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1. Inledning 

Hur uppfattas det textila hantverket idag, och vem får utöva det? Så långt tillbaka som på 

1300-talet utövades textila hantverk och tekniker som exempelvis broderi och sömnad av män 

(Waldén, 1990). När de textila yrkena och teknikerna sedan degraderades från konst till 

hantverk lades dessa på kvinnorna som fick låga, eller inga löner, då flera utövade teknikerna 

i sina hem. Louise Waldén (1990), kvinnohistoriker, menar att särskilt broderi och sömnad 

började ses som en del av kvinnans natur, och ansågs vara en naturlig fallenhet, medan 

männen gavs utbildning i detta då det inte ingick i deras natur och då värderades högre. Anna 

Lena Lindberg (2000), konsthistoriker, beskriver att långt senare när 1900-talet kommer råder 

ännu samma uppdelning inom konst och material, och att mannen är den som har de flesta 

fördelarna. Lindberg (2000) menar på att broderiet ses som en amatörmässig teknik och 

förknippas enbart med kvinnan och hemmet som ansågs höra samman, och att dessa 

tankebanor fortfarande existerar. Utifrån detta har en nyfikenhet hos mig väckts angående vad 

som händer om en man utövar ett textilt hantverk idag, och hur manligt respektive kvinnligt 

uppfattas i en hantverkskontext. Jag anser att hur manligt och kvinnligt uppfattas i 

hantverkskontexten rör allas om utövar ett hantverk. Dels hur vi blir uppfattade beroende på 

vad vi gör och i vilka material vi arbetar, men även hur vi uppfattar varandra inom samma 

yrke. Paralleller går också att dra till andra yrken, som exempelvis Malin Westman (2010), 

socialantropologistudent, pekar på i sin uppsats Att bryta mot stereotypen som handlar om att 

vara man i ett kvinnodominerat yrke, eller kvinna i ett mansdominerat yrke. Jag upplever att 

genusfrågan ständigt är aktuell, och att det är av vikt att den lyfts. Ämnet behöver alltid 

diskuteras, på alla platser, både när det är jämställt och när det inte är det. Det spelar stor roll 

då det inrymmer att alla ska ha lika villkor och förutsättningar bland annat rörande 

arbetsvillkor, utbildning, ansvar och frihet. Människor kommer alltid att påverkas av 

jämställdhetsfrågan, och därför är det viktigt att den kan diskuteras. Sett till det textila 

hantverket idag menar Svensson & Waldén (2005), folklivsforskare och kvinnohistoriker, att 

samma syn på de textila teknikerna som fanns under 1800-talet, existerar även idag: 

 

Om man ställer frågan vilket kön det textila har, blir otvivelaktigt svaret att det är 

feminint. (Svensson & Waldén, 2005, sid 11) 
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Enligt Svensson och Waldén (2005) skulle textilen och alla tekniker som räknas dit, om den 

var en levande varelse vara av ett kvinnligt kön. Det får mig att undra om det verkligen är 

såhär, och vad är då detta för norm? Varför ser normen ut som den gör och vad händer om 

någon går emot den? Förhoppningen är att med detta arbete om genusperspektiv inom 

hantverkskontexten kan frågan om hur och om manligt och kvinnligt framställs på olika sätt 

lyftas.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur genus framställs inom det textila hantverket, samt 

vad som händer när en hantverkare/konstnär inte följer de normer som finns inom det 

området. 

Frågeställningar att arbeta utifrån:  

 Hur ser normen inom det textila hantverket ut idag? 

 Hur framställs manliga textila hantverkare i relation till normen?  

 

1.3 Avgränsning  

För att studien inte ska bli alltför vid och därmed tappa fokus har en avgränsning gjorts. Tre 

män som utövar ett eller flera textila hantverk har valts ut. Dessa tre är namn som är väl kända 

inom sina yrkesområden. För att få en uppfattning om antalet män som arbetar med textil kan 

vi se på Konstfacks årsredovisning från 2012 som visar statistik på antalet manliga och 

kvinnliga studenter på grund- och avancerad nivå. Det textila utbildningsprogrammet är det 

program som har störst snedfördelning mellan könen (Konstfack, 2012). Mätningen gjordes 

på höstterminerna. 

 

2010 2011 2012 

 

 

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

6 st (11 %) 50 st (89 %) 9 st (16 %) 46 st (84 %) 7 st (14 %) 42 st (86 %) 
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1.4 Disposition  

Uppsatsen är upplagd på så sätt att efter inledningen följer syfte och frågeställningar samt 

avgränsning. Därefter följer ett avsnitt om den textila normen, för att ge en förståelse för hur 

normen sett, och ser ut. Sedan följer avsnittet genus för att ge en uppfattning om vad genus är 

och hur det skapas. Efter det kommer ett avsnitt om forskning med inriktning på genus och 

det textila hantverket. Under metod och material beskrivs den använda metoden och vilket 

material som använts, samt en presentation av de tre utvalda konstnärerna som behandlas i 

analysavsnittet. Därpå följer analysen som är uppdelad i fyra temarubriker, ingång i det textila 

hantverket, symbolik, genus och framgång. Sedan kommer diskussionsavsnittet som 

behandlar analys och metod, därpå avslutas arbetet med en avslutande kommentar.  

 

2. Den textila normen 

Detta avsnitt är till för att ge läsaren en förståelse för hur den textila normen tidigare har sett 

ut, och vad som håller på att hända med den idag, år 2014. Jag har valt att lägga ett visst fokus 

på broderi, därför att det är den tekniken som främst har sammankopplats med vad som anses 

vara feminint och kvinnligt (Palmsköld, 2005). 

 

2.1 Skapandet av den textila normen  

Broderi och sömnad kopplas främst ihop med kvinnor, men från början var de högt skattade 

manliga yrken (Waldén, 1990). Skråna var inriktade på olika tekniker, och ting som behövdes 

i vardagen tillverkades bland annat. Dit kunde en person gå för att beställa saker. Sedan 1300-

talet har det funnits skräddare i Europa, och skrået värderades högt precis som broderarskrået.  

 

The notion that women are selected by nature for needlework – genetically 

programmed to embroider – conceals the fact that up to the eighteenth century the 

majority of embroiders to the Kings were men. (Parker, 2010, sid 60)  

 

Rozsika Parker (2010), konsthistoriker och feminist, menar att det inte finns några större 

tvivel på att det var män som broderade under 1700-talet, och att kvinnor skulle vara genetiskt 

programmerade att brodera är något som därmed kan dementeras. Parker (2010) menar att det 

inte är så välkänt, men männen att var de som utförde dyrbara broderier som sedan såldes till 

bland annat kungar och kyrkor. När tekniken sedan föll på kvinnan och kopplades ihop med 

henne och hemmet, ”glömdes” det att det från början även var männen som utförde detta 
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arbete (Parker, 2010). Waldén (1990) menar att broderiet länge sågs som konst, men 

nedvärderades sedan till att enbart vara hantverk. Det innebar att broderarnas status sjönk 

kraftigt och att de nu stod lågt i yrkeshierarkin. På så sätt ökade det icke professionella 

broderandet bland kvinnor i hemmen. Under 1700-talet försvann sedan det mansdominerade 

broderarskrået helt och i stället var det underbetalda kvinnor som utövade broderiet. Att de 

inte fick betalt berodde på att de inte hade fått någon formell utbildning. I stället hade de övat 

upp sin skicklighet i hemmen, men det räknades inte på samma sätt som en utbildning utan 

ansågs vara en del av kvinnligheten (Waldén, 1990).  

