteoretiskt perspektiv i analysen och poängterar vikten 

av såväl skapandeprocessen som den färdiga produkten. Hon vill att modellen ska fungera 

som ett flexibelt verktyg vid analys av handarbete, även inom andra forskningsområden. 

                                                 

29 Pristash, A Sharper Point: A Feminist, Multimodal, Heuristic for Analyzing Knitted Rhetoric, 13 

30 Red Sweaters. URL: http://www.redsweaters.org/RedSweaters.html (hämtad: 2018-05-09) 

31 Pristash. A Sharper Point: A Feminist, Multimodal, Heuristic for Analyzing Knitted Rhetoric, 72 

32 Ibid, 60-61 

33 Ibid, 45 

34 Ibid 151-152 

http://www.redsweaters.org/RedSweaters.html
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Eftersom denna undersökning inte behandlar specifika hantverksaktivistiska objekt är 

metoden däremot inte aktuell att applicera i den här undersökningen. 

Femininitet och textilt hantverk 

Det finns en rad forskare som behandlat ämnet femininitet i samband med textila hantverk. 

Konsthistorikern, psykoterapeuten och feministen Rozsika Parker har varit en betydande 

forskare inom ämnet med sin publikation The Subversive Stich. Embroidery and the Making 

of the Feminine.35 Den behandlar bland annat skapandet och upprätthållandet av femininitet 

genom broderi, handarbete i den domestiska sfären och även handarbete som en naturlig 

subversiv konstform. I svensk kontext finns även antologin Den Feminina Textilen. Makt 

och Mönster av redaktörerna Birgitta Svensson, professor i etnologi vid Stockholms 

universitet och Nordiska Museet, och Louise Waldén, filosofie doktor knuten till Centrum 

för genusvetenskap vid Stockholms Universitet. Antologin behandlar bland annat 

hemslöjdsrörelsen och museernas framväxt och samlingar, genusteoretiska analyser av 

hemslöjd, museiföremål och kulturarv samt hur ideologier har förändrats under olika 

tidsepoker. Samtliga författare är doktorander inom etnologi, historia, konstvetenskap och 

textilvetenskap.36 Johanna Rosenqvist som tidigare nämnts i avsnittet Könsskillnader inom 

svensk hemslöjd och formgivning skriver ett avsnitt i antologin om hemslöjd som 

feministisk strategi.37 All den här forskningen är synnerligen relevant och intressant för 

undersökningen men på grund av begränsad arbetstid har inte möjligheten funnits för 

ytterligare fördjupning inom dessa publikationer. 

                                                 

35 Rozsika Parker. The Subversive Stich. Embroidery and the Making of the Feminine. Ny utgåva. 

London: I.B.Tauris, 2010 

36 Birgitta Svensson och Louise Waldén (red.). Den Feminina Textilen. Makt och Mönster. 

Stockholm: Nordiska museet, 2005, 8 

37 Johanna Rosenqvist. Hemslöjd som feministisk strategi? I Den Feminina Textilen. Makt och 

Mönster, Birgitta Svensson och Louise Waldén (red.), 203-218. Stockholm: Nordiska museet, 2005 
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Metod, material och källkritik 

För att få en insyn i hur hantverkare och konstnärer, som utövar någon form av 

hantverksaktivism, förhåller sig till såväl aktivismen som hantverket och textiltraditioner 

gjordes en enkätundersökning (se bilaga 1). Med syfte att fördjupa mig inom ämnet och 

komplettera min undersökning gjordes även en litteraturstudie av manifesta källor i form av 

forskning och publikationer som varit relevant för det här arbetet. I enkätundersökningen 

efterfrågades huvudsakligen hantverksaktivisternas personliga värderingar, uppfattningar 

och förhållningssätt för att få en djupare inblick i deras erfarenheter och relation till ämnet. 

Enkätundersökningen som forskningsmetod är traditionellt en kvantitativ forskningsmetod 

för insamling av en större mängd data, ofta lämplig för mer deduktiva, det vill säga mer 

strukturerade och matematiskt mätbara, undersökningar som möjliggör mer generaliserande 

antaganden. Eftersom den här enkätundersökningen undersöker hantverksaktivismen och 

dess funktion i immateriella textila kulturarvet mer djupgående togs ett mer induktivt 

förhållningssätt.38 Det innebär att den här enkätundersökningen som metod befinner sig i 

gränslandet mellan kvantitativ och kvalitativ undersökning.39 Utifrån det ställningstagandet 

utformades enkätundersökningen med övervägande öppna frågor där respondenten fick 

svara med sina egna ord. Det finns både för och nackdelar med öppna respektive slutna 

frågor. Slutna frågor tar kortare tid att besvara, vilket kan generera fler medverkande 

undersökningspersoner, det är dessutom lättare att bearbeta och koda resultaten av 

undersökningen. Däremot finns risken att slutna frågor kan generera felaktiga svar då 

respondenten måste välja ett svarsalternativ som personen kanske egentligen inte hade valt 

att svara om hen fick välja fritt. Öppna frågor kan i stället ge en mer precis och korrekt bild 

av informanternas svar. Däremot kan öppna frågor verka avskräckande då det förutsätts mer 

intresse och kunskap om ämnet för att personerna ska vilja och kunna uttrycka sig om 

ämnet.40 Eftersom jag ämnar få en djupare inblick i ämnet vägde fördelarna med öppna 

frågor över nackdelarna. Bearbetningen och kodningen av de öppna frågorna är mer 

                                                 

38 Matthew David och Carole D. Sutton. Samhällsvetenskaplig Metod. Lund: Studentlitteratur AB, 

2016, 83-86, 203 

39 David och Sutton, Samhällsvetenskaplig Metod, 93-95 

40 Ibid, 210 
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tidskrävande, därför var målet inte att få ett så stort svarsantal som möjligt. Målsättningen 

låg på mellan 30-50 informanter, vilket uppfylldes då totalt 50 personer besvarade 

enkätundersökningen helt eller delvis.  

Spridningen av enkätundersökningen gjordes i huvudsak genom sociala medier. 

Undersökningen delades i tre Facebook-grupper; Online Stickcafé, inriktad på stickning, 

Stickning - virkning – handarbete, en grupp riktad mot all form av textilt handarbete och 

Skapargäris och ickebinäris, en grupp som riktar sig mot kvinnor och ickebinära personer 

som sysslar med någon form av skapande, det vill säga inte bara textilt hantverk. 

Enkätundersökningen spreds även via Instagram, genom mitt eget konto och genom andra 

Instagram-profiler, vars följarkrets till stor del bestod av hantverkare, som valde att hjälpa 

mig att sprida min undersökning. Instagram-profilerna presenteras ej på grund av att 

undersökningen hålls anonym. En av Facebook-grupperna och en av Instagram-profilerna 

som delade enkätundersökningen riktade sig i huvudsak mot kvinnor och personer av icke-

binär könstillhörighet, vilket innebär att undersökningen i större grad har nått ut till kvinnor 

än till män. Även det faktum att grupper i sociala medier med inriktning särskilt på textila 

hantverk är kvinnodominerade innebär också att undersökningen har spridits i kretsar som 

till stor del har bestått av kvinnor. Att använda sig av sociala medier som spridning av en 

enkätundersökning har både för- och nackdelar. En nackdel är att många likasinnade håller 

sig inom samma kretsar i sociala medier och att det därför kan vara svårt att upptäcka och nå 

ut till andra grupper av hantverksaktivister som står för andra typer av ideologier eller 

budskap. De grupper som jag har vänt mig till har till stor del utgjorts av feministiska och 

socialistiska hantverksaktivister och om det beror på denna ”bubbla” av likasinnade som rör 

sig i samma kretsar eller om det faktiskt är den här gruppen som utövar mest 

hantverksaktivism är därför svår att med säkerhet besvara i den här undersökningen. En 

annan nackdel som jag märkte under undersökningens gång är att sociala medier är en 

färskvara, det krävs en hel del arbete för att skapa ett inlägg som väcker uppmärksamhet och 

fångar läsarens intresse. Det räcker sällan med en text utan bilder är väsentliga för att få folk 

att stanna upp och läsa inlägget istället för att scrolla vidare i sitt flöde. Inlägget blir snabbt 

inaktuellt och ”försvinner” lätt i mängden av inlägg om inte folk blir intresserade och 

uppmärksammar inlägget genom att kommentera eller klicka på ”gilla-knappen”. Det gjorde 

att jag fick upprepa mina försök att sprida undersökningen med jämna mellanrum för att 

hitta informanter och samla in enkätsvar. En övervägande fördel med att sprida 
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enkätundersökningen via dessa kretsar inom sociala medier där jag misstänkte att det fanns 

en hel del hantverksaktivister som sysslade med textila hantverk var att de som svarade på 

undersökningen hade ett stort intresse för ämnet och därmed lade många ner betydande 

eftertanke bakom sina svar. Däremot är svårt att formulera frågorna på så sätt att alla 

informanter kommer besvara alla frågor och svarsfrekvensen påverkar såklart slutsatserna 

som går att dra av enkätsvaren. 

