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1.0 Inledning  

Det som fascinerar mig med skinn och läder är att det är ett material som människan har 

arbetat med under flera tusentals år. Användandet av hudar och skinn går långt tillbaka i 

människans historia. Beviset på det är de fynd man har gjort efter Neandertalmänniskorna 

som levde för 70 000 år sedan, där stenredskap tyder på att de har använt dessa vid 

bearbetning av hudar (Rahme, 1991).  Läderarbetets historia och dess tradition är en 

anledning till att jag själv började arbeta i läder. I ett tidigare arbete har jag skrivit om 

skillnaden mellan vegetabilisk garvning och kromgarvning. Garvning är när läder har blivit 

bearbetat så att det tål att bli blött och kan stå emot förruttnelse (Rahme, 1991). Jag vill här 

studera vidare inom detta område men denna gång hålla fokus på en garvares vardag.  

Under mitt sista år på Linköpings Universitet fick jag chansen att under fyra veckors tid 

studera och pröva på lite olika traditionella garvningstekniker hos en garvare i Östergötlands 

län. Denna garvare är min informant i detta arbete. Jag har valt att hålla informanten anonym, 

därför byter jag ut hennes namn till Eva. Anledningen är för att detta arbete kommer att ta upp 

hennes egna etiska värderingar om skinnhantering och dödandet av djur, ett ämne som kan 

vara känsligt. Eva är en garvare som arbetar i mindre produktion och inte inom industrin. Hon 

är utbildad arkeolog och har studerat traditionella hantverk på Bäckedals folkhögskola, där 

skinngarvning var ett av flera olika hantverk som studerades i utbildningen. Eva arbetar 

endast med traditionell garvning, vilket är garvning som enbart innehåller naturämnen, alltså 

inte kromgarvning. Sedan mötet med Eva har arbetet som garvare varit något som fascinerat 

mig. Ju mer jag lärde mig om garvning desto mer växte respekten för detta yrke där livet och 

döden går i hand i hand. Evas passion och upptäckarlust för sitt arbete, blandat med den 

sakkunskap som hon äger, gjorde det ännu lättare att fascineras av det traditionella 

hantverksyrket. För att förhoppningsvis få mer kunskap i garvning kan man iaktta garvaren 

när hon/han hanterar skinnet och se vilket eller vilka sinnen den använder, genom att lukta, 

känna och smaka (Tunón, 2010). Det är inte helt lätt att bedöma skinnen under 

garvningsprocessen och det är inte ovanligt att garvaren svarar att det känns rätt när man 

frågar hur de kan veta att skinnet är redo för nästa moment (Tunón, 2010). Sie von Gegerfelt 

Kronberg (2012) som är utbildad konstnär och forskare, beskriver tyst kunskap som 

kroppsbaserade erfarenheter där kroppen har lagrat minnen från bearbetning av ett material. 

Denna kunskap har hamnat utanför det man vanligen kallar kunskap, då det kan vara en rad 

olika handlingar där tillvägagångsätt och orsak inte lätt går att förklara (Kronberg, 2012).  

  

Forskaren Bengt Molander (1996) tar upp att etiken inom vissa områden syftar till det bästa 

och att varje handling påverkas av etik. För att kunna göra medvetna val när det kommer till 

användning samt inköp av skinn och läder så anser jag själv det är viktigt att förstå hela 

processen. Därför är det väsentligt att undersöka hur det är att vara garvare idag, då det är 

garvarens arbete som påverkar både miljöaspekter och kvalitén på lädret.   

  

1.1 Bakgrund  

I bakgrunden kommer jag ta upp information om olika garvningsmetoder som nämns i detta 

arbete.  Detta för att ge en tydligare inblick kring vad de olika metoderna innebär. Jag 
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kommer inte att redovisa exakta mängder av naturämnen eller vilka temperaturer garvbaden 

har utan endast nämna vad de olika garvningsmetoderna innehåller.  

Fettgarvning gör att lädret blir mjukare genom att fibrerna omges av ett skyddande hölje och 

kan då hållas isär (Rhame, 1991). Detta leder till att man får ett läder som blir vattentätt men 

dock isolerar sämre mot kyla. En hud som ska fett garvas måste först avhåras och sedan 

skrapas så att man får bort köttrester, vilket görs när huden är blöt. När huden nästan har 

torkat början man skrapa bort narven, skiktet som är närmast överhuden (Rahme, 1991). 

Därefter ska lädret infettas, först på hudens narvsida som ska vara nästan torr. Hjärnan från 

djuret, fiskrom, benmärg, sjöfågelägg, tran, bomolja, rapsolja och härsket smör är fetter som 

används (Rahme, 1991).  När fettet ska arbetas in på ett tjockare skinn kan man använda en 

träkäpp eller sina egna händer. Efter det ska huden få vila i några timmar och sedan bearbetas 

innan man smörjer in köttsidan. Huden ska sedan vila i två dagar, ibland längre (Rahme, 

1991). Huden ska också under den tiden bearbetas under jämna tidsintervaller. Huden 

blötläggs sedan i ljummet såpvatten, när huden är uppmjukad ska den skrapas så att mörka 

skiftningar och bindvävrester försvinner (Rahme, 1991). Därefter ska huden tvättas ytterligare 

en gång i såpvattnet, sedan ska den ligga kvar i vattnet till den blir helt vit och mjuk. Efter det 

ska huden vridas ur tills den nästan är torr. Slutligen bearbetas huden i dragvidjan tills den är 

helt torr och mjuk (Rahme, 1991). En dragvidja är ett bygelformat verktyg som är fäst i 

väggen och användas för att mjukgöra skinn.  

Vegetabilisk garvning gör att lädret blir slitstark, mjukt och vattenmotståndigt genom att 

garvsyran kemiskt binds till huden (Rahme, 1991). Till den vegetabiliska garvningen tillhör 

även barkgarvning. Garvämnen för en vegetabilisk garvning finner man i trä, bark, frukt, 

rötter, bär men också i vissa sjukliga utväxter. Först ska huden skrapas och avhåras om den 

inte ska pälsberedas innan garvning. Sedan ska ett barklag kokas, grytan kan då fyllas till 

kanten med häften bark och lika mycket vatten. Barklaget ska kokas minst en timme (Rahme, 

1991). Efter det undersöker man syran i garvbadet genom att smaka på barklagen. Häften av 

barklagen ska sedan användas till första garvbadet som ska innehålla lika mycket vatten som 

barklagen. Under de första tio minuterna ska garvbadet röras om försiktigt ungefär var tionde 

minut i en timme. Efter det en gång varje halvtimme. Resten av barklaget kan läggas i badet 

efter ett par timmar (Rahme, 1991).  Huden ska sedan tas upp efter den har legat i garvbadet i 

ca fyra till fem timmar. Sedan ska huden torkas något innan den skrapas igen. Under tiden ska 

även mer barklag kokas så att man kan förstärka garvbadet. När huden fått en jämn brun färg 

kan även barken ligga kvar i garvbadet ” Garvningstidens längd avgörs genom att en bit av 

huden skärs av ” (Rahme, 1991, s. 74). Ogarvat skinn har en vit/blåaktig färg medan ett garvat 

skinn får en brun jämn färg. Slutligen tas huden upp och sköljs av i ett par timmar, torkas och 

fettas in för att sedan mjukgöras (Rahme, 1991). 

Alungarvning kan liknas vid en konservering av huden som blir vit, töjbart och mjuk. I vatten 

kan alungarvning ge skinnet skiftande resultat. Alungarvat läder tål också värme dåligt men 

man kan göra det mer beständigt genom att tillsätta andra ämnen. ”En svensk specialitet som 

kan användas till handskar och ovankläder var svenskläder som garvades genom en 

kombination av alun- och vegetabilisk garvning” (Ramhe, 1991, s.77). Vid garvning ska 

köttsidan först skrapas och avhåras om den inte ska pälsberedas. Alun och salt ska lösas upp i 

vatten därefter läggs det avrunna skinnet i badet, vilket kallas att beta skinnet. Skinnet ska 
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ligga i betan åtta till tolv timmar och under tiden bör man röra om då och då (Rahme, 1991). 

Sedan ska skinnet torkas tills det är fuktigt nog att skrapas igen, den här gången ska alla 

hinnor skrapas rent från köttsidan. Efter detta löses lite mer alun och salt i det gamla badet. 

Huden läggs därefter i badet igen i tio till tolv timmar. På pälsskinn ska ullen sköljas av och 

sen kan man centrifugera eller vrida om pälsen som ska bli halvtorr. Sedan lufttorkas pälsen 

med köttsidan uppåt, ett lager vetemjöl eller havre strös också över köttsidan. Mjölet ska ligga 

på i två till fyra dagar (Rahme, 1991). När skinnet har blivit halvtorrt ska den infettas. Det går 

även att göra en deg av alunbetningen, då stryker man degen på köttsidan och viker ihop 

huden med köttsida mot köttsida. Sedan får det ihopvikta skinnet ligga i rumsvärme i ungefär 

fem dagar, efter halva tiden ska skinnet vändas. Efter det skrapas degen bort och man kan 

mjukgöra huden (Rahme, 1991). Avhårade skinn däremot ska hängas upp och fettas in när de 

är halvtorra. Därefter ska de torkas i någon eller några veckor innan de kan fuktas för att 

mjukgöras (Rahme, 1991).  

Uringarvning är en metod som har använts för att garva, avhåra och tvätta skinn i 

skinnhanteringen (Rahme, 1991). För uringarvning används lika mycket vatten som urin. 

Ammoniaken kommer att påverka skinnet eftersom fria fettsyror och glycerol bildas när fettet 

sönderdelas. Dessa tränger sig sedan in i huden och påverkar skinnets fibrer (Rahme, 1991). 

Skinnet ligger i urinbadet en halv dag, ibland även över natten. Därefter läggs skinnet i vatten 

med såpa i, efter det tar man nytt vatten och lägger i aspspån. Skinnet spolas sedan av och 

vrids ur. Skinnets insida läggs sedan mot en slät planka så att den får torka. De gamla 

aspflisorna kan blötas igen och läggas mot yttersidan av skinnet som har rullats ihop för att 

torkas. 

Dessa garvningstekniker är bland de vanligaste inom den traditionella garvningen. Genom att 

beskriva själva garvningsprocessen får man en inblick i hur mycket arbete en garvare lägger 

ned på att garva ett skinn. Då det kan ta timmar och ibland dagar innan ett skinn är 

genomgarvat.     

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med detta arbete är att undersöka hur det är att vara yrkesverksam garvare idag och hur 

garvaren ser på sin kunskap och sin verksamhet. Jag har avgränsat mitt arbete med att endast 

inrikta mig på en informant som arbetar med naturbämnen och traditionella 

garvningsmetoder. 

  

• Vad innebär det att vara garvare och arbeta småskaligt med traditionella 

tekniker?  

• Vilka problem och utmaningar kan en garvare som arbetar småskaligt med 

traditionella tekniker stöta på?  

• Hur hanterar garvaren dessa problem och utmaningarna?  
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2.0 Teori och tidigare forskning  

Teori och tidigare forskning är uppdelat i tre delar Kunskap, Arv och Etik. Under rubriken 

Kunskap kommer jag ta upp tidigare forskning om kunskap och vad materialkännedom 

innebär för en garvare. I Arv fokuserar jag på vad tidigare forskning säger om arv och 

tradition inom praktiken och hur garvningen gick från kvinnogöra till ett yrke som ansågs 

vara för män. Rubriken Etik handlar om etiken inom praktiken och etiska val som garvare kan 

ställas för.    