 

Från betald, professionell manlig ’kultur’ till under- eller obetald, ’outbildad’ 

kvinnlig ’natur’: mönstret går igen också när det gäller annan sömnad. (Waldén, 

1990, sid 37)  

 

Det ansågs inte vara nödvändigt att utbilda kvinnor i broderi och sömnad då de ansågs ha 

detta naturligt medfött som en del av kvinnligheten (Waldén, 1990). Broderiet sågs som en 

del av kvinnornas kön, männen som inte ansågs ha sömnad naturligt utbildades, kultiverades, 

vilket vägde tyngre eftersom det sågs som en utbildning, enligt Waldén (1990). Gränsen 

mellan vad som var professionellt och betalt arbete och vad som var oprofessionellt och 

obetalt drogs på så sätt mellan männen och kvinnorna (Waldén, 1990).  

 

För ungefär 200 år sedan växte den moderna konstvärlden fram, och då levde fortfarande 

normen att kvinnornas arbete skulle vara mindre värt kvar (Lindberg, 2000). I 1700-talets slut 

ställde både yrkesmässiga och amatörer upp i Konstakademiens utställningar. Lindberg 

(2000) menar att den enda skillnad som fanns då var att amatören utövade arbetet för nöjes 

skull, medan den professionella utövade sitt arbete som yrke. Det fanns olika vägar till att nå 

ett yrkesmässigt konstnärskap. Ett sätt var att få arbete i en verkstad eller att få 

privatundervisning. En annan väg enligt Lindberg (2000) var genom utbildning på 

Konstakademien, men där fick endast män utbilda sig. I Konstakademiens samlingar finns 

konstverk från flera genrer och tekniker, och en av dem är needle painting. Det kan liknas vid 

fritt broderi (där man inte använder ett färdigt mönster), och på svenska kallas det också 

nålmålning. Det fungerar så att en redan befintlig tavla används som mönster och ”målas av” 

med nål och tråd. Verket undertecknas sedan med både målarkonstnärens signering och den 

signering som tillhör den som också broderade tavlan. Det förekom att kvinnor utövade 

needle painting. Lindberg (2000) framhåller att detta är intressant med tanke på att dessa 
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sydda tavlor klassas bland måleriet och grafiken. På så sätt kom de att betraktas som konst. 

Ungefär 150 år senare ifrågasattes dock dessa, och började ses som en oäkta form av måleri 

med tanke på att tavlorna kopierades. Under 1700- och 1800-talet ingick det ofta i flickors 

uppfostran att lära sig brodera (Lindberg, 2000). Som ogifta eller änkor broderade kvinnor 

även för att sälja sina verk för att på så sätt dryga ut en kanske redan stram inkomst. Kvinnor 

som befann sig högre i rang och var mer priviligierade broderade förutom till husbehovet 

också för nöjes skull. Även män ur överklassen broderade, även om det var vanligast att 

kvinnor gjorde det. Det intresse för broderiet som finns här pekar på att tekniken inte 

nödvändigtvis måste följa varken kön eller klass. När 1800-talet närmade sig sitt slut 

betraktades broderiet inte längre som konst, utan enbart som handarbete och på sin höjd 

konsthantverk, och utfördes endast av kvinnor (Lindberg, 2000).  

 

Sett till den textila hemslöjden utövades den i regel av kvinnor fram till 1800-talets slut 

(Nylén, 1975). Enligt etnologen Nylén (1975) var däremot den industriella textilen något som 

snabbt blev ett hantverk utfört av män, bredvid träslöjdsnäringen som också nästan bara var 

för männen. Johanna Rosenqvist (2007) beskriver i sin avhandling att den indelning som 

fanns angående vem som utövade vad endast hade med olika föreställningar att göra 

beträffande en kvinna eller mans uppgifter. Rosenqvist (2007) menar att indelningen är 

slumpmässig, vilket visar sig i olika län, regioner och landskap där arbetsfördelningen kunde 

skilja sig åt. Ett exempel på detta är från 1700-talets Halland. Där stickades diverse plagg för 

försäljning, vilka stod för en viktig del av inkomsten (Nylén, 1975). Därför var både män, 

kvinnor och barn sysselsatta med tillverkningen. På kvällarna samlades man för att sticka 

tillsammans.  

 

Under 1910-talet gjorde hemslöjdskommitén en beräkning av husbehovsslöjdens ekonomiska 

värde (Isacson, 1999). Två tredjedelar av slöjdarna var kvinnor, och värdet på den slöjd de 

utförde bidrog till 48 % av inkomsterna för produkterna. Det betyder att trots kvinnorna var 

många fler än männen bidrog deras slöjd till mindre än hälften av inkomsten för produkterna. 

Det berodde enligt Maths Isacson (1999), professor i ekonomisk historia, på att vad som 

uppfattades som den textila kvinnoslöjden såsom stickning och vävning inte värderades lika 

högt som männens slöjd. Vad som ansågs vara den manliga slöjden bestod ofta i trä- och 

korgslöjd, framställning av laggkärl och smideslöjd (Isacson, 1999). Under 1900-talet var det 

enligt Isacson (1999) vanligt att textilfabriker, träindustrier och mekaniska verkstäder 

anställde människor som arbetade i sina hem och utförde enklare arbetsuppgifter som till 
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exempel att förfina detaljer. Denna typ av arbetskraft var billig då inga särskilda verktyg 

krävdes, och den textila delen var det främst kvinnorna som skötte. Ofta arbetade kvinnorna i 

sina hem med att sy ihop färdiga delar som kom färdigskurna från industrifabrikerna (Isacson, 

1999). Hemmet ansågs också under denna tid vara en viktig del för att visa att man hade det 

gott ställt (Thörn, 1999). Hemmet var en plats med känsloladdad betydelse, och det var 

kvinnan som skulle sköta om det. Det fanns under den här tiden teorier om att kvinnan skulle 

inneha särskilda ömsinta och känslomässiga egenskaper, vilka ansågs göra henne passande 

som hemmets medelpunkt (Thörn, 1999).  

 

Den yrkesmässigt utförda sömnaden var innan symaskinen kom ett manligt område, och när 

symaskinen kom var den byggd för att passa män (Waldén, 1990). Den var skapad för sadel-, 

sko- och segelmakare samt skräddare. Den riktades mot manliga hantverk, utförda till och för 

män. Den obetalda, icke yrkesmässiga sömnaden associerades ännu med kvinnor (Waldén, 

1990). När symaskinen kom och sömnaden utfördes med dess hjälp sjönk yrkets status. Även 

betald sömnad föll nu på kvinnan. Den gräns som existerade berodde inte på vad som gjordes, 

eller när, utan på vem som utförde arbetet. Enligt Waldén (1990) var det på så sätt en gräns 

drogs mellan könen, som kom att stå för natur (kvinnan) och kultur (mannen). Männen fick 

utbildning, kultivering, i sömnadstekniker, medan det hos kvinnan var en naturlig förmåga. 

När kvinnor i historien broderat har det setts som ett uttryck av kvinnlighet (Parker, 2010). 

Framförallt har det också klassats som hantverk, och inte en konstform. Kvinnorna ansågs 

också brodera främst av kärlek, inte för att kunna tjäna pengar på det. Ett vanligt exempel på 

vad som broderades är väggbonader, vilket uppmärksammas i Bevarad Kvinnokraft 

(Andersson & Wilhelmsson, 2011) som består av bilder på 550 olika väggbonader och 

paradhanddukar. 

 

År 2000 verkar dock någonting hända, det textila hantverket och däribland broderiet upplevs 

återigen intressant (Lindberg, 2000). Detta kan bero på att flera konstnärer nu arbetar med att  

lyfta ut det textila hantverket och den textila konsten i det offentliga rummet, och att en stor 

del av fokusen ligger i görandet, själva skapandet av broderi (Bergström, 2013, sid 57). 