Enkätfrågor 

Enkätundersökningen som utgör mitt huvudsakliga material utgjordes av totalt 20 frågor (se 

bilaga 1) av varierande frågeformat utifrån vilken typ av information som efterfrågades. I 

stora drag kan frågorna delas in i tre kategorier enligt följande: demografiska data, det vill 

säga bakgrundsinformation, faktiska data, baserad på informanternas kunskap eller beteende 

och attityd- och åsiktsbaserade data, som innefattar informanternas personliga 

uppfattningar.41  Därefter har jag delat in frågorna utifrån kategorier som beskriver vad 

frågorna berör. Fråga 1-3 utgjordes av demografiska data och ger bakgrundsinformation om 

informanterna, frågorna berör ålder, könstillhörighet och geografisk spridning. Fråga 4 var 

attitydsbaserad och efterfrågade informanternas personliga uppfattning om vad 

hantverksaktivism är. Resterande frågor var blandade såväl faktiska som attityds- och 

åsiktsbaserade. Fråga 5-11 berörde själva hantverket som aktivisterna utövar med syftet att 

få en närmare inblick i informanternas relation till hantverket. De frågorna handlade om 

vilka hantverksmetoder de utövar, hur länge de har handarbetat, hur de lärt sig hantverket, 

vilken typ av sysselsättning det är för dem, hur hantverket påverkar deras välmående, vad 

skapandeprocessen betyder för dem samt vilka begrepp de själva benämner sina alster vid. 

Fråga 12-13 handlade om det hantverksaktivistiska budskap som informanterna ville sprida 

med sitt hantverk och hur deras syn på om det traditionellt kvinnliga och ”mjuka” uttrycket 

som textila föremål ofta förknippas med kan påverka budskapet. Fråga 14-17 behandlade 

förmedling, målgrupp och respons. Dessa frågors syfte var att få en bild av informanternas 

utövande av hantverksaktivism och den respons de fått. Därefter var syftet med fråga 18-19 

att sätta textila hantverkstraditioner och hantverksaktivism i kontext med dagens samhälle 

                                                 

41 David och Sutton, Samhällsvetenskaplig Metod, 209 
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och i förhållande till konsumtion. Slutligen var fråga 20 helt öppen för informanterna att 

lägga till ytterligare åsikter eller tankar kring ämnet ifall mina frågor inte täckt allt de ansåg 

vara relevant.  

Teoretiska perspektiv 

Genusteoretiskt perspektiv 

Genus är konstant närvarande i vårt samhälle. Det handlar om hur vi ständigt delar in 

människokroppar i sociala kategorier utifrån biologiskt kön, utifrån skillnader som är så 

pass vedertagna att de i mångt och mycket förstås som naturliga, rent av biologiska 

skillnader. Det kan till exempel handla om hur vi klär oss eller vårt kroppsspråk men i själva 

verket är dessa skillnader någonting vi uppfostras till. Ingen människa föds maskulin eller 

feminin, det är någonting samhället bidrar till att skapa och upprätthålla genom att lära oss 

hur vi ska bete oss.42  Genus är beteckningen på de socialt och kulturellt konstruerade 

könsidentiteterna som bestäms utifrån det biologiska könet, det vill säga vilket 

reproduktionsorgan vi föds med. 43  Isärhållningen mellan manligt och kvinnligt genus 

beskrivs och uppfattas ofta som en dikotomi, det vill säga varandras motsats, medan det i 

verkligheten inte är möjligt att dela in mänskligheten i två motsatta sfärer. Det finns alltför 

stora variationer av personlighetsdrag och egenskaper hos såväl som män och kvinnor för att 

detta ens skulle vara möjligt. Ett genusteoretiskt perspektiv tar hänsyn till relationerna inom 

och mellan olika sociala grupper och de mönster och varaktiga tendenser som kan utläsas av 

dessa grupper, det vill säga olika strukturer.44 Kända teoretiker som har byggt upp grunden 

till detta genusteoretiska perspektiv är till exempel Simone de Beauvoir, som var 

banbrytande med sina feministiska, genusteoretiska idéer med sin text Det andra könet från 

1949. Hon ifrågasatte den för givet tagna dikotomin mellan maskulint och feminint och 

menade att kvinna eller man är inget man föds till utan något man blir. Hon beskrev också 

                                                 

42 Raewyn Connell & Rebecca Pearse. Om Genus. 3:e upplagan. Göteborg: Daidalos AB, 2015, 18-

19 

43 Connell & Pearse. Om Genus, 23-25 

44 Ibid, 24-25 
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hur den manliga normen i samhället bidrog till andrafiering av kvinnan, det vill säga att 

kvinnan är undantaget och mannen norm, därav titeln “Det andra könet”.45 Hon beskriver 

det bland annat såhär:  

“Förhållandet mellan de två könen kan inte jämföras med de två elektriska polerna: 

mannen representerar på en och samma gång det positiva och det neutrala så till den 

grad, att “les hommes” på franska betyder både männen och människorna. Kvinnan 

däremot framstår så till den grad som den negativa polen att varje bestämd definition 

innebär en begränsning utan att det motsvarande gäller för mannen.”46 

Teoretikern Judith Butler, som under 1990-talet utvecklade framförallt sexual- och 

queerteori, har även varit viktig för det genusteoretiska fältet och förståelsen av socialt och 

kulturellt skapade kön – genus. Hon ifrågasätter om det överhuvudtaget går att särskilja kön 

och genus:  

”Om könets oföränderliga karaktär kan ifrågasättas, då är kanske den konstruktion 

som kallas »kön» lika mycket kulturellt konstruerad som genus; ja, kanske den aldrig 

varit annat än genus, vilket skulle få till konsekvens att distinktionen mellan kön och 

genus visar sig inte vara någon distinktion alls”47  

Judith Butler förklarar de socialt konstruerade praktiker med vilka vi gör och upprätthåller 

kön/genus med begreppet performativitet. Hon menar att det finns ideal, konstruerade av 

samhället, för hur en kvinna respektive en man ska vara och bete sig och att de performativa 

handlingar och praktiker vi utövar är en imitation av det idealet. Vi utövar dessa 

                                                 

45 Simone de Beauvoir. 1949. Det andra könet. I Kvinnopolitiska nyckeltexter, Johanna Esseveld och 

Lisbeth Larsson (red.), 191-199. Lund: Studentlitteratur AB, 2017 

46 Simone de Beauvoir. 1949. Det andra könet. I Kvinnopolitiska nyckeltexter, Johanna Esseveld och 

Lisbeth Larsson (red.), 191-199. Lund: Studentlitteratur AB, 2017, 193 

47 Judith Butler. Könet brinner! I urval av Tiina Rosenberg, övers. Karin Lindeqvist. Stockholm: Natur 

och Kultur, 2005, 46 
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performativa handlingar omedvetet eftersom de hör till normen, vilket har medfört att 

handlingarna ofta misstas för att vara biologiskt kopplade till det ena eller det andra könet.48  

I svensk kontext presenterade historikern Yvonne Hirdman begreppet genussystemet i slutet 

av 1980-talet. Den principen bygger på två grundpelare; dels dikotomin mellan manligt och 

kvinnligt, dels på hierarkin där mannen ses som normen, vilket medför privilegier för det 

manliga könet.49 Genussystemet har dock kritiserats för att vara alltför snäv och inte tar 

hänsyn till variationer inom genusordning, till exempel historiska eller kulturella 

variationer, där hierarkierna kan se annorlunda ut. Förslag på utvecklingen av 

genussystemet har lagts fram av socialantropologen Britt-Marie Thurén. Thuréns utveckling 

bygger vidare på fler grundpelare; förutom hierarki skulle även styrka och räckvidd hjälpa 

till att precisera och analysera olika genussystem. Hon menar att hela samhället berörs av 

genussystem men att olika system kan verka på olika sätt, med varierande styrka och 

räckvidd. Räckvidden omfattar olika genuskodade områden i vårt samhälle, till exempel 

fotboll som manligt kodat och textilt hantverk som kvinnligt kodat, medan det finns 

områden utanför räckvidden som inte omfattas av någon genuskodning utan är neutrala, till 

exempel skogspromenader, där det inte läggs någon värdering av genus eftersom aktiviteten 

utförs i allmänhet av båda könen. Hierarkin enligt Thurén behöver inte nödvändigtvis vara 

att mannen alltid är priviligierad utan att det finns olika grader av hierarkier. För att förstå 

genushierarkin är det också viktigt att analysera hur den samverkar med andra typer av 

hierarkier, så som etnicitet, klass, ålder etc.50 

Textila hantverkstraditioner är som tidigare nämnt starkt kvinnligt genuskodade traditioner, 

vilket innebär att det har en stor betydelse för den kvinnliga representationen av vårt 

gemensamma kulturarv och inte minst i form av det immateriella kulturarvet som själva 

hantverksutövandet står för. Kvinnan är därför normen inom den textila hantverkssfären, 

vilket innebär att Yvonne Hirdmans genussystem är svårt att applicera direkt eftersom det 

                                                 

48 Tiina Rosenberg. Inledning. I Judith Butler. Könet brinner! I urval av Tiina Rosenberg, övers. Karin 

Lindeqvist, 7-23. Stockholm: Natur och Kultur, 2005, 1-16 

49 Lena Gemzöe. Feminism. Andra upplagan. Hofors: Bilda förlag, 2017, 96 

50 Gemzöe, Feminism, 97-98 
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förutsätter en manlig norm. Det utesluter dock inte att det finns olika maktordningar och 

hierarkier inom området, vilka skulle innefattas av Britt-Marie Thuréns utvecklade modell 

av genussystemet. Jag tror att en genusteoretisk analys av min undersökning dels kan bidra 

till en förståelse av olika tendenser och mönster som går att utläsa av 

enkätundersökningssvaren och dels kan hjälpa till att belysa textiltraditioners betydelse som 

immateriellt kulturarv i dagens samhälle.  