2.2 Kunskap   

I Sie von Gergerfelt Kronbergs (2012) avhandling Vilja, självtillit och ansvar tar hon upp hur 

kunskap definieras och uppfattats av praktiskt verksamma konsthantverkare. Kronberg (2012) 

menar att den skapande processen kan delas in två huvudsakliga förutsättningar. Den ena 

förutsättningen är att en person har ett syfte att formge något genom att göra vissa handlingar 

och arbeta med ett material. Den andra huvudsakliga förutsättningen är själva resultatet, den 

nya gestaltningen av materialet som blivit bearbetat av handen (Kronberg, 2012).  I det 

skapande arbetet kan man både se teoretiska och praktiska aspekter. Teorin kan vara kring ett 

verktyg, en teknik eller ett material men den kan också användas för att komma vidare i den 

skapande processen (Kronberg, 2012). Man skulle kunna säga att den teoretiska kunskapen 

har ett syfte att hjälpa till att vägleda mot ett bestämt mål. Medan praktik har anknytning till 

att man kan komma fram till ett personligt uttryck menar Kronberg (2012).  

Ordet praktiskt relateras till arbetet eller det egna görandet. ”Praktiskt, då kan du göra någonting 

själv” (Informant 1). Det relateras också till redskap och rörelser i samband med hanteringen av 

material och redskap (Kronberg, 2012 s. 137).  

Kunskap i praktiken kan alltså vara samspelet mellan kroppen och de olika sinnena 

(Kronberg, 2012).  I Tunóns (2010) seminarierapport Traditionell skinngarvning beskrivs 

skinngarvning som sinnenas hantverk.  Det är därför garvning inte är helt lätt att lära ut då 

garvaren måste kunna förstå materialets gränser. En garvare måste kunna lyssna till skinnet 

genom att använda alla sina; sinnen smaken, ögonen, lukten, öronen men framför allt känseln 

menar Tunón (2010). Idéhistorikern Bernt Gustavsson (2002) anser att kunskap utmärker 

människans strävan att överleva, få ett bättre liv, både kollektivt och individuellt. Gustavsson 

(2002) tar upp Aristoteles teori att det finns två former av praktisk kunskap, det första är 

hantverk medan den andra formen är sammanbunden med det etiska och det politiska livet. 

Hantverket står för skicklighet medan det etiska och politiska livet står för klokhet ”Den 

kunskap som sitter i händerna och i kroppen och inte kan ges omedelbara verbala uttryck 

kunde gestaltas genom konst och litteratur” (Gustavsson, 2002, s. 14).  

Länge har det fokuserats på teoretisk kunskap fast den ibland kan utelämna central kunskap 

medan de praktiska formerna av kunskap länge haft en lägre ställning och de benämns oftast 

inte som kunskap (Gustavsson, 2002).  
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Det finns fyra olika kunskapsformer menar Gustavsson (2002).  

- Faktakunskap som information  

- Förståelsekunskap som i motsats till fakta sägs ha kvalitativ karaktär  

- Färdighetskunskap   

 

- Förtrogenhetskunskap som bakgrundskunskap, kunskap som är förenad med sinnliga 

upplevelser.  

Enligt Gustavsson (2002) bärs kunskap på olika sätt av människor och på så sätt blir 

kunskapen personlig. Människans sätt att tolka och förstå kommer utifrån de förutsättningar 

man lever under i sin egen samtid. Gustavsson (2002) anser att kunskap är en ständig 

pågående process. Genom att människan förändrar sin kunskap när den får nya perspektiv 

eller lär sig något nytt. Kunskap består av kunnandet, klokhet och vetandet, dessa har olika 

relationer till varandra menar Gustavsson (2002). Kunnandet förknippas med hantverk medan 

klokhet förknippas med att göra det bästa för människan, alltså agera på rätt sätt.  Enligt 

Gustavsson (2002) börjar kunskapen i det vi observerar, alltså i erfarenheten. Vid skapande 

och produktion utvecklar vi en annan slags kunskap och ett annat i verksamheter med etisk 

och politisk karaktär. Inom praktisk verksamhet är kunskap antingen användbar på något sätt 

eller så har den ett egenvärde. Kunskap står också för det sägbara och osägbara inom den 

praktiska verksamheten vilket betecknas som påståendekunskap och förtrogenhetskunskap. 

Ett begrepp som har uppstått i studier av hantverk är situerad kunskap, där kunskapen är låst 

till olika situationer (Gustavsson, 2002). Sinnesförnimmelsen är början av den praktiska 

kunskapen och genom att lägga ihop minnen bildas en erfarenhet, då kroppen och ens 

medvetande är intimt samhöriga med varandra. Kunskapen kan uttryckas genom att man 

handlar avsiktligt, man vet vad man gör och varför vilket är viktigt för att kunna behärska en 

praktik (Gustavsson, 2002).  Tyst kunskap kan alltså betyda att en person vet mer än den kan 

beskriva, vilket innebär att kunskapen saknar ett verbalt språk. Tyst kunskap kan innebära 

både färdighetskunskap och förtroendekunskap, genom att man förutsätter att människor är 

kunniga via långvarig yrkeserfarenhet (Gustavsson, 2002). Kunskap består både av reflektion 

och erfarenhet, vilket betyder att kunskap tar sin utgångspunkt i våra handlingar menar 

Gustavsson (2002). Enligt författaren Bengt Molander (1996) är skillnaden mellan den 

teoretiska och praktiska kunskapen väldigt tydlig och det är att den praktiska är definitiv 

medan den teoretiska är förändringsbar. I tyst kunskap ligger basen i verksamheten och 

görandet, inte i den verbala formuleringen utan den levande kunskapen yttrar sig och bärs i 

engagemang och mänskligt liv (Molander, 1996). Tyst kunskap kan delas in i tre innebörder, 

först att den inte kan beskrivas med ord. Den andra innebörden är det underförstådda eller 

förutsatta. Vilket innebär att öva in omdöme och ett handgrepp för de material och tekniker 

som används inom hantverksyrket. Den tredje innebörden är att få erkännande för vad man 

vet som kunskap och vad man kan utan att behöva beskriva det med ord (Molander, 1996). 

Handling, respektive kroppen och kultur är de tre huvudlinjerna i kunskapens centrum. Det är 

viktigt att kunna veta sina gränser och kunna ändra perspektiv. Det är en fråga om etik, men 

att samtidigt kunna lita på sin kunskap menar Molander (1996).  Molander (1996) tar också 

upp Schöns teori att den kunniga praktikern ibland skapar mening i situationer de finner 

unika, trots att de egentligen är en repertoar av en tidigare situation. Alltså kan en situation 
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vara unik medan handlingen bygger på tidigare erfarenheter. I Tunón (2010) text tar Sofie 

Kleppe- Turunen som är garvare upp att hon betraktar varje skinn som unikt och därför får 

hon alltid en ny erfarenhet av garvningen av det enskilda skinnet, då det är ett levande 

material.  

Eftersom den kunniga praktikern ser varje situation som unik är hon emellertid alltid beredd på att 

oväntade saker kan inträffa (Molander, 1996, s. 142)  

Däremot när praktikern prövar sig fram i sitt nyskapande så sker det en förändring av den 

tidigare repertoaren. Molander (1996) betonar också att i yrkeskunnandet är tid och rytm det 

centrala begreppet i kunskapen. 

Kunskap är alltså i högsta grad personlig och den består av klokhet, vetande och kunnande. 

Det är också kroppen, handlingar och vår kultur som påverkar oss hur vi ser på kunskap och 

hur vi använder den. Inom praktisk verksamhet kan den skapande processen delas in i två 

områden, det första är syfte att skapa något och det andra är resultatet. Där den teoretiska 

kunskapen har ett syfte i processen att vägleda handlingen medan den praktiska kunskapen 

står för det personliga uttrycket i resultatet. Kunskap i praktiken handlar alltså om ett samspel 

mellan sinnena och kroppen, en intim samhörighet med varandra. Ibland inte kan beskrivas, 

vilket leder till tyst kunskap då personen vet mer än den kan uttrycka verbalt. Alltså finns det 

sägbar och osägbar kunskap inom den praktiska verksamheten, där varje erfarenhet är en 

sinnesförnimmelse. 

2.3 Arv  

Gustavsson (2002) anser att kunskap är inbyggd i det kulturella arvet från vetenskapen. Inom 

den praktiska verksamheten benämns inte den kunskap som äger rum där som kunskap. Det 

går emot den humanistiska uppfattningen om att kunskap är personlig menar Gustavsson 

(2002). Den kunskap som används i olika verksamheter har ofta långa och djupa rötter bakåt 

tiden. Enligt Gustavsson (2002) är kunskap alltså förnyelsebar men till stor del inte utbytbar. 

Med andra ord finns den allmänna kunskapen att hämta från traditionerna. Den allmänna 

kunskapen används beroende på hur situationen eller fallet ser ut (Gustavsson, 2002). Idag har 

vi utvecklat och anpassat vissa kunskapstraditioner till vår tids förhållanden som från början 

kommer från en annan punkt i historien. Kunskapen om de metoder som använts av garvare i 

forntiden är dålig (Rahme, 1991). Den stora bristen på skrivna källor kan bero på att 

garvningsprocessen ansågs onödig att skrivas ned, eftersom det var kvinnorna som bar på den 

kunskapen ”Hos samerna liksom inuiterna och indianerna är det kvinnorna som har berett och 

sytt kläderna” (Rahme, 1991, s. 29).  Tunón (2010) tar upp att för Irene Dorra som själv växte 

upp i Käringsjön har garvningskunskapen gått i tradition från mor till dotter som för alla andra 

kvinnor runt omkring. Irene Dorra är aktiv på många sätt inom både skinnslöjd, 

dräkttillverkning, skosömnad, slakt och tillvaratagandet av renar, matlagning men även också 

språkundervisning inom den samiska kulturen.  

Läderhantverkets status har varierats, ca 200f Kr i de Hebreiska skrifterna kan man finna 

visdomsord som ”Världen behöver både parfymörer och garvare, lycklig den som föds till 

parfymör, ve den som föds till garvare” (Rahme, Lotta, 1991, sida 14). Det var lättare för en 

kvinna att begära skilsmässa om hon var gift med en garvare, då garvaren kunde bära med sig 
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garverilukt hem, vilket ansågs som en defekt. Medan Rahme (1991) menar att vi idag kan ana 

att garvare och garvning har haft högre status i Grekland genom att läsa Iliaden.  Garvaren var 

en nödvändig person då eftersom att han producerade material till skodon, sköldar och 

hjälmar under den klassiska Grekland. I Sverige blev garvningen ett manligt yrke under 

1300– talet, vilket gjorde att uppstod en konkurrens mellan hemgarvning som hade varit 

kvinnogöra och den yrkesmässiga garvningen (Rahme, 1991).  När skråväsendet uppstod så 

skapades år 1429 ett skrå för skinnarna som skulle syssla med ludna skinn. Ett annat skrå 

skapades för karduansmakarna på slutet av 1500– talet som färgade skinn. Ett ytterligare 

uppstod för bakgarvning under 1600– talet och då skapades även ett skrå för sämskmakarna. 

För att kunna bli en mästare var gesällen (lärlingen) tvungen att göra ett prov. Dessa prov var 

nästan omöjliga att klara ”I Sverige kan man evertuera (anstränga sig) och bliva kung, men 

sämskmakare kan man icke bliva”, (Rahme, 1991, s. 30). Däremot var det lättare att bli 

garvare om man var son till en mästare eller var gift med en mästares dotter. Ett annat 

alternativ var att gifta sig med en änka som hade varit gift med en mästare innan.  