Textilen och framförallt broderiet är på väg in i konstvärlden igen och är tillgängligt och 

accepterat för både kvinnor och män att använda sig av. Detta bekräftas av Bergström (2013) 

som jämför med vad teoretikern Rozsika Parker skrivit:  
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Parker lyfter fram tesen att om 70-talets broderande feminister hävdade att det 

personliga var politik, gäller nu snarare att det personliga är det universella. Detta 

kan vara en bra beskrivning av vad jag själv uppfattar som utmärkande under 2000-

talet; broderandet är nu självklart och allmängiltigt, det tar plats och pågår i ett 

samtida sammanhang. (Bergström, 2013, sid 58)  

 

Normen idag kan sägas vara att det är mer accepterat att arbeta textilt även som man, än vad 

det har varit (Bergström, 2013). Trots detta lever ändå uppfattningen om att textila tekniker 

som broderi och stickning är feminint kvar. En aspekt som kan ha ökat acceptansen för män 

som arbetar textilt är Internet. Internet har i dag skapat en möjlighet att synas och få 

uppmärksamhet på ett relativt enkelt sätt, vilket kan bidra till att göra textilen och dess 

tekniker mer accepterade för alla. Sett till utbildning inom textil, som Konstfack kan ses vara 

ett exempel på, är idag öppen för både män och kvinnor. Men hittills under 2000-talet är det i 

stället kvinnorna som är flest (Konstfack, 2012). 

 

3. Genus  

Genusforskaren Yvonne Hirdman (2003) beskriver genus som något som skapas av kulturen 

och de normer som finns inom den. Enligt Hirdman (2003) används genus för att visa på den 

relation som finns mellan de olika könen, och att normer och uppfattningar om kön bildas just 

genom den relation de har till varandra. Det används också för att studera vad som uppfattas 

som manligt eller kvinnligt. Genus bygger på kultur och roller, och kan liknas vid påhängda 

personligheter. Hur en roll uppfattas, vilken identitet en individ har, beror på hur kulturen där 

och då ser ut. Genus gäller inte bara för om kroppar ses som manliga eller kvinnliga, utan 

även för tankarna om manligt och kvinnligt som existerar omkring oss. Hirdman (2003) 

beskriver att vad som kallas ”löst prat”, alltså rykten och liknande, hör till kulturyttringar och 

baseras bland annat på genus och vilka beteenden och handlingar som är accepterade och 

vilka som inte är det (Hirdman, 2003).  

 

Tillhörande begreppet genus finns genusforskning och flera genusteoretiker. En teoretiker är 

Simone Beauvoir. Beauvoir (1986, sid 162) skriver ”Man föds inte till kvinna, man blir det.” 

Detta konstaterande förklaras med att vem som kallas kvinna inte bestäms av något som är 

biologiskt eller psykologiskt, utan det beror på och bestäms av det rådande kulturklimatet, att 

det är miljön som avgör vilken sorts personlighet vi får samt vilken person vi blir. Beauvoir 
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(1986) talar om det andra könet, och menar på att det också bara är i jämförelse och relation 

med andra individer som en individ kan uppfattas som just det andra. Det andra kan 

beskrivas på följande sätt:  

 

Då måste vi än en gång upprepa att ingenting är naturligt i det mänskliga kollektivet 

och bl.a. kvinnan är en av civilisationen formad produkt. Allt ifrån första början har 

andra ingripit i hennes levnadsöde. Hade den verksamheten fått en annan 

tyngdpunkt hade också resultatet blivit ett annat. Kvinnan styrs inte av hormoner och 

inte heller av mystiska instinkter utan av det sätt på vilket hon uppfattar sig själv, sin 

kropp och sitt förhållande till världen genom andras medvetande. Den klyfta som 

skiljer tonårsflickan från tonårspojken har skapats avsiktligt redan i deras späda 

barndom, senare kan man inte hindra kvinnan att bli det hon gjorts till och hon 

kommer alltid att släpa på sitt förflutna. (Beauvoir, 1986, sid 445)  

 

Kvinnan anses bli begränsas i sitt vuxna liv beroende på det sätt hon uppfostras på. Hon 

uppfostras till att vara kvinnlig, och är därmed redan från tidig ålder dömd att alltid ses som 

det andra, och har därmed sämre förutsättningar jämfört med mannen, gällande exempelvis 

arbete och att kunna försörja sig själv utan någon hjälp. 

 

En annan genusteoretiker är Judith Butler (2007) som ser könet som någonting biologiskt, 

men att däremot genus skulle vara konstruerat av människan genom de olika rådande kulturer 

som finns. Vad Butler (2007) menar är att en person med det biologiska könet man inte måste 

ha ett manligt genus, vilket gör att genus kan ses som en mängd olika tolkningar av ett kön. 

Butler (2007) menar att om det är så att genus baseras på kulturen och de yttringar den tar kan 

genus inte bero på vilket kön en individ har. Att det finns två kön betyder alltså inte att det 

bara finns två genus. Vilken könsidentitet någon har är resultatet av de handlingar individen 

genomför, och att det är beteenden som avgör vilket genus individen har (Butler, 2007). Med 

det menas att exempelvis en individ av kvinnligt kön kan ha ett manligt genus, om denne 

uppträder på ett sätt som vi förväntar oss att män ska uppträda på. Samma sak kan vara tvärt 

om, mannen som beter sig på det förväntade kvinnliga sättet. Enligt Butler (2007) finns det en 

kulturell mall som är nödvändig för att göra genusidentitet begripligt, men att den också utgår 

från att vissa identiteter inte kan existera.  
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Sociologen och genusforskaren Raewyn Connell (2005) har skrivit om maskuliniteter, och 

menar att alla samhällen har kulturella beskrivningar för genus och kön, men däremot har inte 

alla begreppet manlighet. Connell (2005) menar att på det sätt begreppet används idag 

förutsätter det att ett beteende en person har beror på vilken typ av person denne är. 

 

That is to say, an unmasculine person would behave differently: being peaceable 

rather than violent, conciliatory rather than dominating, hardly able to kick football, 

uninterested in sexual conquest, and so forth. (Connell, 2005, sid 45) 

 

Motsatsen till en maskulin person skulle vara att bete sig mjukt och stilla, och enligt Connell 

(2005) är det också bara i relation till sin motsats feminin som maskulin existerar. Det finns en 

mångfald av maskuliniteter, och Connell (2005) menar att det finns flera relationer mellan 

olika typer av maskuliniteter, såsom dominans och underordning. Relationerna är 

konstruerade med metoder som inkluderar och exkluderar, och att det finns en könspolitik 

inom maskulinitet (Connell, 2005). Det finns argument om att definitionen av manlighet 

borde förändras, men det fungerar sällan bra, enligt Connell (2005) beror det inte på att 

förändringen stöter på motargument utan på tron att män inte skulle kunna förändras och att 

det därför skulle vara meningslöst att försöka göra en förändring. Masskulturen idag 

förutsätter att det finns en bestämd uppfattning om vad sann manlighet är, och att den hela 

tiden existerar i och påverkar våra dagliga liv (Connell, 2005). Connell (2005) menar att det 

finns vissa uppfattningar om vad manlighet är, och tar upp exempel på detta som: att män är 

naturligt mer aggressiva än kvinnor och att män skulle ha en medfödd lust till våld, samt att 

män inte skulle kunna ta hand om spädbarn. Connell (2005) menar att dessa föreställningar är 

en strategisk del av den moderna genusideologin.  

 

4. Forskning  

Rosenqvist skriver om genus i relation till hantverk och konst. Hon ser manliga, broderande 

konstnärer på 2000-talet som ett tecken på att den rådande modellen, att det skulle vara 

feminint att ägna sig åt textila hantverk, är på väg att kollapsa. Inträffar detta skulle det visa 

på att exempelvis broderi är en teknik som både kvinnliga och manliga konstnärer kan 

använda sig av och uttrycka sig i. Rosenqvist (2005) menar att man kan se den manliga 
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konstnärens broderande som en avsiktligt könsrollsutmanande gest, som ett bevis på att det är 

genomförbart att ändra på inlärda mönster och i fortsättningen kanske även ändra 

könsmaktordningen. Rosenqvist (2007) analyserar också en artikel skriven av 

hantverksskribenten Mary Douglas. Artikeln heter The Craftsman as Yeoman: Myth and 

Cultural Identity in American Craft. Där har en granskning av den amerikanska hantverkaren 

och den kulturella identiteten genomförts. En vilja att gå tillbaka till naturen beskrivs, och att 

närheten till naturen ses som något alldeles särskilt. Grunden för de slutsatser Douglas drog 

bygger på analyser av det innehåll som finns i hantverkstidsskrifter under 1970- och 80-talet. 