Feministisk kulturteori 

Intresset för kvinnors betydelse för skapandet av vårt textila kulturarv, såväl genom 

påtvingade genusmönster som källa till verksamhet, utveckling, inflytande och makt, tog 

fart under 1970-talet. Birgitta Svensson och Louise Waldén, redaktörer för antologin Den 

Feminina Textilen som nämnts i tidigare avsnitt har med sin teori bidragit till att utveckla 

kulturarvstänkandet kring textil. Mötet mellan den äldre generationen som förmedlar den 

hantverkskunskap som generationer av kvinnor tidigare utvecklat, med den yngre 

generationens framåtblickande ambitioner att utveckla textila hantverk som feministisk 

strategi och nya ögon på den kulturhistoriska forskningen om textil skapar en samhörighet 

kvinnor emellan. Den samhörigheten bottnar enligt Svensson och Waldén i den feministiska 

rörelsen som har starka kopplingar till textila hantverkstraditioner. Femininitet har så stark 

koppling till textil att det bidragit till att hantverket, så som många andra kvinnligt kodade 

verksamheter, fått en låg status i samhället.51 Denna könsmaktsordning innebar att många 

kvinnor under 1970-talet tog avstånd från och även i viss mån föraktade denna kvinnliga 

hantverkstradition. Den textila kunskapen, det immateriella kulturarvet, är dock beroende av 

denna kvinnliga tradition. Därför är det enligt Svensson och Waldén viktigt att lyfta textilt 

hantverk, låta den ta plats och ge den sin rättmätiga status i dagens samhälle. Istället för att 

se textila hantverkstraditioner som upphov till förtryck är det dags att se det som en 

potentiell del av kvinnligt identitetsskapande.52 Svensson och Waldén förklarar det såhär: 

                                                 

51 Birgitta Svensson och Louise Waldén (red.). Den Feminina Textilen. Makt och Mönster. 

Stockholm: Nordiska museet, 2005, 8-11 

52 Svensson och Waldén, Den Feminina Textilen. Makt och Mönster, 8-11 
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”Feminina mönster skapar femininitet, femininiteten förvaltas ofta om än inte 

nödvändigtvis av kvinnor som också för dessa kulturella värden vidare. Men 

grundproblemet är kanske inte vilken könskodning företeelsen har utan vilken social 

status den har i samhället. Om textilen varit manligt kodad hade den sannolikt haft 

högre status eftersom manligheten fortfarande är normerande i den könsmaktsordning 

som råder. Alltså handlar det lika mycket om att frigöra textilen från dess sociala 

underordning som det handlar om att frigöra det kvinnliga från en kulturell 

underordning.”53 

Avslutningsvis en mening från det inledande avsnittet i Den Feminina Textilen som 

sammanfattar teorin kring det jag kallar immateriellt kulturarv och textila 

hantverkstraditioner i det här arbetet: 

”Nu står det klart att all förnyelse bygger på tradition och att tradition inte kan bevaras 

om den inte förnyas.”54 

  

                                                 

53 Svensson och Waldén, Den Feminina Textilen. Makt och Mönster, 11 

54 Ibid, 11 
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Fig 1. Exempel på spindeldiagram.
(Här ligger frågeställningen)

Svarsaxel (förklaring)

2 Enkätundersökning, resultat och analys  

”Att förmedla min politiska åsikt genom stickning och virkning. Genom att göra om 

farmors gamla beskrivningar på tröjor och vantar till något som passar mig, här och 

nu!” 

”Att kunna föra vidare ett kulturarv samtidigt som en har möjlighet att påverka med 

sitt ställningstagande.” 

”En tradition som håller tidigare generationers kvinnor vid liv i kombination med 

aktivistiska uttryck med målet politisk förändring för ett rättvisare samhälle.” 

”Ett medvetet och mjukt sätt att inta det offentliga rummet, att ta plats utan konflikt 

och våld, att skapa medvetenhet, uppmuntra allmänheten att lyfta blicken, bidra med 

något vackert och meningsfullt ute i samhället, skapa en plats för att ta plats, återta det 

offentliga rummet från makthavare och få "små" röster hörda.” 

”Hantverk med politiskt budskap. Även hantverk utan uttalade budskap. Att hantverka 

och sedan bära hantverk i ett samhälle där majoriteten av prylarna är 

fabriksproducerade är ett statement för mig.” 

Fem informanters svar på fråga 4: ”Vad innebär hantverksaktivism för dig?” får inleda 

kapitlet som utgör resultat och tolkning av min enkätundersökning. Det kan ses som 

exempel på vad hantverksaktivism kan innebära för olika personer och som en kort 

sammanfattning av vad kommande avsnitt handlar om (se bilaga 2, fråga 4 för källa till 

citaten ovan).  
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Fig. 2 - Fråga 1.  Hur gammal är du?

16-25 år  26-35 år 36-45 år
46-55 år 56-66 år Inget svar

Svarsvariationerna har varit många och nedan presenteras resultaten av frågorna i följd, som 

komplement för en lättare översikt visas resultaten i olika former av diagram. Cirkeldiagram 

visas endast när antal svar uppnår 100 % och varje informant har ett svar. 

Spindeldiagrammen utgörs av nyckelord som jag läst ut från informanternas svar och sedan 

sammanställt. Se fig. 1 ovan för ett exempeldiagram som visar hur kommande 

spindeldiagram avläses. Nyckelorden presenteras i axeln som utgör spindeldiagrammen, 

informanternas svar presenteras genom den färgade axeln (som även förklaras under 

frågeställningen för respektive diagram). Antalet svar per nyckelord presenteras intill varje 

punkt i svarsaxeln, enligt samma färgkodning som svarsaxeln. Den lodräta mittaxeln med 

svarta siffror fungerar som en stödlinje som går från 0 till nästkommande fem- eller tiotal 

över högsta svarsantalet. I exempeldiagrammet ovan har nyckelord 4 det högsta svarsantalet 

på 14 svar vilket innebär att mittaxeln går från 0-15. Eftersom de flesta frågor varit öppna 

för fritextsvar har jag ofta läst ut flera av dessa nyckelord från samma informant. Det 

innebär att varje respondent kan står för ca 1-3 nyckelord per svar, vilket betyder att antalet 

svar i diagrammen kan överskrida antal informanter som besvarat frågan. Svaren 

presenteras även i löpande text intill diagrammen. Min egna analys av svaren presenteras 

därefter i avsnittet analys och tolkning. Jag har valt att inte presentera fråga 4 som ovan 

inleder avsnittet då de svaren i stora drag sammanfattar vad enkätundersökningen kommer 

handla om och kan uppfattas upprepande. Därav presenteras endast några utvalda citat ovan. 

Enkätsvar 

Informanter 

47

0

3

Fig. 3 - Fråga 2. Vilken könstillhörighet 
identifierar du dig med? 

kvinna man ickebinär
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Enkätundersökningen besvarades helt eller 

delvis av totalt 50 informanter (se bilaga 2 

för samtliga enkätsvar). De tre inledande 

frågornas syfte var att få en grundläggande 

uppfattning om vilka informanterna var 

utan att delge några personuppgifter 

eftersom undersökningen var anonym. 

Frågorna berörde informanternas ålder, 

könstillhörighet och bostadsort. Resultaten 

visas i diagrammen (fig. 2-3 ovan och fig 4 

till höger). Ålder och könstillhörighet 

presenteras i cirkel-diagram (fig. 2-3 ovan) 

där 100% utgörs av alla 50 informanter, 

tårtbitarna är därefter indelade efter kön 

respektive ålder som anges under 

respektive diagram. Åldersspannet hos 

informanterna sträcker sig från 16 år till 66 

år (se fig. 2), var av den största 

åldersgruppen är 26-35 år, vilket utgör 

32%. Vidare utgörs de 50 informanterna av 

totalt 47 kvinnor och tre ickebinära 

personer, inga män besvarade enkäten (se 

fig. 3). Den geografiska spridningen 

presenteras i en karta (fig. 4) som visar 

folktätheten per km2 per kommun, varje röd knappnål utgör en informant. Av alla 50 

informanter som besvarade fråga 3 om bostadsort var det två svar som var otydliga och har 

därför inte kunnat presenteras i kartan därav visar kartan totalt 48 knappnålar. Den 

geografiska spridningen är utbredd i stort sett över hela Sverige, från Luleå i norr till Malmö 

och Simrishamn i söder. I Stockholmstätort är 12 knappnålar utplacerade vilket inte går att 

utläsa eftersom de är så tätt placerade.  

Fig. 4 – Fråga 3. 
Var bor du? 
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Fig. 6 - Fråga 6. Hur länge har du 
utövat hantverket/hantverken?
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Hantverket 

 

Majoriteten av de hantverksaktivister som svarat på enkätundersökningen utövar inte bara 

ett utan fler olika typer av textila hantverk. Enligt fråga 5 (se fig. 5 ovan) som besvarades av 

samtliga informanter, framgår det att stickning, broderi, sömnad och virkning är de allra 

vanligaste hantverken som informanterna utövar. Det förekommer även några som håller på 

med textiltryck eller målar på textil och enstaka som väver, spinner och nålbinder. Många 

av informanterna är dessutom inbitna hantverkare sedan länge då nära häften (23 av 50) har 

utövat hantverket i mer än 10 år (se fig. 6 – fråga 6 ovan). Endast fem personer har nyligen 

börjat utöva sitt hantverk och hållit på i mindre än ett år. Däremellan anger 13 personer att 

de handarbetat mellan 1-5 år och nio personer har hållit på mellan 5-10 år. Samtliga 

informanter besvarade fråga 6.  