 

Molander (1996) anser att professionell yrkeskunskap inom den praktiska verksamheten till 

en del ligger i traditionen då kunskap inom traditioner främst skapas genom övning, personlig 

erfarenhet men också genom föredöme (från mästare till lärling).  Detta är vad Molander 

(1996) kallar för tyst kunskap. Han menar att kunskapen inte bara kommer från praktisk 

träning på traditionella arbetsuppgifter utan också från personlig inlärning ”Man tar över som 

person från andra personer, det ger både en personlig identitet och utgör en länk i kunskap”, 

(Molander, 1996, s. 183). Kronberg (2012) anser att kulturarv och traditioner är något som 

hantverkskunskap är beroende av eftersom tradition och kultur följer den individuella 

kunskapen som sammansmälter med den skapande människans personlighet.  En del av det 

kulturella och det sociala sammanhang vi lever i tillsammans med traditioner är inbyggt i 

kunskaper och verktyg som vi använder oss av vid tillverkning (Kronberg, 2012). Kunskapen 

om vad som sker i tillverkningsprocessen är sammanbunden med hantverkarens kropp och 

sinnen, hantverkaren vet hur materialet ska arbetas med hjälp av sin känsel, hörsel, händer och 

verktyg. Levandegörandet av kulturarv kan ske genom inspiration och nya tolkningar av 

traditionella mönster men med nutidens nya material (Kronberg, 2012).   

 

Statusen inom läderhantverket och garvning har alltså varierats under århundraden, vilket man 

kan se genom att undersöka litteraturen då det finns begränsat med information om hur man 

garvade förr under forntiden. Hantverkskunskapen idag är beroende av traditioner och 

kulturarv eftersom att den professionella yrkeskunskapen ligger just i traditionerna. Idag anser 

man att kunskap inom traditioner skapas av föredöme, övning och personlig erfarenhet, vilket 

i säg leder till det som vi kallar för tyst kunskap. Ett sätt att hålla kulturarvet i liv idag är att 

göra nya tolkningar av traditionella föremål eller få inspiration från traditionella tekniker och 

mönster.  

2.4 Etik  

Etik syftar till det bästa i varje handling, etiska reglerna följs genom strävan att uppfylla dem 

så bra som möjligt men oftast kan de inte uppfyllas helt (Molander, 1996). Gustavsson (2002) 
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anser att i förhållande till olika former av kunskap är etiken inbyggd.  Vetenskapen har vissa 

etiska regler som är inskrivna medan den praktiska klokheten har ett syfte att öka människans 

och samhällets välbefinnande. Värdet är då inbyggt (Gustavsson, 2002). Plikt- eller regeletik 

utgår från allmänna regler medan konsekvensetik utgår från följderna av våra handlingar. 

Dygdetik utgår från de seder och vanor som har blivit tradition, det är även den etik som 

kopplas till den praktiska klokheten. Etiken börjar i vanan och utvecklas genom att vi 

reflekterar över våra vanor och samhällets vanor som vi har utvecklat (Gustavsson, 2002). 

Idag har den etiska medvetenheten gentemot miljön och andra levande varelser ökat. Aja 

Petterson som är garvare berättar att traditionellt garvade skinn är att föredra ur miljösynpunkt 

och slitstyrka (Tunón, 2010). Industriell skinngarvning där skinnen har blivit kromgarvade 

erbjuder stor tidsvinst som gör skinnen billigare men istället kostar det för människan och 

naturen (Tunón, 2010):   

Moderna svenska garverier har höga miljökrav på både tillverkning och avfall, men många 

kromgarverier finns i utvecklingsländer som Pakistan, Bangladesh och Indien där miljökraven är 

låga och arbetskraften billig. Dessa garverier importerar Sverige skinn från. (Tunón, 2010, s. 15).  

Handgarvade skinn där garvningsmetoderna skiljer sig åt gör också så att skinnet får helt 

andra och många fler kvalitéer, skinnet och alla tillbehör som blir över efter en traditionell 

garvning går även att komposteras (Tunón, 2010). Meningen med både kunskap, etik och 

politik är att åstadkomma ett bättre liv för människor. Det finns också den aristoteliska etiken 

som avgörs efter hur man agerar, själva handlingens kvalitet (Gustavsson, 2002). ”Praktisk 

klokhet består alltså i förmågan att möta konkreta situationer med lyhördhet och fantasi” 

(Gustavsson, 2002, s. 108). För kloka bedömningar som att kunna skilja på vad som kan göras 

och inte göras, vad som kan vara lämpligt och inte lämpligt kräv det ett slags sinne anser 

menar Gustavsson (2002) 

Att åstadkomma är ett bättre liv för människor är meningen med både politik, kunskap och 

etik, där etiken syftar till det bästa i varje handling. Inom hantverk är seder och vanor som 

senare har blivit tradition kopplat med den praktiska klokheten och därmed kallas för 

dygdetik. I nästa avsnitt kommer jag ta upp vilka metoder som jag har använt mig av till 

denna studie. 

3.0 Tillvägagångssätt  

Metoderna som har använts i studien kommer att presenteras i enskilda underrubriker. Val av 

informant, avgränsningar och intervjuplan presenteras även här.   

3.1 Val av informant    

En faktor som påverkade mitt beslut att endast använda mig av en informant är att de mindre 

garverierna är både få och väldigt utspridda över landet. Jag valde att begränsa mig till att 

intervjua endast Eva, ett bekvämlighetsurval eftersom hon bor i Östergötland. Vad Eva har 

gemensamt med garvarna som nämns i teoriavsnittet är att de alla arbetar med traditionella 

garvningstekniker fast i olika utsträckning. Eva äger ett eget litet garveri i Östergötland där 

hon håller kurser och har en butik tillsammans med sin man där de säljer allt ifrån smidda 

metallföremål till mjuka skinn och pälsar. Eva använder sig av traditionell garvning när hon 

arbetar, vilket betyder att hon endast använder sig av naturämnen när hon garvar och att de 



13  

  

flesta momenten utförs för hand. Jag tillfrågade Eva via telefon om hon skulle kunna tänkas 

sig att vara med i studien, en ytterligare koll skedde några dagar innan både intervjun och 

observationen för att försäkra mig om att hon fortfarande var intresserad.  

I dessa första kontakter har studien syfte beskrivits med ord och begrepp som deltagaren kan förstå 

och ta till sig, och likaså har vi betonar deltagandets frivilliga karaktär. ( Thomsson, 2010, s.79)  

Detta har jag utgått ifrån när jag har tog kontakt med Eva.   

3.2 Kvalitativ Fallstudie  

Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie där kvalitativ intervju, observation samt text och 

filmanalyser av artiklar och ett reportage om informanten har använts. Fallstudie innebär att 

man gör en undersökning på en mindre avgränsande grupp, i detta fall är det endast en 

informant som jag observerat, intervjuat och gör text och filmanalys omkring.   

Vid fallstudier utgår vi från ett helhetsperspektiv och försöker få så täckande information som 

möjligt (Patel och Davidsson, 2007, s.54).  

Information har samlats in med olika metoder för att kunna ge en så fyllig bild som möjligt av 

det aktuella fallet som både är garvaren samt garvarens arbete men också garvarens syn på sitt 

arbete. Genom att sedan jämföra och reflektera över materialen som skapats med de olika 

metoderna kan jag skapa mig en djupare bild av vad det innebär att vara garvare idag.   

Vad som gör en fallundersökning ”vetenskaplig” är observatörens kritiska medvetenhet och närvaro 

i situationen, observationstekniken, hypotesprövningen (genom konfrontation och förkastande), 

triangulering när det gäller deltagarnas uppfattningar samt tolkningarna (Sharan, 2003 s. 179).  

Detta arbete är uppbyggt av språkliga och textbaserade analyser och därför passar en 

kvalitativ metod bättre än en kvantitativ som syftar på mätningar vid datainsamling på 

statistiska bearbetnings-och analysmetoder (Patel och Davidsson, 2007).  

Sharan (2003) menar att man kan dela in kvalitativ inriktade fallstudier utifrån fyra 

grundegenskaper.  

• Partikularistiska- används för att fokusera på en viss situation, händelse eller person.  

• Deskriptiva- används för en fullständig beskrivning av det fenomen man studerar.  

• Heuristiska- en studie för att förbättra förståelse av fenomenet som studeras.  

• Induktiva – en studie som grundar sig på induktivt resonemang.  

 

Mitt arbete grundar sig på partikularistiska egenskaper där arbetet fokuserar på en viss 

informant. Utifrån de olika metoderna som används i fallstudien söker jag ett 

helhetsperspektiv kring vilka problem och utmaningar en garvare kan stöta på och hur 

informanten hanterar dessa. I en kvalitativ fallstudie väljs inte intervjuerna efter antalet eller 

deras representativitet som i en surveyintervju utan beroende på vad man vill ha reda på 

(Sharan, 2003). En fallundersökning skulle vara en nackdel vid förklaringar eller 

hypotesövningar men då syftet handlar om att skapa förståelse så försvinner den nackdelen. 

Metoden för detta arbete har stått mellan etnografisk fallundersökning eller metodologisk 

triangulering. I en etnografisk fallundersökning används observation och intervjuer istället för 

metoder som textanalys av dokument eller tidningsartiklar (Aspers, 2007). När man använder 
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etnografisk fallundersökning skriver man ned sina egna kommentarer i fältanteckningar, som 

en själviakttagelse om det man har upplevt och vilka känslor man själv kände under 

upplevelsen (Sharan, 2003). Etnografiska fallundersökning valdes bort eftersom studien 

endast kommer att fokuseras på informanten och inte på mina egna känslor. Så slutligen 

valdes metodologisk triangulering för att den tillåter mig att kombinerar olika metoder så som 

observationer, intervjuer och andra fysiska belägg för att undersöka en och samma informant. 

Genom att kombinera dessa kan jag dra nytta av alla fördelar metoderna och samtidigt har jag 

kontroll över deras nackdelar. Intervjuer används för att få reda på saker som en observation 

inte kan så som känslor och tankar. En observation däremot kan ge en förstahandbeskrivning 

av fallet som studeras. Medan dokument av alla slag kan utveckla både förståelse och 

innebörd som kan vara relevant för studien, men däremot måste man ta ställning för deras 

äkthet eftersom de inte har skapats för vetenskapliga syften (Sharan, 2003).  

Möjligheten att använda flera metoder under datainsamlingen är en styrka hos fallstudieforskaren 

som kan utnyttjas bättre än i andra metoder som experiment, surveyundersökningar och historisk 

metod. (Sharan, 2003, s. 85) 

Forskaren kan skapa empiriskt material utifrån intervjuer, korta samtal, telefonsamtal, TV- 

program och i andra sammanhang baserat på observation. Det empiriska underlaget skapas för 

att kunna genomföra analyser som slutligen besvarar forskningsfrågan (Aspers, 2007). 

Intervju och observationen är i detta arbete det huvudsakliga materialet, som samlats in 

specifikt för denna studie. Arbetet bygger också på material som jag inte själv har skapat, så 

som artiklar och reportage.   

 

Sekundärmaterial kan således vara tidningsurklipp där forskning ämnet tas upp eller där intervjuer 

med personer som man är intresserade av ingår. (Aspers, 2007, s. 159) 

Material som har samlats in genom att kombinera olika metoder både från den huvudsakliga 

och det sekundära materialet är vad man kan kallar för totalempiri (Aspers, 2007). Denna 

empiri har jag sedan analyserat och reflekterat över för att kunna besvara min frågeställning.   

3.3 Observation  

Observationsmetoden kan användas för olika syften, den främsta användningen är vid 

explorativa undersökningar. Observationerna blir då en grund för vidare studier tillsammans 

med andra tekniker för att få in information (Patel och Davidsson, 2007). Det är därför jag har 

valt att även använda mig av en observationsmetod av öppen art tillsammans med en 

kvalitativ intervju. Vid observation är jag till skillnad från en intervju inte beroende av att 

informanten ska ha en tydlig minnesbild som den ska återge så att jag förstår den rätt.   

Dels kan vi ha ett utforskande syfte och vilja använda observationer för att erhålla så mycket 

kunskap som möjligt, vilket alltså utesluter ett i förväg färdigställt observationsschema. (Patel och 

Davidsson, 2007, s. 89)  

Man kan säga att det finns två typer av observationer men med en mängd olika variationer. 

Dom kan uppdelas i strukturerade observationer och ostrukturerade. Vid användning av 

observation som metod måste man ta ställning till några frågor enligt Patel och Davidsson 

(2007, s. 90).  