Vad som påträffades var en huvudsakligen manlig värld. De som fick mest uppmärksamhet 

där var keramiker, smeder, träsnidare och glasblåsare, allesammans män. Den bilden, 

beskriver Rosenqvist (2007), förstärktes av bilder som placerade utövarna i den natur där 

deras material och råvara kommer ifrån, den plats från vilken deras hantverk anses bottna i. 

Men bland dessa naturbilder med hantverkare finns också en bild av en man som väver. 

Bilden visar ett exempel på ett brott av de normer som fanns då. Mannen på bilden är 

avslappnad, vardagligt klädd och vävstolen han sitter vid befinner sig inomhus. Han 

framställs inte som typiskt ”manlig” likt de andra männen på bilderna, i naturen med närheten 

till sitt material tydligt visad som annars var normen (Rosenqvist, 2007).  

 

Rosenqvist (2005) skriver också om hur genus framställs inom tidningen Hemslöjden och tar 

då upp Raine Navin som exempel, som beskrivs som textilkonstnär. Fokus i artiklarna ligger 

på relationen mellan konst och hantverk, konstnär och hantverkare samt konstnärskap och 

hemslöjdsskapande. Rosenqvist (2005) menar att sett ur ett genusperspektiv är det inte svårt 

att se hur laddade dessa ord är med skillnader mellan kvinnligt och manligt. I tidsskriften 

Hemslöjd används ordet konstnär främst i sammansatt till textilkonstnär och folkkonstnär. 

Textilkonstkategorin representeras främst av kvinnor, medan folkkonstkategorin representeras 

främst av män. Rosenqvist (2005) som studerat folkkonstnärer i tidsskriften Hemslöjden visar 

på en folkkonstutställning på Kulturhuset i Stockholm från år 1992. Av utställarna var 80 % 

män. En stor del av dessa porträtterades i tidsskriften Hemslöjden, men endast en av de 

kvinnliga utställarna fick ett porträtt där. Rosenqvist (2005) ifrågasätter då om kvinnor inte 

tillhör folket, och om män inte kan arbeta med textil. De flesta som nämns i relation till textil 

är kvinnor, och till trä och metall män, men att tidsskriften gärna lyfter fram och upphöjer 

motsatsen också.  
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Lindberg (2000) har studerat den artikel ur Form som handlar om Pasi Välimaa. Lindberg 

(2000) skriver att ur denna artikel kan läsaren tolka flera olika uppfattningar som baseras på 

vilket kön en hantverkare har. 

 

Få är de män som väljer att skapa i textil. Men Pasi Välimaa, 30 år, är en av dem. 

Liksom sina yrkesbröder är hans övertygelse om textilkonstens värde och lusten till 

de textila teknikerna djupare och tveklösare än hos många kvinnliga textilkonstnärer. 

Han kan inte tänka sig något annat yrke eller material. (Wickman, 1998, sid 18-24 

citerad i Lindberg, 2000, sid 153)  

 

I citatet framställs Välimaa som en av de få män som väljer textilen som sitt material, och 

enligt Lindberg (2000) är det som är så utmärkande med Välimaa att han skildras som någon 

som plötsligt ändrar könsordningen. Lindberg (2000) ifrågasätter också meningen med att 

dela in konstnärliga tekniker i kvinnligt och manligt, som om de vore biologiskt medfödda. 

Med hjälp av den ideologikritiska analysen som beskrivs i nästa del, eftersträvas ett svar på 

dels mina egna, och även liknande frågor som de Lindberg (2000) ställt. 

 

5.  Metod och material  

Metoddelen i denna uppsats är indelad i underrubriker. Den första rubriken är metodval där 

den valda metoden tas upp samt de möjligheter den ger, och vad jag ville få ut av den. Sedan 

kommer ett avsnitt om film- och bildanalys. Efteråt följer material och urval, som tar upp 

varför jag valt just de konstnärer jag gjort. Detta avsnitt avslutas sedan med en presentation av 

de tre konstnärerna. 

 

5.1 Metodval  

Denna uppsats är en kvalitativ studie baserad på en ideologikritisk analys, vilket är en form av 

textanalys. Karin Widerberg (2002), professor inom sociologi, menar på att den kvalitativa 

metoden lämpar sig väl till att förklara karaktären och egenskaperna hos en företeelse, och 

handlar såvida om analyser och tolkningar. Ett sökande efter fenomenets mening och 

innebörd bedrivs (Widerberg, 2002). Metoden lämpar sig bra kopplat till det syfte och 

frågeställningar som denna uppsats har, då det är ett fenomen som undersöks. Med hjälp av 

denna metod kan jag också gå ned på djupet i mina frågeställningar och på så sätt uppfylla 

uppsatsens syfte. Enligt Jarl Backman (2008), professor emeritus vid Pedagogiska 

institutionen på Umeå universitet, utmärks den kvalitativa metoden också av att den lämpar 
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sig bra för att skaffa en djupare kunskap och förståelse inom ett problemområde, vilket är 

målet i denna studie. 

 

Enligt Lennart Hellspong (2001), professor emeritus i retorik och argumentation, kan en text 

fungera på flera olika sätt. Ett exempel är datorannonser. Hellspong (2001) menar på att den 

har en kommersiell uppgift, vilket innebär att sälja en vara. Den har också en social roll. 

Tillsammans med liknande texter kan den sprida information till stora samhällsgrupper, och 

formar på så sätt de levnadsvanor vi har (Hellspong, 2001). Den form texten har är också 

betydelsefull. Texten förknippas ofta med en viss ideologi som den har som mål att förmedla. 

Hellspong (2001) beskriver en ideologi som att det är en helhet av uppfattningar och synsätt 

som utmärker hur vi ser på människor, samhället och världen. Den ideologikritiska analysen 

har som syfte att visa på texters sociala och ideologiska tendenser, vilket kan göras genom att 

en ideologikritisk textanalys genomförs. Det handlar då om att bli medveten om förhållanden 

och krafter som anses vara så självklara att de inte märks av förrän vi aktivt letar efter dem 

(Hellspong, 2001). Denna metod valdes då syftet med den är att analysera ett antal texter som 

behandlar de valda manliga konstnärerna där följande teman undersöks: symbolik, genus samt 

normer och framgång. Denna typ av metod är en hjälp att tolka hur texter skapar och bevarar 

samt förändrar sociala strukturer och maktförhållanden. Ideologiska hållningar som berättigar 

och ifrågasätter fenomen kan också studeras med hjälp av den ideologikritiska metoden 

(Hellspong, 2001). För denna uppsats är detta av betydelse då dels ett fenomen studeras, men 

också vad uppkomsten till fenomenet kan vara och bero på, samt varför det ser ut så idag, år 

2014. Den ideologikritiska metoden är ett sätt att studera hur olika texter förhåller sig till 

konstnären, hur de är skrivna, till vem riktar de sig samt om det finns någon bakomliggande 

tanke med texten som kan läsas mellan raderna.  

 

5.2 Film- och bildanalys  

I denna studie har en inspelad intervju gjord av Debbie Shore (2012) använts, då hon 

intervjuar en av de utvalda konstnärerna. Widerberg (2002) menar att vad som är särskilt 

utmärkande för en bild- eller textanalys är att betraktaren då inte har någon kontakt med 

individen som intervjuas, eller är med på bilden Widerberg (2002) upplyser om att en film 

kan uppfattas och tolkas på olika sätt, vilket också innebär att den person som betraktar filmen 

är det viktigaste verktyget. Eriksson & Göthlund (2012) beskriver ett antal begrepp som ofta 

representeras i bildkulturen, och som använts i denna bildanalys:   
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Sociologen Erwin Goffman utvecklade redan under 1950-talet tanken att vi skapar 

våra jag i ett socialt samspel och just i de ögonblick vi framträder, genom olika 

performances. Dessa framträdanden är en viktig form av kommunikation med 

omvärlden. Framträdandena kan också ses som iscensättningar, där vi iscensätter 

och regisserar oss själva så som vi vill framträda i och för världen. En stor del av 

framträdandena utgörs av gender display, alltså ett iscensättande av könstillhörighet. 