Av de 46 informanter som besvarade fråga 7 (se fig. 7 nedan) angav majoriteten att de har 

lärt sig hantverket och inspirerats till det av flera olika faktorer, till exempel genom en äldre 

släkting och i syslöjden i skolan. Mer än häften som svarat på frågan (26 av 46) anger att en 

eller fler släktingar har lärt dem eller inspirerat dem att handarbeta. 17 personer har även lärt 

sig i skolan (på syslöjden eller genom vidare utbildning). Medan 18 anger att de är delvis 

eller hel självlärda, många av dessa har dock lärt sig grunden av en släkting och/eller i 

skolan och har sedan själv ansvarat för att utveckla sig själv och lära sig mer avancerade 
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Fig. 8 - Fråga 8. Vilken form av sysselsättning är 
hantverket för dig? (det är möjligt att ange fler svar)

Sysselsättning

tekniker på egen hand. Några har även angett att internet, exempelvis Youtube, har varit ett 

användbart hjälpmedel för att lära sig hantverket. Två personer nämner manliga förebilder 

som de lärt sig av medan, de flesta nämner kvinnligt kodade förebilder så som mamma, 

mormor, farmor, svärmor, syslöjdsfröken osv. Ett fåtal benämner förebilderna i 

könsneutrala beteckningar, till exempel förälder, vän, kollega.  

 

Av 48 personer som besvarade fråga 8 (se fig. 8 nedan) svarade 43 personer att hantverket 

är deras hobby. 15 personer utövar även sin hobby som någon form av bi-sysselsättning för 

en extrainkomst. Åtta personer utbildar sig/har utbildat sig inom hantverket och fyra 

personer med hantverksmässig utbildning utövar hantverket som sitt yrke, medan två 

personer arbetar med det utan att ha gått en hantverksmässig utbildning. 
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Samtliga som besvarade fråga 9 (46 av 50 informanter) anser att handarbetet har en positiv 

inverkan och betydelse för deras välmående (se fig. 9 ovan). Tre informanter har en delad 

positiv och negativ syn på hantverket, det negativa är förknippat med stress och 

prestationsångest vid försök att kombinera hobbyn med arbete samt prestationsångest för att 

få bekräftelse via sociala medier. Flera vanligt förekommande begrepp som respondenterna 

förknippar med hantverk i samband med välmående är: rogivande, avkopplande, 

avstressande, lugnande, terapeutiskt, kreativitet, inspiration, tillfredsställelse, frid, glädje, 

givande, stolthet, roligt, ger kraft/energi. 
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Den skapandeprocess som utgör hantverket beskriver jag enligt följande; den startar med en 

idé och fortsätter därefter med planering, som utgörs av materialval, uträkningar, färgval 

etcetera, sedan börjar den del där själva handarbetet tar form, skapandet, som sedermera 

leder till ett färdigt resultat, eftersom flera av respondenterna även tog med förmedling av 

hantverket och den respons de får i sitt enkätsvar lade jag till det som ett ytterligare steg i 

skapandeprocessen eftersom det handlar om vad man gör med det färdiga resultatet. Av de 

46 informanter som svarade på fråga 10 (se fig. 10 ovan) ansåg 15 personer att alla delar av 

processen är lika viktig för dem. Medan nästan lika många menade att idéstadiet, 

planeringsstadiet och själva skapandet var det allra viktigaste för dem. För betydligt färre, 

sex personer, var det färdiga resultatet huvudpoängen med skapandeprocessen. Medan tre 

personer tyckte att förmedlingen och responsen av sitt skapande gav dem störst 

tillfredsställelse.  

 

En övervägande majoritet, 34 av de 48 personer som svarade på fråga 11 (se fig. 11 ovan), 

använder ordet hantverk/handarbete som benämning av sitt skapande. Därefter benämner 

åtta personer sitt skapande som konst. Sedan använder några begreppen slöjd, pyssel, 

skapande och craftivism/gerillaslöjd. Enstaka använder begreppen design och 

konsthantverk. Några har tolkat frågan som benämning på sysselsättning och angett att de 

benämner sitt skapande som arbete, bisyssla, studie, hobby, projekt och fritidsaktivitet. 
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Några benämner sitt skapande utifrån vilket hantverk de utöver, som stickning och broderi. 

En person benämner sitt skapande utifrån materialet och använder begreppet återbruk.  

Budskap 

 

I det stora hela är det aktuella, övervägande sociala, samhällsfrågor som respondenterna vill 

sprida med sin hantverksaktivism, att belysa, skapa medvetenhet och förståelse och väcka 

tankar kring. En övervägande del, 22 av 42 personer som besvarade fråga 12 (se fig. 12 

ovan), sprider feministiska budskap och vill uppvärdera det kvinnliga hantverket, lyfta 

kvinnokraft och kvinnohistoria, samt ifrågasätta könsnormer och patriarkala strukturer i 

samhället. Sex personer vill särskilt lyfta hbtq-frågor, queera perspektiv och ifrågasätta 

heterosexuella normer. Kärlek, omtanke och inkludering, alla människors lika värde och 

mänskliga rättigheter är dessutom viktiga budskap som många hantverksaktivister vill 

sprida. Inkludering handlar också om antirasism och postkolonialism vilket några vill 

belysa. Fyra personer vill i huvudsak ifrågasätta kapitalismen och dagens 

konsumtionssamhälle med sitt hantverk och vill lyfta hållbarhet, naturmaterial, återbruk, 

miljöfrågor och DIY, det vill säga ”do it yourself” som har blivit en egen hantverksrörelse. 

Fem informanter vill särskilt ifrågasätta normativa levnadsmönster som kan leda till 

stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa. De uttrycker vikten av att skapa förståelse 

och medvetenhet kring psykisk ohälsa och att det är viktigt att inse att det är okej att inte må 
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bra. Några vill uppvärdera, bevara och sprida hantverkstraditioner i dagens samhälle. En vill 

belysa djurens rättigheter och veganism. Medan en annan vill sprida kroppsaktivism, vilket 

innebär att ifrågasätta skönhetsnormer. För några handlar det om att provocera för att väcka 

tankar medan det för andra handlar om att dekorera sin omgivning, sprida, kärlek, omtanke 

och glädje. 

 

Fråga 13 belyste traditionella kvinnliga konnotationer som förknippas med textilt hantverk, 

till exempel mjukhet, och hur det möjligen kan påverkar hantverksaktivistiska budskap och 

betraktaren som läser av budskapet (se fig. 13 ovan). Endast 38 av 50 informanter besvarade 

frågan och svaren spretade något i olika riktningar. 11 personer ansåg att dessa kvinnligt 

kodade uttryck förstärker budskapet medan nio personer upplevde att hantverket och i sin 

tur budskapet kunde betraktas nedvärderande på grund av sitt kvinnliga uttryck. Två 

personer stod någonstans mitt emellan och trodde att det kvinnliga uttrycket kunde ha såväl 

positiv som negativ påverkan på budskapet och betraktaren. Tio personer ansåg i vilket fall 

att effekten av det kvinnliga uttrycket i samklang med slagkraftiga aktivistiska budskap 

väcker uppmärksamhet och verkar normbrytande vilket några poängterade. Fem personer 

ansåg att effekten vad obetydlig och tre personer var osäkra.  
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Förmedlingskanaler, målgrupp & respons 

 

De flesta, 31 av de 44 informanter som har svarat på fråga 14 (se fig. 14 ovan), visar upp 

sina alster genom sociala medier, i huvudsak Instagram men också Facebook, bloggar, 

Youtube och Ravelry, ett stick-community på internet. Det visade sig även att en stor del av 

förmedlingen av hantverksaktivism innebär att bruka och bära sina kreationer själv eller ge 

bort plagg, främst inom vän- och bekantskapskretsen, för andra att visa upp. 12 personer 

anger att de visar upp visar upp sina alster för omgivningen genom det egna bruket och tio 

personer brukar även ge bort eller skänka sina alster. Brukandet av hantverket kan även 

innebära att inreda hemmet med sina alster och på så sätt blir föremålen ”conversation 

pieces”, som öppnar upp för samtal kring budskapen. Flera utövar så kallad garngraffiti, 

eller gatukonst, och sätter upp sitt hantverk i offentliga rum, ibland i kollektivtrafiken, 

exempelvis på tåg. Att visa upp hantverket i offentliga rum kan också handla om att aktivt 

utöva hantverket offentligt för att skapa samtal och väcka tankar kring hantverk. Flera visar 

ett motstånd att vilja kommersialisera sin hantverksaktivism men några säljer sina alster på 

marknader, olika event, genom modevisningar, butiker, webbshop eller genom sociala 

medier. Sju personer anger att de främst förmedlar sina alster inom sin bekantskapskrets 

genom att visa upp och föra samtal om sitt hantverk.   
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Fråga 15 (se fig. 15 ovan) var en vattendelare, häften, 16 av de 32 som besvarade frågan, 

uppgav att inte har någon särskild målgrupp, utan riktar sig till alla, medan andra häften 

riktade sig till likasinnade, de som delar samma ideologi eller de som berörs direkt av det 

budskap de vill förmedla. De flesta av de som riktar sig till en särskild målgrupp riktar sig 

till kvinnor eller ickebinära personer, feminister, andra aktivister/normbrytare, antirasister 

eller andra hantverkare.  Någon riktar sig till barn, en annan till vuxna och en tredje riktar 

sig till familjer som förlorat ett barn och en fjärde vill nå ut till föräldrar. Ett flertal av de 

som inte hade någon särskild målgrupp uppgav dock att de indirekt får en målgrupp som 

konsekvens av att de kretsar de rör sig inom har liknande åsikter och ideologier som de 

själva och att det kan vara svårt att nå folk som inte hör till samma skara.   