15  

  

• Vad ska vi observera?  

• Hur ska vi registrera observationerna?  

• Hur ska vi som observatörer förhålla oss?  

 

Jag observerade informanten under en arbetsdag för att få en insikt i hur en garvares 

vardagssituation kan se ut och för att få större förståelse för garvaren. Ostrukturerad 

observation passade mitt arbete bäst då jag ville inhämta så mycket information som möjligt 

om vad det innebar att vara garvare inom den traditionella garvningen idag. Vid en 

ostrukturerad observation behövde jag inget observationsschema jämfört med en strukturerad 

observation utan istället försökte jag notera allt som hände både i rummet där individen 

befinner sig och i interaktion med andra.  

Enligt Patel och Davidsson (2007) förbereds den strukturerade och den ostrukturerade 

observationen på olika sätt. Jag förberedde observationen genom att samla in information om 

informanten. Jag skrev ner nyckelord och när observationsperioden var slut skrev jag en 

redogörelse över min observation. Det finns olika sätt att agera som observatör, sätten kan 

variera mellan att deltagande och ickedeltagande, känd och okänd (Patel och Davidsson, 

2007). Jag valde att vara känd då jag ville ha garvarens tillåtelse att observera under en 

arbetsdag samt för att det ger mig fördelen att jag kan ställa frågor till garvaren under 

observationen och öppet dokumentera vad som sker i rummet. Om jag hade valt att vara 

okänd så skulle jag behöva ge sken av att jag inte var där för att observera, vilket inte hade 

gått. Jag slipper även etiska problem då jag har bett om tillstånd från informanten att få vara 

med under en hel arbetsdag. Ett problem med att vara känd är att det finns en risk för 

forskningspåverkan, att jag som observatör eventuellt stör det naturliga beteende hos 

informanten.   

Om den icke deltagande observatören är känd så gäller naturligtvis samma förberedelse som om 

för den deltagande observatören för att närvaron ska accepteras (Patel och Davidsson, 2007, s. 97).  

Jag valde att vara känd men icke deltagande och med det menar jag att personen som jag 

observerar vet vem jag är och varför jag är där men som icke deltagande kommer jag finnas 

utanför den pågående processen och endast observera vad som händer. Karin Widerberg tar 

(2005) tar upp en del saker som man måste tänka på när man gör en observation samband med 

en intervju. Det första är om observationen sker före eller efter intervjun, det finns för- och 

nackdelar med båda formerna. Jag valde att lägga min observation före intervjun för att ha 

möjligheten att kunna fråga informanten under intervjun om saker och ting som jag sett och 

önskar en kommentar på.  

Att ha någon typ av uppföljning efter observation- vare sig det nu är en regelrätt intervju eller bara 

kortare samtal- är viktigt också av etiska skäl (Widerberg, 2005, s. 129).   

Informanten fick möjlighet att kommentera observations/intervjumaterialet som skickades till 

henne via mail. Detta mail skickades för att informanten skulle kunna godkänna min 

beskrivande bild av både henne och verksamheten. Informanten hade endast några få 

synpunkten men tyckte att min helhetsbeskrivning stämde.  
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3.4 Kvalitativ intervju  

Med öppen intervjuform kan jag låta informanten svara utifrån dennes erfarenheter och på så 

sätt ge mer karaktär åt själva uppsatsen. Öppen intervju är en kvalitativ intervju där centrala 

frågeområden har förberetts innan själva intervjun (se bilaga 2). Följdfrågor ställs i den 

ordning som faller sig bäst och känns mest lämplig beroende på hur samtalet framskrider. I 

kvalitativt inriktad forskning är datainsamlingen skapade av tolkande analyser, språkliga 

analysmetoder av textmaterial och kvalitativa interjuver (Patel och Davidsson, 2007). Enligt 

Patel och Davidsson (2007) kan vi redan se i frågeställningen om den har en kvalitativ eller en 

kvantitativ inriktning.  

Genom att intervjua en garvare kan jag få fram den information som behövs för att få svar på 

min frågeställning. Därför har jag valt att arbeta med en kvalitativ intervju då jag först och 

främst behöver sätta mig in i garvarens vardagssituation. Genom att göra det kan jag skapa 

mig en bild av vad det innebär att vara garvare idag. En kvalitativ intervju kan ge mångsidiga 

beskrivningar av allmänna och vardagliga företeelser i den intervjuades livsvärld (Patel och 

Davidsson, 2007). Helene Thomsson (2010) tar upp syftet med att få förståelse för något som 

man redan tidigare vet något om men inte förstår tillräckligt väl. Detta kallas för 

förståelsegrundande undersökning. En genomförd förståelsegrundande undersökning ökar 

förståelsen och nya synvinklar av fenomenet blir synliga.    

Vid kvantitativa metoder får vi ofta en fragmentiserad kunskap medan syftet med en kvalitativ 

undersökning är att skaffa sig en djupare kunskap än den fragmentiserade (Patel och 

Davidsson, 2007). Med en kvalitativ intervju vill jag ge utrymme för informanten att kunna 

svara med egna ord och genom det skapa ett samtal mellan oss. För att lyckas med en 

kvalitativ intervju bör jag bygga ett meningsfullt och sammanhängande resonemang om det 

studerade fenomenet i samtalet (Patel och Davidsson, 2007). Intervjuundersökning kan 

beskrivas som ett moraliskt företag där det ”personliga samspelet i intervjun inverkar på den 

intervjuande, och den kunskap som frambringas genom intervjun inverkar på vår förståelse av 

människans situation”(Kvale, 1999, sida 104). För att få en djupare förståelse om hur en 

garvares situation ser ut idag så kom jag inte med egna åsikter under intervjun utan ställde 

endast frågor och lyssnade på informanten. Precis som Trost (2010) och Thomsson (2010) 

menar att de teoretiska frågorna ska ställas till den som intervjuas och när insamlingen av 

materialet är klart för att tolkas och analysera kan man komma med sina egna åsikter.   

Före mötet med informanten har forskaren ofta i den kvalitativa intervjun utarbetat både 

teman och frågor för att få svar på frågeställningar som projektet intresserar sig för. En 

intervjuguide innehåller teman och centrala frågor som tillsammans ska täcka studiens 

viktigaste områden (Dale, 2008). Med bara en intervju ställs stora krav på den som analyserar, 

det gäller att inte fastna i informantens verklighetsbeskrivning (Thomsson, 2010). Intervjun 

har sedan spelas in med en diktafon för att vara säker på att ingen viktig data går förlorad och 

på så sätt underlätta efterarbetet.   
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3.5 Forskningsetik    

När jag frågade om informantens samtyckte informerade jag om informantens uppgift i 

projektet, vad projektet går ut på och vilka villkor som informanten har. Jag har heller inte 

övertalat informanten till att samverka utan det har varit ett självständigt val.  

De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, 

hur länge och på vilka villkor de skall delta (Vetenskapsrådet, 2002 s. 10)  

Informanten kan alltså när som helst avbryta sin medverkan. Informationen om informanten 

får inte använda för icke- vetenskapliga syften utan endast för forskningsändamål  

(Vetenskapsrådet, 2002). Viktiga etiska aspekter för forskningsintervjuer är krav på samtycke 

och anonymitet. Undantag för anonymitet är om det ger ett värde för undersökningen, 

exempelvis om den man har intervjuat har särskilda kunskaper. Det är viktigt i sådana fall att 

informanten ger sitt medgivande (Rosenqvist och Andrén, 2006). Jag fick informantens 

medgivande att använda hennes riktiga namn i arbetet men valde slutligen att byta ut namnet 

mot ett annat för att ge informanten anonymitet då arbetet kommer att ta upp en del av 

informantens egna etiska värderingar om skinnhantering och dödandet av djur, vilket jag 

anser kan ses som en känslig diskussion.  

  

”I en kvalitativ fallundersökning kommer etiska frågor bli aktuella vid två tidpunkter- dels under 

insamlingen av informationen, dels när resultatet publiceras” (Sharan, 2003, sida 189).  

För att slippa etiska problem bad jag om tillstånd om att få göra en observationsstudie innan 

intervjun. Jag var även öppen om att jag skulle använda mig av en artikel och ett reportage där 

informanten intervjuas. Under intervjun fick jag tänka på att ge utrymme för informanten att 

kunna svara med egna ord och att jag inte skulle komma med egna åsikter under samtalet. 

Samma sak gällde under observationen då jag valde att vara icke deltagande och på så sätt 

höll mig utanför den pågående processen.   

3.6 Intervjuplan   

Först kontaktade jag Eva via telefon där jag frågade om hon skulle vilja ställa upp på en 

intervju. I samband med hennes godkännande förklarade och klargjorde jag syftet med 

intervjun och min undersökning, på vilket sätt hennes redogörelse skulle komma att användas 

och vilken offentlig utsträckning det gäller. Under detta samtal betonade jag även att 

deltagande är frivilligt och att hon när som helst kunde avsluta intervjun. Ytterligare en koll 

kom att ske någon vecka innan via sms (se bilaga 1) där vi bestämde tid för detta möte. Vid 

samma tillfälle frågade jag Eva om hon godkände att jag dagen innan intervjun fick komma 

och observera hur en vanlig arbetsdag kunde se ut för henne, detta godkände hon. 

Observationen skedde i hennes verkstad och därefter sammanfattades och analyserades 

anteckningarna. Intervjun skedde också i hennes verkstad. Efteråt har intervjun avlyssnats, 

tolkats och analyserat så bearbetas den in i texten. Fördelen med att göra intervjun i hennes 

verkstad var att jag får se mer av hennes beteende under intervjun som hölls medan hon 

arbetade, men också för att jag ville att Eva skulle känna sig avslappnad under intervjun. Så 

intervjun hölls på en plats som Eva själv känner sig hemma med. Nackdelar med att vara i 

hennes verkstad är att det är stor risk att jag får med andra ljud som stör inspelningen.    
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3.7 Text och Filmanalys  

Det som skiljer text och filmanalyser från intervjuer och observationer är att forskaren inte 

kan påverka eller interagera med levande varelser (Widerberg, 2005). I en text kan du inte 

höra personens röst och vi kanske inte vet vem personen är eller hur den ser ut. I denna studie 

har även en artikel analyserats för att kunna skapa helhetsperspektiv. Jag har använt mig av 

tidningen Hemslöjd (2011) nummer 6 där tidningen hade ett temanummer om skinn. I denna 

tidning hade man intervjuat informanten samt andra personer som på något sätt arbetar med 

skinn och läder. Denna tidning har varit relevant för att den har gett mig material att 

analysera.  

Filmanalyser har vissa beröringspunkter med observationer då man analyserar rörliga bilder 

av en levande individ (Widerberg, 2005). Via nätet fann jag ett kort reportage på tio minuter 

från nyhetsmorgon på Tv4 play där de intervjuade Eva. Jag studerade reportaget och skrev en 

sammanfattande text om innehållet som jag senare gjorde en analys av. Genom att studera 

reportaget kan jag få ett annat perspektiv av informanten. Genom att se på reportaget innan 

jag själv intervjuar informanten får jag en chans att kunna ställa frågor som inte ställs under 

reportaget. Jag får också en chans att kunna gå vidare i ett ämne som jag kanske fann 

intressant i reportaget.  

Widerberg (2005) anser att även om bilder, filmer och texter är lika för oss så tolkar vi dom 

olika. Därför blir jag som studerar och tolkar det viktigaste redskapet precis som i de övriga 

kvalitativa metoder vilket gör att man kan kombinera dessa. I mitt arbete är text- och 

filmanalysen till för att komplettera de andra två metoder jag använder mig av som är 

observation och kvalitativ intervju.  

3.8 Analys  

Vid analysen har materialet brutits ned i en mängd delar, sedan har endast vissa delar/koder 

valts för en närmare analys. Med analys menar man att koderna relateras med varandra genom 

flera olika begrepp ”kodning är som rubriker i ett register och under varje rubrik samlas 

material” (Aspers, 2007 s. 179).  