(Eriksson & Göthlund, 2012, sid 54) 

 

Dessa begrepp spelar roll för analysen i denna uppsats då den handlar om genus och hur de 

valda konstnärerna uppfattas och beskrivs. Begreppen gör det möjligt att tolka och analysera 

hur personen på bilden framträder. Hur konstnären på bilden uppfattas kan sedan jämföras 

med hur denne beskrivs i text, om bilden och texten överensstämmer med varandra eller om 

dessa förmedlar olika uttryck. 

 

5.3 Material och urval 

Materialet som granskas i denna uppsats är främst i form av det skrivna ordet. I analysen 

består materialet av böckerna En livs levande bok som är baserad på en intervju av Tina 

Jeppsson & Gunilla Petri (1999) samt The Nordic Award in Textiles 2004 (Välimaa, 2004) 

som behandlar flera av de verk som Välimaa gjort. Text från Fassetts hemsida har använts, 

och en artikel om Välimaa ur kulturtidningen Zenit, samt en artikel om Navin ur tidningen 

Barometern. Även en inspelad intervju används som kommer från ett tv-program som främst 

behandlar textilt hantverk. En bild på Fassett analyseras, som är hämtad från hans hemsida. 

De tre konstnärerna valdes utifrån deras framgång och att de är välkända inom det textila 

området. Fassett har påträffats flera gånger under studietiden, medan övriga två diskuterades 

och valdes tillsammans med handledare. Gällande mitt val av texter så beror urvalet till stor 

del på att det har funnits en svårighet att hitta texter om alla konstnärer. Därför har jag fått 

använda de texter och den information jag funnit. Det har också varit en fördel då jag velat 

analysera olika sorters texter. 

 

5.4 Presentation av valda konstnärer  

Kaffe Fassett växte upp under 1940-talet i San Fransisco i en familj med konstnärer och 

skådespelare (Kaffe Fassett Studio, 2013). Idag är han bosatt i England. År 1985 medverkade 

Fassett med ett broderiprojekt i tv-programmet ”Pebble Mill at One” och alla som såg 
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programmet, eller hörde om det, bjöds in för att delta. Projektet gick ut på att tittarna skulle 

brodera en bild av sin favoritsak och sedan skicka in det färdiga broderiet. Över 2600 

broderier skickades in (Kaffe Fassett Studio, 2013). Fassett håller föredrag och workshops 

över hela världen om färg och design. Flera böcker med inspiration och hans mönster har 

givits ut. Den första stickdesignen Fassett gjorde visades på en helsida i Vogue Knitting 

Magazine, och han själv prydde framsidan (Kaffe Fassett Studio, 2013). I en liveintervju med 

Debbie Shore (2012) framställs Fassett som inspiratör. Fassett får frågan vad han själv 

inspireras av, och svarar att det är av alla människor omkring honom, däribland från början 

hans familj. Fassett berättar vidare om att färger också har haft stor betydelse. I intervjun och 

även på sin hemsida beskriver Fassett att en stor del av hans arbete handlar om tekniken, 

färgvalen och mönstren (Shore, 2012).  

 

Raine Navin är uppvuxen under 1940-talet, och har utbildat sig på Konstfacks textillinje 

(Jeppsson & Petri, 1999). Numer arbetar Navin mycket genom de inspirationsturnéer som han 

är ute på. Sett till vad Navin skapar, som exempelvis sina verk gjorda av slipsar, ligger 

mycket fokus på den konstnärliga gestaltningen och verken är unika. Det är inte enbart stor 

vikt vid det hantverksmässiga utförandet, utan störst fokus ligger på det färdigskapade 

(Jeppsson & Petri, 1999). Navin har arbetat inom Hemslöjden där han under många år var en 

av de allra främsta konstnärerna (Jeppsson & Petri, 1999). Navin arbetade bland annat med att 

rita broderier, allt ifrån blommande blommor till djur, till det kyrkliga, till det icke religiösa.  

 

Pasi Välimaa är född 1968 i Finland (Välimaa, 2014). Välimaa arbetar i flera textila tekniker 

som tryck, vävning, färgning, broderi och sömnad men utbildade sig från början inom teater, 

och då intresserade han sig för scenografi (Välimaa, 2004). På det sättet upptäckte han vilken 

betydelse textil kan ha i ett rum. År 1993 började Välimaa utbilda sig på Konstfack i 

Stockholm, på avdelningen för textil konst och formgivning. De titlar Välimaa använder är 

textilkonstnär och formgivare, och sedan 2009 är han även professor i textil, kläder och 

formgivning vid Göteborgs Universitet (Välimaa, 2014). Välimaa beskrivs vara en av 

Sveriges ledande textilkonstnärer (Borg, 2009).  
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6. Analys  
Detta avsnitt behandlar de utvalda texterna i relation till tre utvalda teman; ingång i det textila 

hantverket, symbolik samt genus. Det första temat handlar om hur konstnärerna kom in på det 

textila hantverket, det andra handlar om vad deras verk kan symbolisera i relation till normer 

och att de är manliga konstnärer inom det textila området. Det tredje temat handlar genus och 

hur konstnärerna beskriver sig och beskrivs i text. Texten varvas med citat. Konstnärerna 

beskrivs i följande ordning under rubrikerna: Kaffe Fassett, Raine Navin samt Pasi Välimaa. 

 
6.1 Ingång i det textila hantverket  

Kaffe Fassett 

Fassett växte upp i en familj med konstnärer, och som ung reste han till London för att studera 

och utöva målning på konstskola, med det var under ett besök till Skottland som han kom i 

kontakt med stickningen (Kaffe Fassett Studio, 2013). 

 

Kaffe ventured into the world of colourful yarn on a visit to a Scottish wool mill 

with fashion designer Bill Gibb. Inspired by the colours in the landscape, Kaffe was 

thrilled to find the same colours in yarns. He bought 20 colours of Shetland wool 

and some knitting needles, and on the train back to London a fellow passenger 

taught him how to knit. (Kaffe Fassett Studio, 2013, www.kaffefassett.com, hämtad 

2014-04-08) 

 

 

Från början var det meningen att Fassett skulle måla, och han använde mycket textil i sina 

stilleben (Shore, 2012). Fassett beskriver i intervjun med Shore (2012) att det var genom 

målningen han intresserade sig för textil, han såg mönster och strukturer och vilka möjligheter 

textilen som material hade. Att han sedan på ett studiebesök till Skottland såg det färgglada 

garnet och inspirerades av färgerna i landskapet, som han även fann i garnerna, verkar ha varit 

en lyckoträff för Fassett. Från att ha lärt sig sticka lärde Fassett sig även broderi, 

lapptäckstekniker och mosaik (Kaffe Fassett studio, 2013). 

 

Raine Navin 

Navin var redan från början intresserad av textilen (Jeppsson & Petri, 1999). 

 

Någon gång började det alltså. Ett obändigt textilt intresse. Omöjligt att hindra. 