Av de 43 personer som svarade på fråga 16 (se fig. 16 nedan) upplever 29 att de får 

uteslutande positiv respons på sitt hantverk. Medan åtta upplever att de får övervägande 

positiv respons och fyra personer får blandad positiv och negativ respons. Ingen upplevde 

dock att responsen var övervägande negativ. Två personer var osäkra och angav att de inte 

visste.  
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Fråga 17 (se fig. 17 ovan) besvarades endast av 35 personer var av nio angav att de inte 

visste eller att de ej förstått frågan. En person ansåg att responsen inte påverkas av olika 

målgrupper och förmedlingskanaler. Resterande ansåg att sambandet mellan målgrupper, 

kanaler och responsen har betydelse, sex personer specificerade inte vidare vilken betydelse 

det har. Nio personer ansåg att det finns en trygghet i att röra sig i kretsar med likasinnade, 

både när det gäller målgrupp och förmedlingskanal, exempelvis slutna grupper inom sociala 
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medier, vilket också genererar övervägande positiv respons enligt dem. Sju informanter 

menade att ju fler kanaler man delar sina alster genom och till ju fler personer man vänder 

sig till desto mer respons får man tillbaka, ytterligare fem personer var inne på samma spår 

men menade dessutom att man får mer negativ respons ju bredare ens målgrupp och 

förmedling utåt är. Två poängterade att det är viktigt att hitta rätt förmedlingskanal för att nå 

ut till den tänka målgruppen och två andra menade att sociala medier är en väldigt 

lättillgänglig kanal för att få respons på sitt hantverk. Två personer ansåg dessutom att det är 

svårare att få respons i manligt dominerade målgrupper än kvinnligt dominerade 

målgrupper.  

Textiltraditioner & hantverksaktivism i dagens samhälle 

 

Fråga 18 (se fig. 18 ovan) handlar om hur hantverksaktivism kan verka för att bevara och 

sprida intresset för det immateriella kulturarv som textila hantverkstraditioner utgör i dagens 

samhälle. Frågan besvarades av 42 informanter. Två personer tror inte att hantverksaktivism 

fyller den funktionen i dagens samhälle och tre personer visste inte. Fyra personer trodde att 
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hantverksaktivism hade en positiv samverkan med textiltraditioner och immateriellt 

kulturarv i dagens samhälle men de specificerade inte på vilket sätt. 16 personer ansåg att 

hantverksaktivism kunde ses som ett nytt, mångfaldigt uttryck och brukande av äldre 

hantverkstekniker och att detta hade en positiv effekt när det gäller att sprida intresse för 

hantverket. Ytterligare tolv personer menade specifikt att hantverksaktivism inspirerar 

människor till att både använda sitt hantverk i aktivistiska syften och att lära sig ett hantverk 

eller nya hantverkstekniker. Fem personer angav att hantverksaktivism fungerar som 

ögonöppnare och att väcka uppmärksamhet och fyra trodde att det kunde leda till större 

uppskattning av hantverket och således bidra till att uppvärdera textila hantverk. Två 

personer ansåg dock att det finns en risk med att hantverksaktivism kan ge en negativ syn på 

textilt hantverk då hantverksaktivism många gånger kan ses som en ”snabb och slarvig” 

form av hantverkande och att det kan ses som skräp i offentliga utrymmen. En person 

poängterade även skolslöjden viktiga roll för bevarandet av textila hantverkstraditioner. 

Fyra personer poängterade också hantverkets roll i ett hållbarhetstänk, vilket leder vidare till 

fråga 19 som handlar om vilken betydelse textila hantverkstraditioner har i dagens 

konsumtionssamhälle (se fig. 19 nedan). Frågan besvarades av 43 informanter och en 

övervägande majoritet ansåg att textilt hantverk är viktigt i dagens samhälle, trots att man 

inte längre behöver kunna sticka, väva, brodera eller sy för att tillgå kläder och andra 

förnödenheter. 16 personer ansåg att hantverket är en viktig motpol mot kapitalismen och 

ohållbar konsumtion och ytterligare nio ansåg att det är viktigt att ha kunskaper kring hur 

man kan återbruka och laga textilier istället för den ständiga slit-och-släng-mentaliteten som 

finns. 13 personer menade även att hantverk är ett viktigt medel för att få människor att 

förstå arbetet som ligger bakom ett plagg och i synnerhet kvalitetsskillnader mellan 

handgjorda plagg och massproducerade samt kännedom om olika material och hållbarhet 

och på så sätt uppvärdera hantverket. Fyra personer poängterade dock att lönsamheten är 

svår när materialen är dyra och hantverket ofta är ekonomiskt undervärderat. Sex personer 

ansåg att hantverket har en alltför liten plats i samhället för att göra någon skillnad när det 

gäller ohållbar konsumtion.  
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Som komplement i slutet av enkätundersökningen ställdes även fråga 20: ”Har du några 

andra tankar relaterat till hantverksaktivism eller textila hantverkstraditioner som inte 

frågorna har berört?” Den besvarades på olika sätt av 17 personer, varav tre hade ytterligare 

tankar de ville dela med sig av medan flera skrev kommentarer på mitt arbete i form av 

lyckönskningar etcetera. Nedan presenterar jag i citatform endast de tre svar som ämnade 

bidra med ytterligare reflektioner kring ämnet (se bilaga 2, fråga 20 för källa till citat): 

”Jag tänker mycket på stickning/textila hantverkstraditioner i relation till kön och 

sexuell läggning. Som en av frågorna ovan berörde förknippas hantverk med 

traditionell femininitet oavsett personens kön eller genusidentitet. Det anses vara 

kvinnligt, eller snarare omanligt, att sticka, virka, mm. Flera av de största eller mest 

tongivande stickpoddar på Youtube görs av män. Jag reflekterar över maktstrukturer, 

nya hierarkier, inom hantverkskretsar. Blir det coolare för killar och andra för den 

delen att börja sticka för att det nu finns män som förebilder? Hur framställer sig sig 

själva dessa populära youtubare? Ofta som nytänkande fast lagom blygsamma genier, 

som formgivare, designers. Spelar det någon roll för sticknings popularitet att de mest 

framträdande manliga stickare identifierar som homosexuella? Och var hamnar 
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kunniga kvinnor i de nya hierarkierna som tar form inom social medier? Intressanta 

frågor!” 

”Jag tror att man ska skilja på hantverksaktivism i det offentliga rummet som är 

dekorerad med text och sådan som ?bara? är tillexempel en bit instickad lyktstolpe. 

För är det hantverket i sig vi vill lyfta eller texten? Och om det är hantverket: 

förknippar alla det med kvinnokraft och att komma ut i offentligheten eller förstår 

kanske inte gemeneman syftet alls (tycker hen ens att det är fint?)? 

Sedan vill jag även lyfta harverkandet i det offentliga rummet. Vad förmedlar vi när vi 

stickar istället för stt scrolla telefonen på busshållplatsen? Det är väl också en form av 

aktivism?” 

”Jag tycker det är intressant vilka politiska budskap som hantverksaktivism berör! 

Vad jag generellt sett på internet är det feminism, socialism, hbtq, antirasism osv, jag 

har hitills aldrig sätt några kristdemokratisma budskap t.ex. Jag tycker det är intressant 

att det är ?vänstern? som har så att säga ?tagit tillbaka? detta kvinnligt kodade 

hantverk och använder det, inte konservativa grupper.” 

Analys och tolkning 

Trots att antalet informanter som besvarade enkätundersökningen nådde totalt 50 personer, 

var det endast fyra frågor (fråga 2,3,5 och 6) som hade en svarsfrekvens på 100%. Den fråga 

med allra lägst svarsfrekvens var fråga 15 (Riktar du dig till någon särskild målgrupp med 

ditt hantverk?), som endast besvarades av 32 personer. Med tanke på att min målsättning var 

att få 30-50 informanter som besvarade min enkätundersökning uppfylldes ändå 

målsättningen eftersom svarsfrekvensen aldrig understeg 30 informanter, förutom fråga 20 

som endast fungerade som kompletterande fråga. Däremot måste svarsfrekvensen självfallet 

tas i beaktning vid tolkningen och analysen av enkätsvaren. Vad kan det bero på att så få 

personer besvarade fråga 15? Det förvånade mig något då jag inte uppfattar frågan som svår 

att besvara men det kan bero på att det var den enda frågan som kunde besvaras endast med 

ett ja eller nej, därför kan möjligen informanter ha hoppat över att besvara frågan om de inte 

haft någon särskild målgrupp. Det är förstås spekulationer från min sida i ett försök att 

förstå svaren men det är en möjlig förklaring. Fråga 17 (Hur tror du att responsen kan 

påverkas av olika målgrupper och förmedlingskanaler?) som även den hade en låg 
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svarsfrekvens på 35 informanter, svarade nio personer att de inte visste hur de skulle svara 

eller att de inte förstod frågan, pekar på att själva frågan är svårformulerad och inte 

lättbegriplig. I efterhand förstår jag att frågan är svårbegriplig och inser vikten av att 

formulera frågorna så enkelt som möjligt för att generera så hög svarsfrekvens som möjligt.  