Kodning har sedan gjorts genom att jag har använt mig av olika färger, för att markera olika 

koder i textmaterialet (Aspers, 2007). Genom att analysera och jämföra materialet som jag har 

fått in av de olika metoderna kan jag skapa mig en bild av informanten och hennes arbete. 

Analysen av totalempiri ledde till sex kategorier: för och nackdelar, hantverkets relevans, 

metoder, råämnen, miljö och etiska aspekter. Sedan gjordes en ytterligare och djupare analys 

av varje kategori för att se om det fanns eventuella likheter och olikheter i informationen om 

informanten vilket gav de fem slutliga kategorierna: rummet, materialkännedom, oväntade 

händelser, att livnära sig på garvning och etik. Därefter sammanfattades delarna till en helhet 

som besvarar studiens frågeställning.  
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4.0 Analys   

Analysen kommer att redovisas i fem kategorier; rummet, materialkännedom, oväntade 

händelser, att livnära sig på garvning och etik, för att kunna ge läsaren en möjlighet att skapa 

sig en förståelse och få en fylligare bild av fallet. Dessa kategorier beskriver vilka delar 

garvaryrket består av vilket gör dem viktiga för min analys.  

4.1 Rummet  

Jag började min observation med att studera rummet där Eva bereder och garvar sina skinn. 

För att kunna arbeta behöver man ofta en yta att arbeta på, vilka behov och krav man sätter 

den platsen beror helt och hållet på vad man arbetar med. Genom att studera rummet under 

observationen kan jag se hur Eva använder utrymmet, hur det påverkar hennes arbete och 

vilka redskap hon använder. Första intrycket var att rummet inte var så speciellt stort, 

utrymmet ger endast plats med det nödvändigaste, som exempelvis ett enkelt badkar till 

blötläggning av skinn. Knappt två steg från dörren står en mindre bokhylla som är fylld med 

både flaskor, lådor, skålar, slevar, handskar m.m. tre stora svarta tunnor med bark står intill 

hyllan. Bredvid badkaret står en större räckbänk. Räckbänken används för att spänna fast 

skinnet vid skrapning. På väggen intill hänger det både kompostgaller och räckspadar. Dessa 

räckspadar har Eva när hon skrapar skinnen. Kompostgallret använder Eva exempelvis när ett 

skinn har skrapas och sedan ska torkas utan att garvas. Från taket sitter ett stort eget designat 

torkställ i trä som går att hissa ned och upp så att Eva utan problem kan hänga skinn som 

behöver torka utan att de är i vägen. Här hänger även en bygelformat dragvidja i trä som är 

fäst i väggen.  I en artikel från Hemslöjd beskriver Celia B Dackenberg (2011) hur Eva 

använder dragvidjan när hon ska mjukgöra ett skinn efter att hon har smort in dem med fett. 

Hon använder den också för att mjukgöra skinnet efter en frostsprängning. En metod där Eva 

låter skinnet ligga i frysen för att skynda på garvningsprocessen eller i fall hon måste avbryta 

mitt i under arbetes gång (Dackenberg, 2011). 

En liten bänk som står mellan arbetsbordet och räckbänken, ovanför det finns ett fönster, i 

vanliga fall använder Eva det för att se om någon kommer in i butiken. Fast när jag kommer 

dit för att observera står det istället en mycket stor ram framför fönstret. De röda repen som är 

sträckta skvallrar om att ett skinn är uppspänt i ramen bakom ett vitt lakan. På arbetsbordet 

som står precis in till dörren ser jag en transparant låda fylld med olika skinn, en skål med 

olika trådar, nålar, och en skinnpåse.  Ett ägg ligger bredvid en trä slev och en tillbringare, 

under ligger ett häfte där det står Erfarenheter från projektet sälen vår gemensamma resurs: 

garvning av sälskinn med alun, fett och bark. Jag kan nästan ana att hon har använt sig av 

häftet för att kolla upp hur man ska gå tillväga för att garva ett sälskinn på bästa sätt eftersom 

att häftet ligger på bordet och inte i hyllan där resten av hennes böcker står. Olika redskap 

hänger på väggen och hyllorna är fyllda med påsar, skinn, pälsar, böcker, papper och pärmar. 

Under intervjun frågar jag Eva vad man behöver tänka på när man har ett garvningsföretag, en 

av sakerna som hon tog upp var just rummet.  
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… att man har material, verktyg, en lokal som funkar för förvaring av skinn för det kan ju bli ett 

problem om man har för lite utrymme. Vilket jag ibland kan känna att jag har, för lite frysar och 

sådant. (Eva) 

Rummet har alltså en stor betydelse för Evas praktiska process. Utan en funktionell 

arbetsplats skulle hon inte kunna arbeta lika effektivt. Här kan man se att Eva försöker få 

ut så mycket som möjligt av sin arbetsplats då varje yta och vrå används för att kunna ge 

plats för förvaring, material och de redskap som hon behöver för att kunna garva skinn och 

driva sin verksamhet. Sakerna som inte får plats i rummet har hon fått ställa mellan 

smedjan och butiken istället. En större frys och flera skinn som inte får plats uppe i 

lokalen har hon istället nere i källaren. Vilket gör att Eva alltid är på språng då det blir 

mycket spring emellan rummen under de olika momenten som sker vid garvning. 

Skrapning och garvbaden är något hon kan göra ute på gården eller i rummet men vid 

tvättning av pälsarna så blir det mycket spring emellan då hon har badkaret i arbetsrummet 

och tvättcentrifugen mellan smedjan och butiken. Rummet gör också att hon måste 

begränsa sig i antalet skinn och hon kan hålla på och arbeta med där inne.  

 

4.2 Materialkännedom  

Eva börjar dagen med att skrapa en hud som är helt uppblöttad. Huden ligger ovanpå en halv 

rundad skavbom som gjord på en kluven stock. Hon arbetar metodiskt med vana rörelser, 

köttrester ser nästan ut att glida av skinnet utan någon större ansträngning. I artikeln beskriver 

Eva att garvning är för hennes som att laga mat ”Man kan följa recept till punkt och pricka 

och man kan ha massor med kokböcker att utgå från. Men ska det bli bra måste man smaka, 

prova och krydda efter eget huvud” (Dackenberg, 2011, sida 26). Under reportaget från 

Nyhetsmorgon berättar Eva att garvning ger en visuell kvalitetsförhöjning samtidigt som det 

förlänger lädrets livstid, så att den klara både värme och vatten bättre (Tv4play, 2012). Ett 

sälskinn som hänger bakom ett lakan kommer från Östergötlands skärgård, skinnet har blivit 

alungarvat då huden var sur och Eva behövde balansera värdena i huden. Garvningen har gett 

huden en fin vit färg och är det första sälskinn som hon har garvat. Eftersom att det var hennes 

första sälskinn kollade hon runt lite i litteraturen om hur man garvar sälskinn. Eva nämner 

under observationen att fårhuden som ligger på skavbomen kommer från en ny kund i 

Sörmland. Hon tappar upp ett bad till ett annat fårskinn som är från samma gård, det skinnet 

har redan skrapats. För att avgöra temperaturen på vattnet använder hon läppen, genom att ta 

det rinnande vattnet mot läpparna så kan hon känna om vattnet skulle vara för kallt eller för 

varmt. Ett annat exempel på när hon använder sina sinnen som man kan se i reportaget är när 

Eva gör ett avkok av gran och sälgbark, då gör hon ett smaktest för att kolla syran.   

Som om man dricker ett stark tee, så drar liksom käften ihop sig, den krullar ihop sig. Det är 

garvsyran och så vill jag att det ska vara. Kraftigt med garvsyra alltså och det var det. Då det blir 

strävt i munnen så att man nästan inte kan svälja, då är det bra, berättar Eva. (Tv4play, 2012)  

Sedan häller hon ned såpa i badet och därefter läggs huden ned med pälsen nedåt för att 

smutsen lättare ska åka ned till botten och förhindra att det hamnar någon annanstans i pälsen. 

Eva berättar att lammet är ett blandfår och att deras pälsar kan vara lite knepiga då 
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stickelhåren gärna tovar sig och vid nacken samlas mycket strån och annat smuts. Medan 

skinnet ligger i badet ser det nästan ut som om hon masserar huden, då och då lyfter hon den 

försiktigt vid kanterna, man kan se att hennes händer gör detta med varsamma rörelser. Eva 

prövar att borsta ett annat fårskinn medan pälsen fortfarande är blöt och säger: ”På de flesta 

skinn kan man inte göra så här för då åker både hår och överhud bort” (Eva). När hon kammar 

tar hon lager efter lager, en bit av huden vid nacken skärs bort då det är för mycket strö där, 

sedan friserar hon lite med saxen. Efter kardningen syr och lappar Eva ihop lite hål som gått 

genom huden vid slakten, stygnen hon använder är kråksparkar, men är flåskadorna långa 

eller huden tunn gör hon kaststygn istället. Att sy ihop hålen blir som en försäkring att ingen 

garvsmet kommer in i pälsen genom hållet, det finns också en risk att huden torkar fortare på 

just det partiet där huden är skadad. I artikeln beskriver Dackenberg (2011) hur Eva stryker 

garvsmet på köttsidan av ett kaninskinn, sedan får huden ligga inlindad i ett lakan medan en 

mjölksyrejäsning sätter igång, vilket är vad som sedan bereder huden. Garvsmeten var en 

mjölbeta som är en blandning av ägg, salt, mjöl, rapsolja eller ett annat fleromättat fett 

beskriver Dackenberg (2011) 

Jag frågar om hon kan sammanfatta kort vilken ordning allting sker på när man förbereder ett 

skinn innan själva garvningen, där svaret blir: ”Salta, skrapa, duscha, kallbad, tre tvättbad och 

två sköljbad”(Eva). För det mesta är det på känn som hon avgör hur länge skinnen får ligga i 

baden. Däremot vid fettgarvning tvättas skinnet som vanligt, sedan torkas och därefter stryker 

man på en fettblandning på köttsidan av skinnet. Sedan viks skinnet ihop, hud mot hud, 

lindads därefter in i ett lakan och läggs undan så att skinnet får mogna en till sju dagar. Efter 

det lägger man ned skinnet i ett ytterligare såpbad i ca 2– 4timmar och sedan fettas in. Denna 

metod använder hon sällan på fårskinn då det tar för lång tid när hon måste gör allt två gånger.   

Det är inte svårt att se att detta är ett väldigt mödosamt arbete som måste påfresta både rygg 

och armar när de ständigt är igång med moment som kräver både styrka och tålamod. Något 

som framförs tydligt i observationen är Evas erfarenhet i sitt arbete, kroppen tvekar inte utan 

den arbetar hela tiden med vana och varsamma rörelser. Evas erfarenhet gör också att hon kan 

med hjälp av sina sinnen avgöra hur ett skinn ska förberedas och garvas.   