Raine plockar garnändar och nystar livstrådar. En tråd leder till farfar, den judiske 

skomakaren Navitjonok från Smolensk som utvandrade till Sverige. En till den 
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beundrade faster Jessie som lät sy upp en Tyrolerdress till brorsonen. En till pappa 

frukthandlaren med de tre fruarna. En till mamma från Galtungs i Burs på Gotland 

som gav sinnet för enkel skönhet och textila traditioner i arv till sonen. Märkliga 

personer som på 1940-talet tillät en pojke att hålla på med synål, virknål, och 

stickor. Som var stolta över hans kvinnliga handlag. (Jeppsson & Petri, 1999, sid 81) 

 

Navin beskriver att det är hans familj som skapat möjligheten för honom att få arbeta med 

textil. Han hindrades aldrig som liten för att materialet och teknikerna ansågs vara feminina 

(Jeppsson & Petri, 1999). När han var 13 år gammal, berättar han i intervjun med Jeppsson & 

Petri (1999) fick han vara med på NK:s garnavdelning och hjälpa kvinnor som tappat maskor 

och stickat fel. När Navin var 15 år fick han göra praktik i Hemslöjdsförbundets butik. 

Därifrån har Navin sedan fortsatt utveckla sitt textila intresse (Jeppsson & Petri, 1999). 

 

Pasi Välimaa 

Från början utbildade sig Välimaa inom teater, och då intresserade han sig för scenografi 

(Välimaa, 2004). På det sättet upptäckte Välimaa vilken betydelse textil kan ha i ett rum. År 

1993 började Välimaa utbilda sig på Konstfack i Stockholm, på avdelningen för textil konst 

och formgivning (Välimaa, 2004). Under studietiden låg störst fokus på att ordentligt lära sig 

hantverksteknikerna, väva, färga och trycka (Brander Jonsson, 2014).  

 

6.2 Symbolik 

Kaffe Fassett 

Fassett beskriver i intervjun med Shore (2012) hur han inspireras av alla människor omkring 

honom samt färger. Fassett berättar att han inspireras av länder och kulturer där färg och 

mönster har stor betydelse, och att en stor del av hans arbete kretsar kring hantverkstekniken, 

färgvalen och mönstren (Shore, 2012).     

 

I’ve always been an absolute colour addict. Except for one short period where I only 

painted white paintings. And that was just very odd, I just did all these white on 

white still lifes. That was my total obsession and I didn’t want any colour in those 

paintings. (Shore, 2012, www.youtube.com, hämtad 2014-03-28)  

 

Fassett beskriver att han alltid varit besatt av färg, förutom en kort period då han målade vita 

stilleben. Han berättar att han upplevde det som väldigt konstigt, eftersom han inte ville ha 

någon som helst färg, utan bara målade vitt på vitt (Shore, 2012). I intervjun framgår inte om 
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Fassett funderar över den symbolik färgerna i andra länder och kulturer speglar, som han 

beskriver som sin inspiration, men början då Fassett målade enbart vita tavlor är en intressant 

kontrast till hans nuvarande färgsprakande verk. 

 

Raine Navin  

För Navin finns det en speciell broderad duk som han alltid tar med sig. (Jeppsson & Petri, 

1999). 

 

I Raines gömmor på Södra Långgatan i Kalmar ligger en skir bomullsduk med 

finaste broderi. Duken packar Raine alltid ned när han reser på sina 

inspirationsturnéer. På sina Livsdrag. Duken påminner om faster Jessie och är 

kanske grunden till Raines intresse för broderi. Liksom ett uttryck för hans 

kvinnoflit, kvinnokraft och kvinnoglädje. För den textila skaparlust som Raine vill 

lyfta fram och återupprätta. (Jeppsson & Petri, 1999, sid 82) 

 

För Navin symboliserar duken hans vördnad för vad han kallar den kreativa kvinnoglädjen. 

Uttrycket skulle kunna anspela på kvinnan som en känslomässig varelse, vilket kan utläsas i 

Bevarad kvinnokraft (Andersson & Wilhelmsson, 2011) där kvinnans skaparglädje beskrivs 

och visas i form av broderade bonader. Navin beskriver duken som att den också kan vara 

grund för hans intresse för just broderi. Duken blir en symbol för Navins broderiintresse. 

Navin har också använt sig av slipsar i flera av sina verk (Jeppsson & Petri, 1999).  

 

Raine Navin är man och textilkonstnär. Slipsen rymmer många manliga uttryck. Den 

är en liten uppkäftig tygbit mitt i den manliga stramheten. Ett Revir. – Ta ordet 

Trevira, säger Raine. Massor av slipsar är sydda av tyg i Trevira. Ta bort T och A så 

får du Revir. Mannens revir. (Jeppsson & Petri, 1999, sid 91)  

Enligt Navin själv använder han sällan slips då han upplever dem 

hämma andningen och att de symboliserar det tydligaste tecknet på 

tvång (Jepsson & Petri, 1999). Däremot formar han gärna om dem till 

något nytt. ”Men slipsen är en skulptural utmaning. Så lämplig att 

forma om till något helt annat” (Jeppsson & Petri, 1999, sid 91). 
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Navin har bland annat knutit kuddar av dem, gjort skulpturer och 

broderat på dem.  

 

Pasi Välimaa 

Välimaa arbetar i flera textila tekniker, däribland tryck och färgning, vävning, broderi och 

sömnad (Borg, 2009). Välimaa beskriver i intervjun med Borg (2009) att han gärna arbetar 

med naturmaterial som han förstärker, till exempel genom att patinera dem. Välimaa använder 

gamla tekniker, men utför dem på sitt eget sätt (Borg, 2009). 

 

I mitten av nittiotalet var ryan totalt ute. Då började jag göra ryor. Jag såg tillbaka på 

ryor från sjutton-och artonhundratalen. Och började göra stora ryor på mitt sätt. De 

innehåller tillfälligheter i kompositionerna som inte stämmer. Jag vill ta fram det 

primitiva. Jag vill värna ojämnheterna och det som inte är så perfekt. Det ger ett 

mera livfullt uttryck. Kanske speglar det något djuriskt i människan. (Borg, 2009, 

www.zenitkultur.com, hämtad 2014-03-20) 

 

Utifrån detta kan vi utläsa att Välimaa lägger mycket kraft på de tekniker han använder sig av. 

Han vill ta de gamla textila teknikerna och göra dem till sina, på sitt sätt, och bevara dem 

(Borg, 2009). Att det finns felaktigheter i ryorna beskriver Välimaa som att han vill bevara 

och ta hand om det som inte är perfekt, vilket kan symbolisera många olika saker, både förr, 

och i vår tid.   

 

6.3 Genus  

Kaffe Fassett 

Det allra första som möter besökaren på 

Fassetts hemsida är en bild av honom 

själv sittande med korslagda ben på 

marken på en matta av sprudlande 

färger. På sig har han bruna byxor och 

en svart skjorta med blå prickar. Med ett 

stort leende håller han en röd-cerise         (Fotografi: Kaffe Fassett Studio: London: England) 
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bukett blommor i famnen. Bakom Fassett kan det anas en mönstrad vägg och krukor fyllda 

med blommande blommor syns tydligt. Färgerna är klara och går i samma toner som buketten 

i hans famn, med inslag av blått (Fassett Studio, 2013, hämtad 2014-04-08). Sett till de 

begrepp som Eriksson & Göthlund (2012) beskriver kan iscensättningen, det sätt vi vill 

framträda i och för världen, tolkas som att Fassett är en glad person, som arbetar med 

färgkomposition och inredning/komposition av föremål och färger. Bakgrunden och mattorna 

vi ser går i samma toner som Fassetts kläder och den bukett han håller i. Bilden speglar tydligt 

hans arbete, som han beskrivit handlar mycket om färger och mönster. I bilden visar Fassett 

allt det som hans arbete kretsar kring. Som konstnär och designer visar Fassett var han står. 

Det andra begreppet som Eriksson & Göthlund (2012) beskriver är gender display, 

iscensättande av könstillhörighet. Fassett sitter bland blommor och mönster i rosa, cerise och 

röda färger. Möjligtvis kan blommor och färgvalen tolkas som feminina, men att Fassett är 

man i detta sammanhang kan upplevas som ännu mer förstärk, beroende på den kontrast han 

utgör i förhållande till färgerna och de ting som finns med på bilden.   