Informanterna som besvarade enkäten visade sig hålla en överraskande bred geografisk 

spridning, från olika håll i Sverige från Luleå i norr till Malmö och Simrishamn i söder. Det 

finns representation från såväl tätorter som glesbygder. Utifrån folktätheten är det inte 

överraskande att de orter med störst representation var Stockholms tätort med 12 personer 

därefter Uppsala med 6 personer. En siffra som är värd att kommentera är däremot att 5 

personer är bosatta på Gotland, som har en avsevärt lägre folktäthet året runt. Varför 

Gotland har nästan lika stor representation som Uppsala beror troligen på min egen 

omgivning och bekantskapskrets eftersom jag bor i Visby.  Mer överraskande är dock att 

Göteborgs tätort endast hade en representant. Den stora geografiska spridningen beror 

sannolikt på valet att sprida enkätundersökningen genom sociala medier och möjligheten att 

på så sätt nå ut till människor i hela Sverige. Åldersspannet som informanterna utgjorde var 

även brett, från 16 år till 66 år.  Det åldersspann med störst representation var mellan 26-35 

år, vilket utgjordes av 32% av deltagarna. Utöver det är åldersfördelningen relativt jämn, 

något förvånande är möjligen att det endast var 8 personer (16%) i åldersgruppen 16-25 år. 

Utifrån egna fördomar hade jag gissat andelen ungdomar skulle varit större men 

undersökningen är trots allt så pass liten att det inte går att dra större generella slutsatser 

utifrån den.   

En del frågor besvarades med många varierade svar och kan därför uppfattas något spretiga. 

De frågorna har varit särskilt svåra att tolka och sammanställa då jag tvingats kategorisera 

samman liknande svar för att de ska kunna presenteras översiktligt. Ett exempel på det är 

fråga 11 (Hur benämner du själv ditt skapande? (till exempel konst, hantverk, slöjd etc.)). 

Där tolkade några benämningen som typ av sysselsättning och angav termer som arbete, 

studier, hobby, fritidsaktivitet med mera, de kategoriserade jag därför under benämningen 

”sysselsättning” i diagrammet. Utöver dessa spretiga svar var det en väldigt tydlig majoritet 

som benämner sitt skapande som hantverk eller handarbete, vilket också är de termer jag 

använder mig av i huvudsak i arbetet. Det går dock att utläsa att respondenterna anser att det 

finns en viss problematik med begreppen och hierarkierna inom hantverkssfären, vilket jag 
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även anade i början av arbetet och tog upp i problemformuleringen kring 

begreppsdikotomier och -hierarkier. Tre av fyra som benämner sina alster som pyssel 

uttrycker att ordet ofta används som nedvärderande, en person använder ordet pyssel när 

hen inte vågar stå för sitt skapande medan en annan medvetet använder ordet pyssel för att 

”reclaima”, det vill säga återerövra begreppet och uppvärdera det. Några uttrycker även en 

osäkerhet kring begreppet konst och verkar inte våga använda uttrycket trots att de anser att 

sitt skapande skulle kunna benämnas som konst. Jag tror att hantverk/handarbete kan anses 

vara ett relativt neutralt begrepp inom den hierarkin som gör att många väljer att använda de 

begreppen, inklusive jag själv.  

Vad gäller själva hantverksutövandet tyder enkätsvaren på att det är många som har 

handarbetat under en avsevärd tidsperiod då 46% av informanterna angav att de hållit på 

med hantverket i mer än tio år (fråga 6, som hade 100% svarsfrekvens). Det bekräftades 

ytterligare då många angav att de hade lärt sig hantverket från början redan under 

barndomen, av en släkting eller genom syslöjden i skolan. Det tyder på att 

hantverksaktivism är en rörelse som kan locka redan inbitna hantverkare. Men det kan också 

inspirera folk till att lära sig handarbeta, ett flertal av de som hållit på med hantverket en 

betydligt kortare tidsperiod angav att de inspirerats till att börja genom andra 

hantverkaktivister. Majoriteten av informanterna utövar inte bara en form av textilt 

hantverk, utan flera. Stickning, tätt följt av broderi, är de allra vanligaste 

hantverksteknikerna som informanterna utövar hantverksaktivism med. Stickning och 

korsstygnsbroderi är båda hantverkstekniker som lämpar sig väl för skapandet av olika 

mönster som byggs upp genom rutnät, vilket gifter sig väl med grafisk design och 

användandet av pixlar. Det kan vara en av anledningarna till att just dessa hantverkstekniker 

är så frekvent använda inom hantverksaktivismen. Även frihandsbroderi, sömnad och 

virkning är tekniker som lämpar sig väl för fritt kreativt skapande och är även de vanliga 

tekniker att utöva hantverksaktivism med.   
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3 Diskussion 

Min bild av vad hantverksaktivism är har utvidgats avsevärt genom undersökningens gång 

även om det är viktigt att beakta att informanterna endast utgör en väldigt liten del av den 

hantverksaktivistiska rörelsen som i sin tur är en liten del av den textila hantverkssfären. 

Femtio personer har helt eller delvis besvarat mina frågor och även om det i princip är 

omöjligt att dra generella slutsatser har de bidragit med en ökad förståelse av förhållandet 

mellan hantverkaren, hantverket och aktivismen och hur hantverksaktivismen kan förstås ur 

ett kulturvårdsperspektiv.  

Den kvinnodominerande kopplingen mellan textilt hantverk och hantverksaktivism är 

slående. Av 50 informanter var 47 kvinnor och tre identifierade sig med ickebinär 

könstillhörighet. Det blev ännu tydligare allteftersom det även framgick att ett av de 

viktigaste budskapen att sprida enligt informanterna var femininism, kvinnofrågor samt att 

lyfta och uppvärdera kvinnligt hantverk. Många av informanterna upplevde att en stor del av 

kraften i hantverket ligger i hantverkstraditioner som så många kvinnor tidigare har fört 

vidare från generation till generation. Det är ett samband mellan olika generationer av 

kvinnor som också Svensson och Waldén pekar på i sin feministiska kulturteori. 

Performativiteten som enligt Judith Butler ligger i det ständiga upprepandet av handlingar 

som upprätthåller normer kan i det här fallet liknas vid den repetitiva rytm när kvinnor 

broderar stygn för stygn eller stickar maska för maska. På så sätt kan textilhantverket ses 

som en form av feminint identitetsskapande som också Svensson och Waldén framhäver. 

Det finns en medvetenhet om den kvinnliga normen inom hantverket och en stor del av 

informanterna använder sig av just det för att få en extra slagkraftig verkan bakom de 

aktivistiska budskapen. Genom kontrasten av mjuka textilier och uppkäftiga slagord blir 

effekten slående och uppseendeväckande. På så sätt kan hantverket förstärka budskapet och 

vice versa. Det kan få folk att stanna upp och få en tankeställare eller uppmuntra till vidare 

dialog. Det tycks dock finnas en risk enligt ett flertal informanter att det feminina uttrycket i 

hantverket kan ha motsatt effekt och bidra till att budskapet inte tas på allvar eller att det 

nedvärderas och avfärdas. Trots det är en övervägande del av informanterna övertygade om 

att det feminina uttrycket har en förstärkande effekt och ser det som någonting positivt. 

Eftersom undersökningen riktade sig till hantverksaktivisterna och inte betraktarna är det 

däremot svårt att säga om effekterna av hantverket har den verkan på betraktare som inte 
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hör till den hantverksaktivistiska rörelsen. Därför bygger dessa antaganden på hur 

informanterna själva upplever hantverket och den respons de har fått på sin aktivism. En 

kompletterande undersökning som analyserar effekterna av hantverksaktivism skulle dock 

vara en mer tillförlitlig källa för information om hur utomstående betraktare tolkar 

hantverket och budskapen, en vinkel som skulle vara intressant att undersöka vidare. Om det 

visar sig att hantverksaktivismen har den önskade effekten att framhäva traditionellt 

kvinnliga uttryck som starka och samhällsomvälvande skulle hantverksaktivismen vara en 

viktig del i arbetet för en förändrad attityd mot textilt hantverk och den sociala underordning 

som textil har i samhället samt den kvinnliga kulturella underordningen. I enighet med 

Svensson och Waldén som poängterar att grundproblemet ligger i sociala hierarkier snarare 

än vilken genuskodning textilt hantverk har är det just dessa sociala och kulturella 

underordningar och attityder som måste förändras.  Att stå upp för det traditionellt kvinnliga 

hantverket genom att göra det till en del av sin aktivism kan därför vara ett steg i den 

riktningen.  

I dagens samhälle där kunskapen kring hur man väver sina tyger och syr sina kläder eller 

spinner sina garner för att sticka värmande plagg inte längre är nödvändig i vår vardag har 

det istället uppkommit nya anledningar till att handarbeta. I ett samhälle där vardagen och 

våra levnadsmönster framkallar stress och psykisk ohälsa, där ohållbar konsumtion går över 

styr har hantverket kommit att ses som en motpol för många av informanterna. Samtliga 

informanter var eniga om att hantverket i huvudsak hade en positiv inverkan på deras 

välmående, hantverkets långsamma rytm kan fungera såväl avstressande som terapeutiskt. 