  

4.3 Oväntade händelser  

Tackan som Eva arbetar med på skavbommen dog av sig själv under lamningen vilket inte är 

vanligt men inte heller helt ovanligt berättar hon under observationen. Hon visar ett par mörka 

knölar som sitter lite varstans på tackans hud och på några ställen är huden gulaktigt. Detta 

kan tyda på att djuret var sjuk och att det var därför det dog. Eva berättar om en kohud som 

hon beredde för några år sedan, efter en barkgarvning hade huden fått knölar, fettet hade då på 

något sätt dragit ihop sig och samlats till varknölar. Plötsligt suckar Eva lågt och slutar tvätta 

pälsen då det visar sig att det finns ännu fler knölar än hon trott och inte bara vid nacke och 

rumpa där det inte är helt ovanligt att fettkölar bildas. Huden på tackan visar sig nästan vara 

rutten på en del ställen. Detta behöver inte ha något samband med knölarna utan att man 

kanske inte har tagit hand om huden direkt efter slakt.  
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 Eva beslutade därefter att inspektera knölarna närmare, vissa är hårdare och större än andra 

men ändå tillräcklig mjuka för att huden ska sjunka in lite om man trycker på dem. Så hon 

bestämmer sig för att göra klart skrapningen som hon höll på med för att sedan kunna göra en 

grundligare undersökning, efter att hon sköljt av pälsen. När får huden har sköljts av öppnar 

hon upp en knöl för att se vad det är i så att hon kan underrätta kunden. Hon säger: ”tackan 

hade varit familjens favoritfår, kanske kan man ta reda på vad som gjorde att tackan inte 

klarade av lamningen” (Eva). Efter att pälsen har centrifugerat hänger hon ut den över 

räckbänk med köttsidan uppåt så hon kan komma åt knölarna bättre. Med nål och en skalpell 

gör hon först ett mindre hål i en av de större knölarna. Inget kommer ut när hon gör hål med 

nålen, vilket gör att hon kan utesluta att det är något varaktigt. Så hon tar skalpellen och gör 

ett snitt. Då kan vi se mörkt kladd och Eva tar en bild på detta för att kunna skicka den till 

kunden. Troligen kommer det inte att gå att använda huden. Eva ringer till kunden men får 

inte tag på den så istället pratar hon in ett meddelande.   

Medan Eva jobbar är hon ständigt i rörelse. Inte ens när hon väntar på att det ska bli 

tillräckligt med vatten i karet eller medan huden centrifugeras står hon still utan sopar och 

städar metodiskt efter sig eller förbereder inför nästa moment. Hon hittar ett hål på ett annat 

fårskinn som kommer från samma gård som tackan och vid hålet hittar hon små hudbitar som 

har fastnat i pälsen. Det betyder att en mus eller råtta har gnagigt på pälsen. Eva börjar 

fundera om det kan vara orsaken att huden är konstigt formad som om det fattas en bit på 

kanten, huden kan också ha blivit skadad efter slakten och att man då valde att skära bort den 

delen. Eva syr ihop en del av hålen för att förhindra att skadan blir värre eller släpper igenom 

någon garvblandning som kan förstöra pälsen. I intervjun påpekar Eva att en av nackdelarna 

med att vara garvare är att det hända så mycket på vägen och oväntade problem kan dyka upp 

under en garvningsprocess.   

… men det är en del av processen att vara nyfiken på att lösa det, sen kan man ju bli på ledsen om 

det går åt pipan, eller att skinnen är ruttna när de kommer hit och dåligt saltade och eller något 

sådant. Men de aspekterna har man väl på stora garverier också, men i större urval än vad jag har 

eftersom jag inte har lika mycket skinn. (Eva)  

Det verkade nästan som Eva var beredd på det oväntade och ständigt tänkte vidare till nästa 

moment. Genom att ständigt vara i rörelse istället för att fastna i processen. Molander (1996) 

menar att en kunnig praktiker ser varje process som unik och därför är den beredd på att det 

kan ske oväntade saker. Här har vi också ett till exempel på hur viktigt det är med erfarenhet 

då valet av vilka stygn för att laga ett trasigt skinn avgörs beroende på hur skadan ser ut. Fast 

Eva använder inte bara sina tidigare erfarenheter utan hon skapar även nya i sitt arbete. 

Genom att inspektera knölarna kan hon lägga ihop minnet med sina tidigare erfarenheter och 

ny erfarenhet byggs upp som gör att hennes tidigare kunskap förändas.   

  

4.4 För- och nackdelar med att vara garvare   

Eva erkänner att det lätt blir lite för noggrant när man bara håller på med ett skinn, helst har 

hon två skinn på gång samtidigt för att de ska flyta på i processen och så att man kan låta 

skinnen varva varandra. Maximalt kan hon ha sju skinn på gång samtidigt men oftast hinner 

hon bara med två skinn på en arbetsdag berättar hon under observationen. När Eva lägger upp 
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sin dag brukar hon först och främst försöka se till att hon får en åttatimmars arbetsdag men 

ibland kan det bli svårt då man måste prioritera andra saker. Vissa moment måste vara klara 

inom en viss tid, så som att sköljning och bad måste ske samma dag. Sälskinnet som Eva 

visade under observationen var ett arbete som hade tagit femton timmar, två arbetsdagar, att 

bara skrapa samt skära rent huden, det blev ett väldigt tungt och långsamt arbete då bladen 

snabbt blev slöa när hon arbetade med sälen. I intervjun beskriver hon att det mödosamma 

arbetet också är en av nackdelar som man får vara beredd på som garvare.   

Nackdelar är väl att det slitigt och tungt, jag kommer nog inte kunna hålla på med det här om jag 

får någon mer ryggproblem eller muskelproblem i armarna. (Eva)  

Evas experimentglädje är vad som driver henne och gör att hon även har en frys fylld av 

skinn. Skinn kan berätta om kamper och revirstrider som sker i naturen, vilket gör varje skinn 

speciellt ”Jag försöker rationalisera men alla skinn är individuella” säger Eva i artikeln 

(Dackenberg, 2011, nr 6 sida 29). Och i intervjun berättar hon att det är fördelarna med att 

vara garvare.  

Fördelar är att man lär sig något nytt hela tiden, man blir skickligare i det man gör, vilket kan ge 

tillfredställelse. Jag får tillfredsställelse genom att göra saker med händerna, det är därför jag håller 

på med det. Själva hantverket och även att kunna lösa problem som upp kommer med skinnen ger 

tillfredställelse. (Eva)  

En sak är i alla fall säker, en garvare får inte vara rädd för hårt och tidskrävande arbete. 

Det som driver Eva framåt i sitt skapande kan vara för den lust och tillfredsställelse som 

garvningen ger henne. En tillfredställelse som bygger på att just varje skinn och 

situation är unik så att henne sinnen hålls sysselsatta trots att bandet mellan erfarenheten 

och kropp kan göra att rörelserna och garvningsprocessen ger en tillförlitlig känsla. Det 

finns också en utmaning att få ut mesta av skinnet samtidigt göra ett effektivt arbete med 

hög kvalité.   

  

4.5 Att livnära sig på garvning  

För att kunna livnära sig på garvning gäller det att man kan lägga ned tid att ta emot sina 

kunder. Har man inga kunder så gäller det ändå hårt arbete med att göra skinn av det som man 

redan har. Det krävs också att man har förkunskaper om hur det går till med garvning berättar 

Eva under intervjun: ”jag tror inte man bara kan ha gått någon kurs utan man behöver nog 

hålla på ett tag eftersom det är både slitsamt om man ska hålla på med många skinn”(Eva). En 

garvare behöver testa sig själv om kroppen håller för tungt arbete, se vilken nivå garvaren ska 

arbeta på och vilka material och ämnen ska man garva med menar hon.  

Jag har inte alltid jobbat heltid. Utan först var det i många år som en hobby eller att jag har 

undervisat i det, vilket jag har gjort gradvis under snart tjugoårs tid. Det är ju bara de senaste fyra 

åren som jag har kört heltid, men det är ju inte heltid garvande utan en kombination med smide och 

annat slöjdande. (Eva)  

Dackenberg (2011) skriver i artikeln att det som präglar Evas verksamhet är att kunna ta 

tillvara och arbeta lokalt. Viltslakteriet några mil ifrån ger ibland sina skinn till Eva och det 



24  

  

händer att hon även får kaninskinn från grannens köttkaniner, mjöl som hon använder till sin 

mjölbetning kommer från Hävla kvarn som ligger någon mil upp i skogen (Dackenberg, 

2011). Under intervjun nämner Eva att det även kommer jägare till henne ibland och frågar 

om hon vill ha skinn. ”Då får jag se om jag har möjlighet att ta emot dem och gör jag dem allt 

efter som”(Eva). I Reportaget från TV4play (2012) visas en scen där Eva står och skrapar ett 

laxskinn, hon berättar att ibland händer det att hon får gravat laxskinn av gästgiveriet runt 

hörnet. Det funkar att använda skinnen trots att de redan har blivit gravade då det bara är 

socker och salt som har konserverat skinnet. Att vara garvare idag innebär en kulturhistorisk 

aspekt anser Eva i intervjun då hon arbetar med traditionella metoder som nästan är 

bortglömda.  

Alltså hantverket i sig med de här ämnena som man har använt hemma som i Sibirien eller 

Grönland, de kunskaperna försvinner ju så det är en kulturgärning på ett sätt att fortsätta att göra på 

det viset, på det gamla sättet. Och sen att det är en relevant miljöaspekt, att använda mer småskalig 

skinnberedning tycker jag. (Eva)   

Hon menar att man det är en relevant miljöaspekt att garva lokalt då det är väldigt mycket 

skinngarvning som sker utomlands. Vilket gör att man lätt glömmer bort hur industrin inom 

skinnberedning påverkar miljön eftersom det inte påverkar vår egen miljö när det sker 

utomlands.   

Utan det förstör i miljön i Bangladesh men inte här hemma, man glömmer bort att så fort man har 

något i läder eller skinn så har det ju oftast framställt på ett industriellt sätt. Oftast inte nära oss 

utan långt bort. Precis som textilindustrin till Indien, Bangladesh och Pakistan. (Eva)  

Hantverksaspekten har större relevans för vissa kunder som tycker att det är roligt att någon 

fortsätter arbeta med gamla tekniker och ofta har dessa kunder mycket frågor och är allmänt 

intresserade av hur metoderna går till. För andra handlar det mer om bekvämlighet och kanske 

att jämföra hennes skinn med det fabriksgjorda, men i överlag verkade det som en vanlig 

kund mest ser sig omkring utan att fråga. Eva talar om detta i intervjun och säger: ”man ser att 

det kanske är lite speciellt men inte mycket mer än så” (Eva). Eva har ingen speciell bransch 

eller kundkrets som hon vänder sig till. En del av hennes kunder kan var slöjdare som vill ha 

hennes material i sitt slöjdande. Ofta är det kunden själv som har värderat att det ska se 

annorlunda ut än det fabriksgjorda för att de vill ha det uttrycket i sina egna hantverk 

beskriver Eva under intervjun.  

Jag har en återkommande kund som själv syr och undervisar i skinnsömnad och jag tror att hon vill lite ha 

mina skinn för att visa på skillnader och så vidare. Hon syr även historiska kopior, vikingar inspirerade 

saker, och då är det mycket närmare en sanning med mina skinn än något som är gjort på en stor fabrik 

om man vill visa hur det såg ut historiskt sätt. (Eva)   

I intervjun nämner Eva även skillnaden på hur det är att livnära sig på hantverk idag jämfört 

mot när det var mer för husbehov.   

Det är väl ett få antal som kanske gått samma utbildning som jag som har djur till husbehov. De 

har lärt sig att ta hand om hela biten, föda upp djuret, slakta djuret, äta djuret och göra skinnet, hela 

biten liksom. Det finns säkert en och annan som gör men inte så många. För min del har jag inte 

djur för husbehov så det blir ju inte garvning för husbehov och det är ju annorlunda. (Eva)  
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Det handlar inte heller om den egna överlevnaden som det var för naturfolken utan ”nu är mer 

prylinriktad, till exempel om man vill ha koskinn på en soffa eller en väska. Det är inte 

överlevnad eller behovsinriktat som det var förr.”(Eva). Istället är det högre krav på finish 

vilket är mer relaterat till stadsgarvningen förr då man gjorde läder till finfolkets skor. Det var 

också då när stadsgarvandet tog över som det blev mer hemligt fast man fortfarande använde 

de traditionella ämnena. Eva nämner under intervjun att en konservatorgarvare som hon 

känner kom i kontakt med en inhyrd garvare från Danmark som enbart ville berätta vilka 

ämnen han hade arbetade med ”men inte i vilka dimensioner eller temperaturer, så det verkar 

som det kan vara lite hemlighet”(Eva). Hon berättar också att det finns ett garveri i Sverige 

som arbetar med vegetabilisk garvning som öppet visar vilka steg de gör på internetsidan 

YouTube.   