 

Raine Navin 

Navin utbildade sig på Konstfacks textillinje, men då han började visste ingen att det var en 

pojke som skulle komma dit (Jeppsson & Petri, 1999).  

 

’Fröken Raine Navin’ kom in på textil, säger Raine och himlar med ögonen. Det 

finska pojknamnet Raine kände ingen till. Ett flicknamn måste det väl vara för vem 

hade hört talas om en pojke som sökte till textil. Där gick ett par dussin propra 

flickor och så Raine. (Jepsson & Petri, 1999, sid 81) 

 

Navin stötte flera gånger under sin uppväxt på uppfattningen att textilen och de textila 

teknikerna var något feminint och något som endast flickor och kvinnor skulle utöva. På 

Konstfack var det ingen som trodde att han var en man förrän han kom dit (Jeppsson & Petri, 

1999). Dock beskrivs inte hur andra människor såg på detta, mer än att det var 

uppseendeväckande. Hans familj beskrevs också vara stolt över vad som beskrevs vara hans 

kvinnliga handlag. Detta tyder på att det kanske inte var så vanligt att vara man och arbeta 

med textil, men ändå stöttades Navin av sin familj. 
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Pasi Välimaa 

Återigen lyfts citatet från Form: 

 

Få är de män som väljer att skapa i textil. Men Pasi Välimaa, 30 år, är en av dem. 

Liksom sina yrkesbröder är hans övertygelse om textilkonstens värde och lusten till 

de textila teknikerna djupare och tveklösare än hos många kvinnliga textilkonstnärer. 

Han kan inte tänka sig något annat yrke eller material. (Wickman, 1998, sid 18-24 

citerad i Lindberg, 2000, sid 153)  

 

Välimaa beskrivs ha större övertygelse och mer lust till de textila teknikerna än vad många 

kvinnliga textilkonstnärer har. Välimaa anses vara bättre än många kvinnor inom 

textilområdet. Välimaa beskrivs dock inte vara bättre än någon annan manlig textilkonstnär. 

Här görs en tydlig skillnad mellan män och kvinnor. Välimaa jämförs mot kvinnliga 

textilkonstnärer, men inte mot några andra manliga. 

 

6.4 Framgång 

Kaffe Fassett 

In 1988 Kaffe became the first living textile artist to have a one man show at the 

Victoria and Albert Museum. (Kaffe Fassett Studio, 2013, www.kaffefassett.com, 

hämtad 2014-05-29) 

 

Som första levande textilkonstnär att få ställa ut enbart sina egna verk på museet lockade 

Fassett många besökare, och museet fördubblade sina publiksiffror under denna tid (Kaffe 

Fassett Studio, 2013). Utställningen turnerade sedan vidare till Finland, Holland, Norge, 

Danmark Sverige, Australien, Kanada, USA och Island. Den första stickdesignen som Fassett 

skapade fick sedan en helsida i Vogue Knitting Magazine, och han själv fick pryda framsidan.  

 

Kaffe teaches quiltmakers all over the world to learn to work with color in an 

instinctive way, his unique sense of colour and drive to create, combined with his 

desire to encourage others, has led to his reputation as a guru in the world of colour 

and textiles. (Kaffe Fassett Studio, 2013, hämtad 2014-05-29) 

 

Fassett ses som en färgguru och är känd världen över för sina designer. Han turnerar med 

föredrag och workshops om färg och design, samt har gett ut flera böcker i samma tema 

(Kaffe Fassett Studio, 2013). 
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Raine Navin 

I en intervju med Lena Pettersson (2009) beskrivs Navin som en av Sveriges mest kända 

textilkonstnärer. Där berättar Navin att han också varit professor i textil konst vid Högskolan 

för design och konsthantverk i Göteborg. Att bli beskriven och erkänd som en av Sveriges 

mest kända textilkonstnärer tyder på framgång, och liknande beskrivs i relation till 

Hemslöjden av Jeppsson & Petri (1999): 

 

Plötsligt var Raine Navin fast anställd på Hemslöjden. Och han som knappt ens 

märkt det. Ett lyckokast för den 100-åriga föreningen. Under många år kom Raine 

att bli en av dess främsta konstnärer. Inspiratör och kreatör. En aldrig sinande källa 

bubblande av kreativitet. (Jeppsson & Petri, 1999, sid 85) 

 

Navin beskrivs som en riktig lyckobringare för Hemslöjden, och gjorde mycket arbete för 

föreningen som bidrog till att den ökade i popularitet. Han startade bland annat barnkurser och 

skyltade ofta om i Hemslöjdens fönster Jeppsson & Petri, 1999).  

 

Pasi Välimaa 

Välimaa beskrivs vara en av sin generations viktigaste textilkonstnärer, och hans skapande har 

gjort ett stort intryck med vad som beskrivs som hans konstnärliga oräddhet och tekniska 

skicklighet (Borg, 2009). Främst har Välimaa ägnat sig åt offentlig utsmyckning och de verk 

han har skapat är unika. Med tanke på de verk Välimaa skapar är det ofta kommuner som 

köper in hans arbeten som offentlig utsmyckning, eller museum (Borg, 2009). Till exempel 

har flera av hans verk köpts av Nationalmuseum i Stockholm. År 2004 tilldelas Välimaa 

Nordic Award in Textiles, som är ett pris på 250 000 kronor. Nordic Award in Textiles är 

Nordens största textilpris (Stiftelsen Fokus, 2013). Hittills under 2000-talet är Välimaa den 

ende mannen som fått priset tilldelat sig, de övriga elva är kvinnor (Stiftelsen Fokus, 2013). 

De titlar Välimaa använder är textilkonstnär och formgivare, och sedan 2009 är Välimaa även 

professor i textil, kläder och formgivning vid Göteborgs Universitet (Välimaa, 2014).  

 

7. Diskussion  
7.1 Analysdiskussion  

Uppsatsens syfte var att undersöka hur genus framställs inom det textila hantverket, samt vad 

som händer när en hantverkare/konstnär inte följer de normer som finns inom det området. 

Frågeställningarna löd ”Hur ser normen inom det textila hantverket ut idag?” samt ”Hur 

framställs manliga textila hantverkare i relation till normen?”. 
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För att utöva ett hantverk eller konst förr i tiden behövdes en utbildning, vilket kanske inte är 

ett tvång idag, men alla de tre beskrivna männen har utbildning. Gemensamt för dem är att 

alla gick i någon form av konstskola. Vad som kan ses som intressant gällande Välimaa och 

Navin som båda gick på Konstfack är att det då, och än idag inte har förändrats särskilt 

angående antalet män som väljer att utbilda sig på Konstfack inom textil och textila tekniker. 

Skråna som fanns förr var som beskrivet inriktade på särskilda tekniker, och det som 

tillverkades var främst ting som behövdes i vardagen. En person kunde gå dit och göra en 

beställning, och där finns en skillnad gentemot idag. De textila verk som Navin och Välimaa 

skapar har inte alltid en självklar funktion. Mycket tyngd ligger på det konstnärliga utförandet 

och uttrycket vad gäller deras verk. Mycket fokus av arbetet ligger också på tekniken för att 

uppnå olika uttryck. Navins arbeten uppfattar jag också ha mycket fokus på det konstnärliga. 

Viktigast där upplever jag vara det färdiga verket, att det ska väcka en tanke. Detta är en 

skillnad från hur det var förr, även om det gjordes utsmyckning även då. Fassett har 

specialiserat sig på vissa hantverkstekniker, vilket kan liknas vid skråna.  