Hantverket kan också fungera som ett hållbart alternativ för de som vill minska sin 

medverkan i konsumtionssamhället och det skapar en medvetenhet kring arbetet som ligger 

bakom produkter, materialval samt olika materials olika egenskaper och uppmuntran till 

återbruk. Hos många av informanterna finns en vilja att ta tillbaka lappa-och-laga-

mentaliteten istället för slit-och-släng-tänket men det handlar inte om att vilja vrida tillbaka 

klockan och göra allting som förr i tiden utan att hitta nya vägar att föra en tradition vidare. 

En övervägande del av informanterna ser hantverksaktivismen som ett aktuellt medel för att 

göra sin röst hörd, en form av hantverksutövande som till stor del handlar om nytänkande. 

Jag tror att ovan nämnda anledningar till att vilja handarbeta är en avgörande anledning till 

upprätthållandet av textila hantverkstraditioner idag och att nytänkandet är väsentlig för ett 

framtida bevarande av det immateriella kulturarvet som hantverksutövandet står för. Därför 
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ser jag hantverksaktivismen som en del av förnyandet av textila hantverkstraditioner. 

Förnyandet som även Svensson och Waldén, som tidigare nämnt, anser vara nödvändigt för 

bevarandet av det immateriella kulturarvet.  

En fundering som för mig uppstått genom arbetets gång är dock vilka som nås av den här 

formen av hantverksaktivism. Måste man vara väl förtrogen med den här typen av aktivism 

för att förstå budskapsförmedlingen och reflektera över den? Den allra vanligaste 

förmedlingskanalen enligt informanterna är sociala medier, framförallt Instagram och 

Facebook, men även Youtube och bloggar. Jag upplever, vilket också flera informanter 

belyste, att ens sociala medier formas utifrån vem man är, vilka ideologier och intressen 

man har och att det kan skapa en slags bubbla för likasinnade att hålla ihop. Det har såklart 

både positiva och negativa konsekvenser. Det kan skapa en trygghet när likasinnade håller 

varandra om ryggen och överöser varandra med positiv respons och uppmuntran men det 

kan också avskärma utomstående och på så sätt begränsa spridningen av aktivismen. Inlägg 

som delas i sociala medier kan också vara en färskvara som snabbt försvinner i mängden av 

inlägg om den inte uppmärksammas och får många gilla-markeringar och kommentarer, 

vilket jag märkte tydligt när jag delade enkätundersökningen i sociala medier. Jag fick 

upprepade gånger lägga upp nya inlägg för att hålla intresset vid liv. Återigen är det svårt att 

dra generella slutsatser av undersökningen och anledningen till varför en så pass stor del av 

informanterna som huvudsakligen delar sina alster i sociala medier kan bero på det faktum 

att jag delade undersökningen i sociala medier. Min egen uppfattning är dock enig med de 

tendenser som kan utläsas av enkätsvaren, att sociala medier, inte minst Instagram och 

Facebook är en väldigt stor plattform för spridning av den här typen av aktivism. Trots det 

är fortfarande offentliga rum en väsentlig förmedlingskanal av hantverksaktivism. Innan 

begreppet craftivism, och hantverksaktivism, tog form talades det bland annat om gatukonst 

och garngraffitti. Det är ett synnerligen effektivt sätt att nå ut till allmänheten och när jag 

har talat med människor i min omgivning om min undersökning under arbetets gång är det 

just den gatukonsten, instickade eller invirkade stolpar och statyer klädda i pussyhats 

etcetera, som är vad de flesta associerar hantverksaktivism med. Det kan vara ett tecken på 

att hantverksaktivismen som flödar i sociala medier inte når ut till allmänheten utan stannar 

i den ”bubblan”. Ett flertal av de informanter som sätter upp sina alster i offentliga rum 

angav att de valt att göra det anonymt och att de valt bort att visa upp sina alster i sociala 

medier av den anledningen. Flera uttryckte att det därför är svårt att se vilken effekt deras 
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aktivism har på betraktare. Några angav att de fått negativ respons i samband med att de satt 

upp sina alster från människor som ser det som nedskräpning. Om många uppfattar 

hantverksaktivism i offentliga rum som nedskräpning är återigen omöjligt att säga utifrån 

den här undersökningen.  

Vare sig hantverksaktivism ses som dekorativ utsmyckning med viktiga budskap eller anses 

vara nedskräpning uppkommer med all sannolikhet problematik kring nedbrytning och hur 

föremålen tas hand om därefter. I undersökningen ställdes dock inte frågan kring hur 

hantverksaktivisterna som hänger upp sina alster i offentliga rum tar hand om dem när de 

börjat förfalla och inte längre fyller sin funktion. I efterhand kunde det ha varit en relevant 

fråga då hållbarhet och miljö verkar vara viktiga frågor för en del hantverksaktivister. Lika 

relevant vore det utifrån den synvinkeln att ställa frågan kring vilken typ av material de 

använder sig av. Vilken typ av material man väljer att sätta upp utomhus kan spela stor roll 

när det gäller frågan om nedskräpning, rena naturmaterial bryts enkelt ned i naturen medan 

syntetmaterial, exempelvis akrylgarn, kan tänkas göra större skada.  

Frågan kring nedbrytningsprocessen av hantverksaktivistiska föremål leder till frågan om 

dessa föremål är någonting vi bör spara på och hur vi ska gå till väga. Redan nu har ett 

flertal museer anordnat utställningar som berör hantverkstrender så som gör-det-själv-

rörelsen (DIY) och även hantverksaktivism. I samband med den raketartade trenden att 

sticka pussyhats påbörjades förra året (2017) en insamling av dessa rosa mössor av 

Världskulturmuseerna. Samlingen är tänkt att sparas till kommande generationer och även 

en tilltänkt utställning. Konservator vid Världskulturmuseerna, Anna Javér, säger i samband 

med denna insamling till Kulturnyheterna:   

”Våra nyförvärv till Världskulturmuseerna handlar om att belysa historien med 

samtida frågor, och därför är pussy hats en viktig sak för oss.”55 

                                                 

55 Johanna Palm. 8 mars 2017. Stickad kamp mot Patriakatet. URL: 

https://www.svt.se/kultur/stickad-kamp-mot-patriarkatet (hämtad: 2018-05-16) 

https://www.svt.se/kultur/stickad-kamp-mot-patriarkatet
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”Det handlar om hantverksaktivism och kvinnokraft. Vi vill ha en personlig berättelse 

kring varför man engagerar sig, men också den hatt man burit vid någon av 

manifestationerna.”56 

Eftersom undersökningen inte har omfattat museers inställning till hantverksaktivism är det 

här bara ett exempel jag har hittat där museum som sagt börjat samla in 

hantverksaktivistiska föremål och poängterar vikten av att belysa historien med hjälp av 

samtida frågor och föremål. Med förhoppningen att Världskulturmuseerna kan inspirera fler 

andra museer tror jag att hantverksaktivismen kommer att bevaras för framtiden som ett 

exempel på en nytänkande textiltradition från dagens samhälle och även bidra till att ännu 

fler människor nås av de budskapen som hantverksaktivisterna vill sprida. Museerna har inte 

minst en väsentlig roll när det gäller uppdraget att bevara, använda och utveckla 

kulturarvet.57 

Bevarandet ligger som sagt även i användandet av kulturarvet, vilket dels ligger i utövandet 

av hantverkstraditioner. Hantverksaktivism är sannerligen inte den enda orsaken till varför 

människor vill handarbeta i dagens samhälle, den största anledningen jag har sett utifrån 

min undersökning är den positiva inverkan det har på ens välmående. En annan viktig 

anledning är viljan att bidra till att minska konsumtionen, miljöpåverkan och utnyttjandet av 

billig arbetskraft i utvecklingsländer. Hantverksaktivismen är dock en rörelse som säger 

någonting om hur en grupp människor väljer att använda sin kreativitet för att kombinera 

hantverk och aktivism som är väldigt aktuellt i dagens samhälle där politiska motstridigheter 

råder världen över. Inte minst kan det vara ett synnerligen aktuellt sätt att visa var 

någonstans en själv står inför den svenska valåret 2018 som är nu.  