Det är ju svårt att överleva på det här när man kör för hand och på en liten skala. Det kanske är så 

att man måste hålla på sin kunskap för att kunna försörja sig, men jag tycker just på det här viset 

att det är så muskelkrävande och materialkännedomskrävande, ytkrävande och envishetskrävande 

att huvud taget hålla på med det, så vill folk försöka så fine, men jag tror inte att det är så många 

som skulle blomma upp och klara av det. (Eva)  

Eva själv förstår inte anledningen till att försöka hålla ämnena eller metoderna som man 

använder sig av inom garvning hemligt. Att vissa vill hålla det hemligt kan vara något som 

finns kvar efter skråväsendet tror hon. Eva anser också att det är privilegierat att kunna 

överleva som småskalig garvare idag då det är ett arbete som kan vara krävande både på ett 

psykiskt och fysiskt sätt.     

Jag måste tillverka saker för att det ska genererar pengar och inte bara leva på en given månadslön. 

Utan jag måste göra saker, det är lite stress men å andra sida så är det en jäkla tillfredställelse när 

man väl har gjort och att det generar så att man kan överleva. (Eva)   

För att kunna livnära sig på garvning bygger mycket på att man redan har en praktisk kunskap 

som grund att stå på, att man har testat sin erfarenhet och sin fysik för detta sortens arbete. Då 

det är nödvändigt att alltid ha något igång och prestera för sin egen skull så att ens praktiska 

kunskap kan förbättras och få mer erfarenhet så att man kan erbjuda kunden en variation av 

skinn i god kvalité. Eva stävar efter att arbeta lokalt, ett mål som säkert grundar sig på den 

miljöaspekt som en garvare måste ta ställning till. Då varje handling kommer med 

konsekvenser både för naturen och de individer som lever där.  Konsekvenserna ligger nog 

också till grund för hennes beslut att garva med traditionella natur ämnen i en liten skala, men 

också för att det är ett hantverk, en tyst kunskap, som håller på att dö ut. Något som tydligt 

går att se här är Evas stolthet för sitt jobb, som hon beskriver som ett privilegium. Hon visar 

sin vördnad för den traditionella garvningen genom att bevara den.    

  

4.6 Etik  

Som garvare får man vara bredd på att både fundera och också ställas inför en del etiska 

beslut. Eva känner sig bekväm med sina egna val att hon inte tar emot högvilt alltså varg, lo 

och björn då det kräver licens att garva dessa djur men också för att hon är starkt emot 

vargjakt, men hon vill inte hellre hantera burdjur påpekar hon i intervjun.   
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Det inte riktigt min grej. Det vill jag inte göra, jag tycker att det är ett knasigt sätt, vi har ju så 

mycket andra som sagt djur som bara grävs ned och slängs. Varför ska man ha rävar i bur då eller 

minkar, jag förstår inte riktigt konceptet; berättar Eva i reportaget (Tv4play, 2012) 

I intervjun som jag höll berättar Eva att en gång fick hon förfrågan på ett rävskinn för 

garvning som hon inte förstod var ett burdjur eller ett forskningsdjur, men när Eva fick veta 

vad det var så var hon inte tyst utan förklarade sin ställning. Samtidigt nämner Eva att vare sig 

det är skjutna vilda djur eller tamdjur så fortsätter hon inte om hon anser att något är lurt eller 

att djuret har blivit dåligt behandlat. Hon säger till och menar att ”man har väl en moral som 

jag känner att jag kör efter, sen får man ju fundera på nya frågor som kommer upp” (Eva). 

Just nu funderar Eva på hur det ligger till med bäverjakt berättar hon eftersom hon får in 

mycket bäver. Eva kollar runt och läser på olika jaktsidor om hur mycket bäver man 

egentligen får skjuta. ”Det är alltså inte helt stillastående utan man får tänka över nya 

funderingar, då det är dödandet av djur som ger mig mitt material” (Eva) berättar hon i 

intervjun. Det är inte bara garvaren som står för etiska beslut. Eva berättar under 

observationen att kunden som lämnade in sälen har en jaktlicens på att jaga just säl, då det 

kräver licens. Han var själv precis som Eva noga med att ta tillvara allt av sälen så skinnet 

kommer att bli en väggbonad och fettet från sälen gjorde han olja till rödfärg som han skulle 

ha när det var dags att måla om huset. Tarmarna och annat innehåll skickas upp till 

Naturhistoriska riksmuseet så att de kan göra prover och tester på det för att kunna 

dokumentera sälens värden och se om det finns några gifter i fisken som den har ätit.  

I reportaget nämner Eva att det ibland händer att folk kommer med skinn från djur som blivit 

överkörda som de har flått. Hon har fått garva både huggorm, snokar, ekorrar och andra små 

djur som blivit överkörda (Tv4play, 2012). I Dackenbergs (2011) artikel tar Eva upp att 

påkörda djur däremot ofta har gått sönder och fett som kommer in i pälsen gör det svårt att få 

de fina så det är sällan hon använder sådan pälsar eller skinn ”Det kan gå till husbehov, men i 

en professionell verksamhet är det för knepigt” (Dackenberg 2011, nr 6 sida 26). Eva brukar 

uringarva sina laxskinn och reportern frågar om hon kan sälja något där det står att de blivit 

uringarvat (Tv4play, 2012). På det svara Eva att hon inte alltid nämner det men att det finns 

lappar i butiken som berättar vad traditionell garvning är så att det går att ta redan på vilken 

metod hon har använt sig av. Hon berättar också att om hon har ett par älgöronvantar som hon 

ska sälja i någon Hemslöjdsbutik så skyltar hon inte det största med att det är just urin som 

har använts (Tv4play, 2012).  

De etiska aspekterna som garvare är inte alltid självklara påpekar Eva i intervjun, det kan till 

exempel verka omoralisk att ha killingskinn då djuret bara levt i några veckor. Där måste man 

tänka på konsekvenserna och se på den större bilden, och med det menar Eva att killingar på 

getfarmar kommer att slaktas och är det verkligen bättre då att de skinnen slängs istället för att 

göra något av dem. ”Man måste ha koll på hela grejen liksom” menar hon. Det är sällan som 

någon kommer fram i butiken och ifrågasätter att det är döda djur som hon arbetar med 

berättar Eva under intervjun. Men när det händer ”får man ju vara där och försöka diskutera, 

allting är ju inte självklart” (Eva). Eva berättar hon har hållit kurser för yngre människor på 

Järna jordbruksgymnasiet, där en del inte gillade dödandet av djur och vissa också var 

veganer eller vegetarianer.   
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Det första man gör då är att hålla en moral och etikdiskussion om vad man gör, vill man göra det? 

Vill ni inte göra det, finns det några bitar som ni kan vara med på ändå och så vidare. (Eva).   

Eva anser att det är viktigt att förmedla att man kan få mer förståelse för ett djur genom att 

vara med och se på hur det går till när man tar hand om kött och skinn, både för de som inte 

äter kött och för de som gör det säger hon i intervjun. Från slutscenen av reportaget får man se 

Eva hänga upp ett par kaninvantar bland en mängd andra vantar av olika skinn och päls. I 

bakgrunden hör man Evas röst medan hon berättar vikten av att få ta del och se hela processen 

som sker i garvningen.   

 

… även förstå att det är något som har dött här i processen men för att få det att leva vidare så 

försöker jag göra något vackert av det, för att visa vördnad inför naturen och för hur naturen är 

uppbyggd; berättar Eva (Tv4play, 2012).   

Hon tycker att det känns bra att kunna ta tillvara skinnen på ett miljövänligt sätt och kunna 

omvandla något som människor tycker är snuskigt till ett vackert läder.  

Eva pratar om att man som garvare har sin egen moralisk väg som påverkar ens beslut och hur 

man väljer att handla i olika situationer, där oftast varje handling utförs utav god vilja. Den 

moraliska vägen byggs upp genom att Eva reflekterar över sin vanor och vilka förhållande 

hon känner sig bekväm att arbeta i, då hennes strävan är att både arbeta lokalt och 

miljövänligt men samtidigt göra skinn i bra kvalité. Därför måste hon även när det gäller att ta 

etiska beslut lita på sina sinnen, sin erfarenhet och sin kunskap. Om Eva inte kan lita på sin 

materialkännedom kan hon inte hantera eventuella problem vare sig inom det praktiska eller 

det etiska. Då användning av traditionella metoder också kan vara en utmaning, i alla fall i 

vissa perspektiv då uringarvade skinn kanske inte låter så lockande för en kund eller den 

etiska frågan om det är omoraliskt att ha döda djur som sitt material. I båda situationerna kan 

det hända att Eva måste förklara sitt handlade och lita på sin erfarenhet och dela med sig av 

sin kunskap till kunden så att den kan förstå de beslut som har fattas. Det är inte bara 

garvarens egna etiska värderingar som den måste fundera på utan att även följa de lagar som 

finns inom garvning, eftersom det krävs licens för att garva storvilt (Dackenberg, 2011).  

Etiken är med andra ord en process som aldrig är stillastående utan kan hela tiden ifrågasättas 

och reflekteras över, en process som alltid kommer att finnas i en gråzon för en garvare.  

5.0 Diskussion  

Detta avsnitt är uppdelat i två delar. I Metoddiskussionen diskuterar jag min metodgenomgång 

och i Analysdiskussionen diskuterar jag och besvarar min frågeställning.  

5.1 Metoddiskussion 

Arbetet är uppbyggt kring en kvalitativ fallstudie med metodologisk triangulering som 

kombinerar olika metoder. Observation, intervju, text- och film analys har kombineras för att 

undersöka en och samma informant.  I början kände jag en viss förvirring över hur jag skulle 

kunna söka svar om vad studien egentligen skulle handla om. Efter jag tagit del av teorier och 

insamlad data och informanten kunde jag enklare formulera ett konkret syfte. En problematik 

jag stötte på var att finna en passande metod för studiens syfte. Det krävdes mycket tid för 
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inläsning, eftersom jag tvekat fram och tillbaka om jag skulle göra en etnografisk 

undersökning eller en fallstudie. Efter omfattande inläsning om metoderna kände jag ändå att 

fallstudien var den mest lämpade metoden för undersökningen, då jag ville att arbetet skulle 

fokusera på informanten. Så här i efter hand kan jag känna att det finns så mycket mer att lära 

sig om fallundersökning som metod. Därför ser jag denna studie mer som en träning till en 

förståelse för fallstudiemetoden. Speciellt vid insamlingen av empirin och med tanke på 

avgränsningen har mitt val att använda fallstudien som metod underlättat arbetet. Sharan 

(2003) menar att i en kvalitativ fallstudie inte avgör av antalet informanter eller 

representativitet utan beroende på vad man vill ha reda på. Detta passade denna studie 

eftersom jag använder mig endast av en informant. På grund av att de mindre garverierna 

både är få och väldigt utspridda över landet. Hur har det då påverkat mitt arbete att bara 

använda en informant? Jag tycker själv att i denna studie har det funkat bra med endast en 

informant men däremot kan man ju ifrågasätta trovärdigheten i den. Jag anser dock att man 

kan finna trovärdighet i arbetet, då informanten som jag använder mig av i studien både har 

egen erfarenhet och stor kunskap när det gäller traditionell garvning. På så sätt känner jag ett 

förtroende att informanten kan ge mig tillräckligt med material som kan besvara min 

frågeställning.   

 

5.2 Trovärdighet  

Förhoppningsvis har denna studie och beskrivning av det specifika fallet bidragit till en 

samlad kunskap om vad det innebär att vara garvare och garvarens syn på sitt arbete, vilket 

kan leda till vidare studier. Min förkunskap i ämnet garvning har varit ett hjälpmedel i min 

tolkning av materialet som har samlats in. Studien svagaste länk är antalet som intervjuades 

då endast en informant användes. Observation och intervjuer vid flera tillfällen och med fler 

informanter hade kunnat höja studiens trovärdighet. Sharan (2003) menar att man måste 

klargöra hur undersökningen har styrts genom triangulering som beskriver hur studien har 

genomförts och hur materialet har gett slutsatserna för att fallstudiens pålitlighet eller 

reliabilitet ska stärkas.    