 

Det textila intresset har funnits med hela vägen hos dem alla, och de har tidigt börjat utbilda 

sig på konstskola. För dessa tre kan man tänka att utbildningen har spelat en viktig roll, det 

har gett dem möjligheter att synas genom sina utbildningar, som alla varit kända, och de har 

genom sina utbildningar haft en naturlig möjlighet att knyta kontakter. De platser som dessa 

tre syns på, bland annat Victoria and Albert Museum, Nationalmuseum, Konstmuseum och 

som Välimaa ha fått ta emot textilpris, vittnar om att deras verk är uppmärksammade. Men i 

så fall skiljer de sig inte enbart ifrån kvinnliga hantverkare och konstnärers arbeten, de skiljer 

sig också från andra mäns. Om det vore så att särskilt män uppmärksammades för textilt 

hantverk skulle väl alla män uppmärksammas. Välimaa var till exempel den ende manlige 

individen som fått Nordic Award in Textiles under 2000-talet. Fassett fick en sida i Vogue, 

vilket var väldigt uppmärksammat. Man kan också vända på det och se vilka som i vanliga 

fall oftast syns där, är det män eller kvinnor? Kanske är det mer så att det idag faktiskt börjar 

vara mer accepterat för män att arbeta i textil, och att de även får rätten till den 

uppmärksamhet som de förtjänar. Jag upplever varken Navin, Välimaa eller Fassett ha fått 

orättvist mycket uppmärksamhet för sitt arbete och sina verk.  

 

En bidragande orsak till att de blivit väldigt uppmärksammade är troligtvis för att de valt att 

bryta normen att textil är feminint och som män arbeta textilt och utöva textila tekniker. Sett 
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till alla dessa manliga hantverkare/konstnärer verkar ingen av dem som uppfattas som särskilt 

feminin, trots vad de arbetar med och i vilka sammanhang de uppträder i. Däremot har 

exempelvis Navin uppfattats arbeta med något feminint, även om han själv inte uppfattats 

vara feminin, vilket jag upplever gäller dem alla. En förklaring skulle kunna vara Butlers 

(2007) teori om att könet är biologiskt, men att genus är konstruerat. Fassett, Navin och 

Välimaa har alla ett manligt kön, och som jag uppfattar det även ett manligt genus, trots att 

det enligt Butler (2007) borde vara ett kvinnligt genus då textil och främst broderi tillskrivs 

kvinnan. Att ingen av männen beskrivs som kvinnliga i de texter som stötts på och analyserats 

kan vara ett tecken på att en förändring inom genus och vad vi förväntar oss av män och 

kvinnor håller på att omformas till att textil inte ses som enbart feminint, vilket också 

Rosenqvist (2007) pekar på. Hirdman (2003) beskriver att vi människor hela tiden är med och 

påverkar genus, och på så sätt själva är med och utformar vilka genus som ska existera. 

Däremot tar detta väldigt lång tid, och sker inte på en dag, vecka, månad eller ett år. 

Fortfarande finns samma uppfattningar om textil kvar idag som det gjorde för 400 år sedan, 

vilket säger något om hur svårförändrade skapade mönster och genus är. Beauvoir (1986) 

menar också att kulturen skulle styra över vem som kallas man eller kvinna, och skriver om 

det andra och att kvinnan skulle vara begränsad i sitt liv beroende på att hon uppfostras till 

kvinna. Jag upplever att Navin, och de andra beskrivna, kan ha setts som annorlunda, men 

inte som just det andra. Navin beskrev sig ha kvinnliga handlag, och jag kan tänka att han var 

annorlunda mot den dåvarande normen, och ännu idag är det, men å andra sidan verkar det 

inte ha begränsat honom i hans liv, snarare öppnat upp möjligheter med tanke på hans arbete 

på Hemslöjden och att han är professor i textil konst. Beauvoir (1986) pekar på att miljön 

spelar stor roll för vem vi blir, och Navin verkar också ha haft turen där att växa upp i en 

familj som accepterade att han ville arbeta med då typiskt kvinnliga tekniker. Vare sig de går 

mot normen eller inte, verkar alla ha uppnått framgång inom sina tekniker. 

 

Parker (2010) beskriver att broderande män under 2000-talet skulle äventyra sin sexuella 

identitet, men jag upplever att de beskrivna männen motverkar detta raka antagande, att det 

inte behöver vara så. Sett till vad Fassett gör bryter han, om inte helt så delvis, mot de normer 

som finns idag. Textilen är som tidigare konstaterat nu tillgänglig för män och kvinnor, men 

med uppfattningen om att det är feminint. Bara att Fassett arbetar textilt hjälper till att bryta 

den gamla normen och förstärker den som nu skapas, att det även är accepterat för män. 

Bilden av Fassett sittande bland ett virrvarr av mönster och färger visar en koppling dels till 

den gamla normen, där männen porträtterades nära sitt hantverk i naturen, som var själva 
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inspirationen och källan till vad de utövade. Fassett porträtteras mitt bland färger och mönster, 

sin inspiration. Trots de färger bilden har, som kan tolkas som feminina, uppfattas inte Fassett 

själv som särskilt feminin. Snarare förstärker bilden i stället hans manlighet. Att 

uppmärksammade hantverkare och konstnärer visar upp sig själva på olika sätt, såsom 

Fassetts bild, tror jag kan bidra till ett större accepterande att män kan arbeta textilt, och våga 

visa sig i en annan kontext än vad som förut varit normen. Jag upplever till viss del att 

männen i analysavsnittet beskrivs i relation till normen att textil är feminint.  

 

Om vi kan uppnå en jämställdhet inom hantverken kan vi kanske också få bort tanken på att 

män skulle vara bättre än kvinnor, eller tvärt om. Att vi alla har lika och samma villkor. 

Lindberg (2000) var inne på något liknande då hon ifrågasätter om det är viktigt att dela in 

konstnärliga tekniker i kvinnligt och manligt, som om de vore biologiskt medfödda. Om 

bilder enbart på textila arbeten skulle visas, skulle vi då kunna avgöra om den som utförde det 

är man eller kvinna? Hon beskriver också det Välimaa gör och hur han framställs som 

normbrytande. Jag upplever att trots att dessa konstnärer bryter mot normen genom att som 

män arbeta i material som anses vara feminina ännu delvis beskrivs i relation till den normen 

att textil är feminint, samtidigt som jag inte upplever att de är orättvist uppmärksammade. Det 

finns inga enkla svar på frågeställningarna, då det känns som att en fot står kvar i det gamla 

medan den andra står i något som håller på att ske just nu, men att en förändring är på väg att 

ske. 

 

7.2 Metoddiskussion  

Beträffande den valda metoden upplever jag att den har varit bra för att ge svar på 

frågeställningarna med den utvalda vinkeln. En kvalitativ textanalys ger möjlighet att gå ner i 

ett problem och ge nödvändiga bakgrundsfakta för att göra analysen förståelig. En intervju 

hade kunnat ge intressanta svar, men möjligen inte på vad som söktes i denna uppsats. En 

svårighet med materialet har varit att det inte finns så stor mängd relevant litteratur angående 

de personer som har tagits upp. Antingen har den varit skriven av männen själva, eller så är 

det endast någon enstaka annan person som skrivit om dem. Det har inneburit en svårighet i 

att ge en bredd på det behandlade materialet.  

 

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att gå djupare in på hur de manliga textila 

hantverkarna/konstnärerna själva ser sig, och vad de upplever för fördelar och nackdelar med att 

bryta normer. Känner de sig exempelvis begränsade eller upplevs det som en möjlighet att synas? 
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Min uppsats har främst fokus på hur andra ser den textilt utövande hantverkaren. Det skulle vara 

intressant med det omvända. 

 

8. Avslutande kommentar  
Arbetet har varit både krävande och givande, och alltid utmanande. Det har väckt många tankar 

rörande mig själv, gällande när jag läst om genus. Det har gett en tankeställare om hur jag själv 

tänker och uttrycker mig, samtidigt som jag också reflekterat över hur andra uttrycker sig och 

beter sig. Jag hoppas att mitt arbete har lett till att fler reflekterar över sig själva och andra i sin 

omgivning. Arbetet är inte bara relevant för just hantverk, utan för alla platser vi rör oss på, hur vi 

framställer andra och oss själva. 
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