De tendenser som jag tolkat utifrån enkätsvaren, och som även togs upp av en respondent 

när jag efterfrågade ytterligare reflektioner kring ämnet som (fråga 20), är att 

hantverksaktivistiska politiska budskap har en stark lutning åt vänsterpolitiken; med 

                                                 

56 Johanna Palm. 8 mars 2017. Stickad kamp mot Patriakatet. URL: 

https://www.svt.se/kultur/stickad-kamp-mot-patriarkatet (hämtad: 2018-05-16) 

57 Riksantikvarieämbetet. november 2017. Om museiuppdraget. URL: 

https://www.raa.se/museer/om-museiuppdraget/ (hämtad: 2018-05-16) 

https://www.svt.se/kultur/stickad-kamp-mot-patriarkatet
https://www.raa.se/museer/om-museiuppdraget/
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feministiska, socialistiska, antikapitalistiska och miljö- och hållbarhetsfrågor i fokus. Det 

kan vara en konsekvens av ovan nämnda ”bubbla” som skapas i sociala medier där 

enkätundersökningen spridits, vilket kan ha bidragit till att undersökningen inte nått ut till 

grupper med andra ideologier. Däremot delades även undersökningen i politiskt neutrala 

grupper med enbart fokus på textila hantverk, vilket borde ha kunnat generera en större 

variation av politiska åskådningar. Ändå har jag inte kunnat utläsa några typer av 

hantverksaktivistiska budskap som direkt motsätter sig varandra i undersökningen, i grund 

och botten handlar det om alla människors lika värde och rättigheter och att göra det 

samhälle vi lever i mer hållbart för såväl människor som miljö och djur. Utifrån mina egna 

erfarenheter av hantverksaktivism som jag har mött i såväl offentliga rum som i sociala 

medier får jag uppfattningen om att det är den här typen av budskap som dominerar den här 

aktivistiska rörelsen. Kanske beror det på att textilt hantverk utgörs av en starkt spunnen röd 

tråd av kvinnokraft många, många generationer bakåt och att kvinnofrågor därför blir 

särskilt viktiga. Kanske lämpar sig hantverkets ”mjuka och varma” konnotationer mycket 

bättre för budskap som handlar om alla människors lika värde istället för konservativa 

budskap som förstärker klyftor mellan olika grupper av människor beroende av genus, 

etnicitet, sexualitet, klass, religion, funktionsvariation etcetera. Kanske är det också 

hantverkets långsamma rytm, hela skapandeprocessen från idé och planering till skapandet 

som slutligen leder till en färdig produkt som öppnar upp för tankar kring hållbarhet, 

konsumtion, material och miljö. Det är tendenser som enkätsvaren pekar mot men det är 

som sagt inte möjligt att göra stora generella slutsatser från den här mindre undersökningen.  

Med det sagt innebär det inte att hantverket alltid handlar om mjukhet och värme. Det kan 

också handla om att visa sin ilska och frustration genom att exempelvis brodera hårda 

slagord. Att bryta normer med sitt hantverk kan, som tidigare nämnt, ge en starkt 

kontrasterande effekt som häpnar och väcker stor uppmärksamhet. Med hjälp av hantverket 

kan aktivister skrika ut sin frustration utan att själva behöva skrika. Betsy Greer som 

myntade begreppet craftivism, poängterade just den effekten som denna tysta form av 

aktivism kan ha. Det är en aktivism med långsiktig verkan som uppmuntrar till eftertanke 

och dialog. En form av aktivism som kanske tilltalar fler personer som annars inte vågar 

ställa sig på barrikaderna för att skrika ut sin frustration. Det tilltalar folk som handarbetar 

men hantverksaktivismen tycks även sprida intresset för hantverket. Därav har hantverket en 
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positiv, förstärkande inverkan på aktivismen och aktivismen har en positiv inverkan på 

textila hantverkstraditioner i from av intressespridare, inspiration och förnyelse.  

Slutsatser 

Utifrån de tendenser jag har tolkat från resultaten av enkätundersökningen med hjälp av ett 

genusteoretiskt och feministiskt kulturteoretiskt perspektiv samt relevant tidigare forskning 

går det att dra slutsatsen att hantverksaktivism är en betydande del av textila 

hantverkstraditioner i dagens samhälle. Hantverksaktivism kan bidra till förnyelse, drivkraft, 

spridning och upprätthållande och bevarande av ett omfattande kvinnligt kodat immateriellt 

kulturarv. Det går dock inte att avgöra hur stor eller betydande del hantverksaktivismen 

utgör inom hela den textila hantverkssfären. Utövandet av hantverksaktivism som ett sätt att 

använda sin kreativitet för att göra sin röst hörd är en av många drivkrafter för 

hantverksutövande. Om någon generell slutsats kunde dras utifrån min undersökning vore 

det snarare att den största anledningen till varför människor handarbetar i dagens samhälle 

är att det påverkar vårt välmående positivt. Samtliga respondenter som besvarade frågan var 

eniga kring att de upplever att hantverk ger upphov till övervägande positiva hälsoeffekter 

så som avkoppling, terapi, glädje, kreativitet och tillfredställelse. Det är en slutsats från 

resultaten av min undersökning som ligger i linje med Betsy Greers enkätundersökning i sin 

avhandling Taking Back the Knit: Creating Communities via Needlecraft, där hon kom fram 

till att de tre övervägande anledningarna till varför människor stickar är just avkoppling, 

kreativitet och tillfredställelse. Andra viktiga drivkrafter som var tydliga i min undersökning 

var miljö- och hållbarhetsaspekten, det vill säga att minska sin egen medverkan i ohållbar 

konsumtion och verka för hållbar produktion av kläder och textila föremål, samt återbruk 

och lagning istället för slit och släng.  

Kännedomen som många hantverksaktivister har kring kvinnliga konnotationer i samband 

av utövandet av traditionellt kvinnligt hantverk kan användas genom att medvetet skapa 

kontrasterande uttryck genom uppkäftiga och hårda slagord i mjuka och varma material och 

tekniker. Genom att förena normbrytande budskap med djupt rotade traditionella 

hantverkstekniker är förhoppningen hos många att väcka uppmärksamhet, skapa eftertanke 

och dialog. Dessutom kan vetskapen kring skapandekraften hos många generationer kvinnor 
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före en ge upphov till en känsla av tillhörighet, delaktighet och identitetsskapande i ett 

gemensamt kulturarv.  

Förslag till fortsatt forskning  

Textilt hantverk är en bland många olika hantverksformer som förekommer inom 

hantverksaktivismen. Eftersom textil är ett fält som så starkt förknippas med kvinnlig 

tradition är det inte konstigt att hantverksaktivism genom textilt hantverk också tycks vara 

kvinnodominerad. Det skulle därför vara intressant att göra en liknande undersökning som 

riktar sig till hantverksaktivister som utövar ett traditionellt manligt kodat hantverk, så som 

metall- eller träslöjd för att se om det visar sig vara fler manliga hantverksaktivister inom de 

områdena. En jämförande studie skulle kunna ge en bredare bild av utövarna inom den 

hantverksaktivistiska rörelsen och huruvida det är en form av aktivism som främst utövas av 

kvinnor eller om det ser annorlunda ut beroende på hantverksteknik. Dessutom vore det, 

som jag även nämnt tidigare, intressant att göra en undersökning som riktar sig till 

allmänheten som betraktare av hantverksaktivistiska alster för att få en tydligare bild av 

vilken effekt och påverkan hantverksaktivismen har och om budskapen når fram så som det 

var tänkt hos upphovspersonen. Utifrån ett bevarandeperspektiv vore det som sagt även 

intressant att undersöka museers inställning till hantverksaktivism som samtida kulturarv 

och tankar kring bevarandet av hantverksaktivistiska föremål samt museiutställningar som 

förmedlingskanal för hantverksaktivism. 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

 

4 Sammanfattning 

Med grunden i ett eget textilintresse, mina erfarenheter som textilhantverkare, i kombination 

med kulturvårdsstudier och genusvetenskap som biämne utfördes den här undersökningen 

som kandidatexamensarbete inom kulturvård. Med syftet att undersöka textila 

hantverkstraditioner som ett kvinnligt kodat immateriellt kulturarv i dagens samhälle med 

fokus på hantverksaktivism avsåg undersökningen besvara följande frågeställningar utifrån 

ett genusteoretiskt och feministiskt kulturteoretiskt perspektiv: ”Hur kan utövandet av textilt 

hantverk genom hantverksaktivism verka för ett levande immateriellt kulturarv?”, ”Hur kan 

textilt hantverk ifrågasätta sociala och kulturella hierarkier och fungera normbrytande 

samtidigt som hantverket än i dag har en tydlig kvinnlig norm?” samt ”Vad finns det för 

drivkrafter till hantverksutövande hos hantverksaktivister i dagens samhälle där hantverket 

inte är lika oumbärligt som förr?” En enkätundersökning som riktade sig mot 

hantverksaktivister som utövar textilt hantverk utfördes för att få en fördjupad inblick i 

deras förhållande, inställning och åsikter kring hantverksaktivism och textila 

hantverkstraditioner. Enkätundersökningen besvarades helt eller delvis av totalt 50 

informanter, vilket endast utgör en liten del av den hantverksaktivistiska rörelsen och det 

innebär att det är omöjligt att dra generella slutsatser. Istället får tendenserna som kan 

utläsas av enkätsvaren bidra till en ökad förståelse och sannolika svar på frågeställningarna 

med stöd av mina teorier och tidigare forskning. Den kvinnliga normen inom textilhantverk 

och främst inom textil hantverksaktivism är slående och kan förklara varför feminism och 

kvinnofrågor är hjärtefrågor för majoriteten av informanterna. Hos hantverksaktivisterna 

finns i många fall en medvetenhet kring denna norm och traditionella kvinnliga 

konnotationer som berör textil, till exempel värme och mjukhet. Många använder sig av just 

dessa kvinnliga konnotationer och traditioner för att skapa kontraster med normbrytande 

budskap, en kontrastverkan som kan ses som nytänkande, inspirerande och 

uppseendeväckande. Hantverksaktivism är därför ett medel att använda sin kreativitet för att 

göra sin röst hörd, vilket är en av anledningarna till varför hantverksaktivister utövar 

textilhantverk i dagens samhälle. Hantverksaktivism kan på så sätt ses som en del av textila 

hantverkstraditioner i ett stadie av förnyelse och framåtblickande som med stor sannolikhet 

kommer vara en bidragande faktor i bevarandet av det immateriella textila kulturarvet för 

framtiden.   
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