5.3 Analysdiskussion 

5.4 Vad innebär det att vara garvare och arbeta småskaligt med traditionella tekniker 

idag?  

Genom studier kan vi se att det är skillnad på att vara garvare idag jämfört med förr. Det är 

färre människor som garvar för husbehov idag utan folk vill istället ha fint skinn som de kan 

ha till exempelvis möbler eller väskor. En del människor köper även sina skinn från industrier 

utomlands där de kan få tag på billigt skinn, utan att tänka på konsekvenserna. Det gör det 

svårt för en småskalig garvare att konkurrera med industrin och genom det har garvningen 

med traditionella tekniker som utförs för hand blivit ett hantverk som kanske en dag 

försvinner. Tunón, 2010 anser att traditionell skinngarvning håller på att dö ut. Åsa 

Lindstrand (2002) skriver i en artikel från Hemslöjd att Anders Håkansson som är garvare 

anser samma sak och han berättar att även om jaktkulturen finns kvar så är det färre idag som 

vet hur man tar hand om skinnen. Traditionell skinngarvning är ett exempel på den kunskap 

som Gustavsson (2002) anser ofta har långa och djupa rötter bakåt tiden. Det är därför har 



29  

  

rollen som en yrkesverksam garvare idag blivit något man kan vara stolt över, en utmaning 

som inte alla klara av. Det är inte bara ett jobb, det är en livsstil. Kulturarv och traditioner är 

något som följer den personliga kunskapen och blir ett med den skapande människan 

(Kronberg, 2012). Detta märks när Eva arbetar. För henne är garvning personligt, och med 

andra ord är hennes kunskap personlig. Gustavsson (2002) menar att kunskapen blir personlig 

eftersom vi bär den olika. Det hon har lärt sig av traditioner och hennes erfarenheter bildar en 

grund som hennes sinnen kan referera till och därmed kan Eva utveckla sig själv genom att 

pröva nya recept eller när hon gör något annorlunda jämför med det hon har lärt sig. Detta är 

vad Molander (1996) kallar för tyst kunskap, kunskap som inte bara kommer från praktisk 

träning utan också från personlig inlärning. Och på sätt kan en yrkesverksam garvare hålla 

traditionell skinngarvning i liv, precis som Kronbergs (2012) exempel på att genom att 

använda nya material men med inspiration och nya tolkningar av traditionella mönster så kan 

man hindra att ett kulturarv försvinner.   

Att vara garvare och arbeta småskaligt med traditionella tekniker innebär idag att ens fysiska 

hälsa kan kommas att sätta på prov. För hur man en vänder och vrider på det måste man 

arbeta för att verksamheten ska kunna gå runt och generera pengar. Människan är inte längre i 

behov är att ha skinn utan har själva valt att använda det. Det är därför folk gärna använder 

billigt skinn med bra kvalité, utan att tänka närmare på vart eller hur garvningen har skett 

enligt Eva. Då är det viktigt att man äger stor materialkännedom och erfarenhet för att 

kunderna ska förstå processen och föredra garvarens skinn framför industrins. Och det 

viktigaste är att man har ett intresse för garvning och den tradition som finns bakom. Man 

måste känna lust för sitt arbete för att kunna orka med den stress och press som kan komma 

med processen.   

5.5 Vilka problem och utmaningar kan en garvare som arbetar småskaligt med 

traditionella tekniker stöta på idag?  

En av de mest vanliga utmaningarna kan vara att få kroppen att orka, då ryggmuskelproblem 

lätt kan uppstå, eftersom en garvare arbetar näst intill med hela kroppen under hela 

garvningsprocessen. Idag måste man även testa sig själv för att se om man håller för den här 

sortens verksamhet. Precis som i skrået när lärlingen var tvungen att göra ett prov innan den 

kunde bli mästare (Rahme, 1991). Skillnaden idag är att garvaren själv avgör vad den klarar 

av. Kanske är det därför bara ett fåtal garvare idag livnär sig på traditionell skinngarvning i 

småskaligt verksamhet. Då de själva känner att varken kroppen eller deras materialkännedom 

räcker till för professionellt bruk utan endast för husbehov och det egna skapandet. Molander 

(1996) anser att i kunskapens centrum ligger det tre huvudlinjer; kultur, handling och 

respektive kroppen. Det är alltså en fråga om etik att kunna lita på sin kunskap och veta sina 

gränser. Det finns flera etiska problem och utmaningar som en garvare kan stöta på. Det kan 

vara allt ifrån hur djuret har blivit behandlat innan slakt och hur huden ser ut efteråt, till hur 

kundens moral kanske skiljer sig från garvarens. Eva beskriver det som en pågående 

processen där man hela tiden får nya funderingar att tänka över. Hur en garvare väljer att 

handla i en situation är upp till garvaren själv, bortsätt från vissa lagar som finns inom all 

garvning. Gustavsson (2002) tar upp olika etiker så som plikt- eller regeletik, de utgår från 

allmänna regler medan konsekvensetik utgår från följderna av våra handlingar. Etiska regler 

är en strävan att göra det bästa i varje handling, något som oftast inte går att uppfylla helt 
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menar Molander (1996). Oväntade problem kan dyka upp i en garvningsprocess och när man 

har den här sortens verksamhet måste man vara beredd på att lösa dem. Annars kan det leda 

till att det inte går att använda skinnet alls om då förlorar garvaren både material, tid och 

pengar. För Eva är det en tillfredsställelse att kunna lösa oväntade problem med skinnen och 

är en av fördelarna med att vara garvare, genom att man lär sig något nytt. Ett annat problem 

kan ligga i själva arbetsplatsen då lokalen måste vara tillräckligt stor för att man ska få plats 

med verktyg, material och förvaring. Annars kan det hända att man inte kan göra ett lika 

effektivt arbete och i värsta fall förlora kunder som man inte kan ta emot, på grund av 

platsbrist.  

 

5.6 Hur hanterar garvaren dessa problem och utmaningarna?  

För att kunna lösa materiella problem, som laga ihop ett hål på ett skinn eller se till att skinnet 

får rätt pH-balans under garvningen måste garvaren kunna lita på sin materialkännedom. Det 

är här Eva använder all sin erfarenhet och låter kroppen jobba ihop med sinnet. Det bevisar 

hur beroende garvaren är av sin materialkännedom, där varje litet val räknas. Gustavsson 

(2002) anser att för att kunna behärska en praktik måste man handla avsiktligt, genom att veta 

varför och vad man gör. Här pratar vi om själv handlingens kvalitet, alltså den aristoteliska 

etiken (Gustavsson 2002). Med det menas att tyst kunskap innebär att man äger både 

färdighetskunskap och förtroendekunskap, vilket leder till att folk förutsätter att människor är 

kunniga genom långvariga yrkeserfarenheter (Gustavsson, 2002). Kunden förväntar alltså att 

en yrkesverksam garvare har erfarenhet och litar på att garvaren vet vad den gör. Men vad gör 

man om man ens materialkännedom inte räcker till eller om man prövar en ny teknik? I 

analysen kan vi se att det händer att Eva själv vänder sig till litteraturen, genom observationen 

fick jag syn på häftet: Erfarenheter från projektet sälen vår gemensamma resurs: garvning av 

sälskinn med alun, fett och bark. Vilket visar på att hon själv använde det när hon arbetade på 

sälskinnet som nämns i texten. I det skapande arbetet har teorin ett syfte att hjälpa och vägleda 

så att man kan komma vidare i den skapande processen, det kan vara om en teknik, ett 

material eller verktyg medan praktiken är det som fram kallar till ett personligt uttryck 

(Kronberg, 2012). Som garvare kan det också ske att huden man får in visar på att djuret har 

blivit dåligt behandlat innan eller efter slakt och där är det garvarens etiska värderingar som 

avgör hur den hanterar situationen.  

För Eva handlar det om att alltid vara i rörelse, inte fastna i processen utan alltid tänka vidare 

till nästa moment. Vilket hon har lärt sig av sin erfarenheter, sinnen kan då avgöra hur ett 

skinn ska förberedas och garvas. I yrkeskunnandet är tid och rytm det centrala i kunskapen 

(Molander, 1996). För att hantera dessa etiska utmaningar som kan uppstå när man är garvare 

behöver man veta vart ens egna etiska värderingar står någonstans så att man kan diskutera 

dem. Gustavsson (2002) menar att genom att reflektera kring våra vanor kan vi utveckla vår 

etik, och att i den praktiska klokheten är värdet inbyggt eftersom det handlar om att öka 

samhället välbefinnandet. För Eva bygger hennes moralväg på att hon vill visa sin vördnad 

inför naturen.   

Slutsatsen för hur en garvare hanterar problem och utmaningar som kan dyka upp i processen 

går inte fullt ut att besvara. Då det beror på hur stor garvarens materialkännedom är men 
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också vad garvaren har för etiska värderingar, alltså kunskap och åsikter som kan förändras 

efter hand menar jag. Vikten ligger just i garvarens erfarenheter, både inom det materiella 

och det etiska. 

 

6.0 Fortsatta studier  

Detta arbete har varit spännande och om jag hade tillfälle att studera vidare inom ämnet så 

finns det några olika aspekter som jag gärna hade velat studera närmare. En undersökning om 

både småföretagare och industrier för att få en klarare och djupare bild av ämnet och för att se 

skillnader och likheter med en yrkesverksam garvare i småföretagande jämfört med industrin. 

Det också för att få mer kunskap om hur det går till på ett större garveri. Skillnader utifrån 

genusperspektiv skulle också vara intressant att undersöka närmare. Då vi kan se att förr var 

garvning något som kvinnorna gjorde för husbehov men när männen tog över blev det istället 

yrke.  

  

7.0 Avslutande kommentar  

Jag är nöjd med resultatet för mitt arbete och anser själv att jag har hållit mig till mitt syfte 

som var att belysa och beskriva hur det är att vara yrkesverksam garvare och vad som driver 

den att arbeta med just traditionell garvning. Jag hoppas att sammanställningen som stått i 

fokus i detta arbete om vilka aspekter en garvare får ta ställning till i sin verksamhet 

uppskattas av läsaren. Samt att arbetet har gett ökad förståelse och med det kunna bidragit till 

att läsaren kan göra medvetna val när det kommer till skinn och läder. Inom både 

hantverksaspekterna, miljöaspekterna men också de etiska aspekterna som varje människa bör 

fundera på.   
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Bilaga 1   

Sms som skickade den 2014-02-25 till Eva innan observationen och intervjun.   

Hej Eva  

Tänkte kolla hur nästa vecka ser ut för dig om jag skulle kunna komma antingen onsdag, 

torsdag eller fredag för en intervju? Sedan undrar jag också om det finns en chans att jag 

skulle kunna få gå med dig och se hur en vanlig arbetsdag ser t för dig. Denna observation 

skulle helst ske dagen innan intervjun. Självklart har du all rätt att tacka nej till en observation 

och intervju, då detta är frivilligt! // Amanda Tunholm  
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Bilaga 2  

Intervjuunderlag.  

• Hur kom du in på garvning?  

• Vad är traditionell garvning?  

• Hur ser du på hantverkets relevans idag?  

• Hur tror du att dina kunder ser på att du jobbar med dessa gamla tekniker?  

• Finns det någon speciell bransch som du vänder dig till?  

• Finns det några för och nackdelar med att vara garvare?  Vad behöver man tänka på 

när man har ett garvföretag?  

• Vad gör du för att kunna livnära dig på garvning?  

• Ser du några etiska problem som garvare?  

• Känner du att det är någon skillnad med hur man garvar idag och hur man garvade 

förr inom den traditionella garvningen?  

 


