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Inledning  

Sedan år 2003 finns ämnet textilvetenskap på grund-, avancerad- och forskarnivå 

vid Uppsala universitet. Inom textilvetenskap studeras textila föremål ur ett historiskt 

perspektiv. Praktiska erfarenheter av textilt hantverk i kombination med kunskaper om 

föremålens kontext ses som en viktig kunskapsbas att utgå ifrån vid föremålsstudierna. 

Dessa grundtankar återspeglas i utbildningens innehåll. Under grundkursen får 

studenterna praktisk erfarenhet av olika textila material och tekniker, samtidigt som de 

sätter sig in i textilvetenskaplig historia och teori. Det blir en bas att stå på för 

fortsatta studier på avancerad nivå. 

Textilvetenskapens position i förhållande till sitt forskningsobjekt, de textila 

föremålen, är ganska unikt inom den akademiska världen. Traditionellt har det 

funnits en dikotomi mellan praktiska och teoretiska utbildningar och detta lever 

kvar i hög grad. Utbildningen är den enda i sitt slag i Norden och internationellt 

sett är det ovanligt med akademiska utbildningar som använder hantverkskun-

nande som ett analytiskt verktyg. 

Grundtankarna inom ett kunskapsområde påverkar vilka metoder som används i 

forskningspraktiken. Inom textilvetenskap står de textila föremålen i centrum och 

närstudier ligger ofta till grund för kopplingarna till annat källmaterial, såsom 

arkivmaterial och bilder. Små ledtrådar som upptäcks vid föremålsobservation 

anses kunna ligga till grund för slutsatser om exempelvis tillverkning och bruk av 

föremålet. Det kan till exempel handla om att koppla en grupp av föremål till 

skriftliga källor, genom att jämföra uppgifter om material, sömnadstekniker och 

tillverkningskontext. Synen på föremål som informationsbärare förekommer även 

inom andra områden med ett föremålsbaserat perspektiv. För att förstå den process 

som föremålsanalysen är en del av görs kopplingar till både praktisk kunskap och 

teoretiska perspektiv på föremålsbaserad forskning. 

Inom den textilvetenskapliga forskningen används flera olika metoder för 

dokumentation i samband med observationen. I forskningen produceras således 

många slags dokumentationstyper, bland annat beskrivningar, fotografier och ritningar. 

Detta gör det särskilt intressant att studera textilvetenskap som kunskapsområde. 

Genom att studera textilvetenskap utifrån ett informationsvetenskapligt perspektiv 

kan uppsatsen bidra med nya perspektiv på föremålsdokumentation. 
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Perspektiv på föremålsbaserad forskning 

I detta avsnitt behandlas metateoretiska perspektiv på föremålsbaserad forskning, 

dels mer generella teorier om föremål som informationskälla och dels texter som 

fokuserar på forskningen om just textila föremål. I anslutning till detta diskuteras 

forskning om föremålsdokumentation. 

Föremålsbaserad forskning förekommer inom flera olika discipliner, till exempel 

inom arkeologi, konstvetenskap, etnologi, kulturvård, museologi och historia. Det 

bredare begreppet material culture studies är ett brett fält som omfattar studier 

ifrån fokus på materiell kultur. Dock varierar graden av uppmärksamhet som före-

målen ägnas i studierna och vad man använder för metoder för att få kunskap. I den 

senare litteraturen på området märks kritik mot det sätt att se på föremål som länge har 

varit dominerande - ett synsätt som präglas av att föremålet främst har rollen som 

förlängd tanke och som symboler uttryckt i materia (Dudley 2012, s. 4). De som 

framför kritiken anser att föremålen spelat en underordnad roll i förhållande till 

sociala, kulturella och språkliga aspekter. Uppmärksammandet av föremål har 

ibland beskrivits som the return to things och i uttrycket kan man spåra viljan att 

återigen sätta föremålen i centrum (Olsen 2010). Dessa tankar återfinns inom flera av 

de akademiska fälten och kan ses som en motreaktion mot det perspektiv inom 

kultur- och samhällsvetenskaperna som satt det immateriella i främsta rummet. 

Det gemensamma för de forskare som har ett tydligt föremålsbaserat perspektiv 

är att de anser att föremål kan bidra med viktig information för att besvara 

forskningsfrågorna. 

I det följande presenteras texter som diskuterar föremålsbaserad forskning. 

Detta är relevant för uppsatsen eftersom ämnet textilvetenskap utgår ifrån ett 

föremålsbaserat perspektiv. Först behandlas texter som diskuterar perspektiven 

inom andra föremålsnära forskningsfält, därefter behandlas texter som specifikt 

diskuterar forskning om textilier. Slutligen ges en överblick över forskningen 

kring dokumentation av föremål. 

Bjørnar Olsen som är professor i Arkeologi vid Tromsö Universitet har skrivit 

boken med den talande titeln In defense of things: Archeology and the ontology 

objects (2010). Ett av bokens syften är att visa på att teoretisk forskning och prak-

tiska föremålsstudier kan kombineras. Han lyfter fram att det finns mycket att lära 

genom att studera föremålens materiella egenskaper (Olsen 2010, s. 18). Det är 

inte heller bara monument eller rikt dekorerade föremål som bör studeras, anser 
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han, utan även de vardagliga tingen. The return to things blir inte blir meningsfull 

utan att inkludera också dessa, menar Olsen (Olsen 2010, s. 19). Liknande frågor 

lyfts i antologin Museum objects: Experiencing the properties of things. Författar-

na anser att föremålen ägnats för lite uppmärksamhet inom forskningen kring 

material culture och att de främst har setts som bärare av kulturella symboler. 

Föremålens särskilda egenskaper och hur de påverkar oss människor har därför 

sällan utforskats närmare, menar de (Dudley 2012, s. 4). Texterna förespråkar ett 

perspektiv där föremål studeras både som uttryck för mänskliga idéer och som 

materiella företeelser (Dudley 2012, s. 5). 

Konsthistorikern Jules Prown har bland annat skrivit texter som kretsar kring 

konst som material culture. I ”Mind in matter: An introduction to material culture 

theory and method” (2001) ger han förslag på metoder för att studera föremål. 

Metoden innefattar flera steg, från observation till ingående analys ihop med 

andra källor (Prown s. 2001 78-87). Föremål kan enligt Prown användas som 

”evidence rather than passively as illustrations” (Prown 2001, s. 69). I sin text ger 

han också en överblick över området för material culture men betonar samtidigt 

att det inte är ett fält, utan flera. Så här beskriver Prown grundtankarna inom 

material culture: 

The underlying premise is that objects are made or modified by man reflect, consciously or 
unconsciously, directly or indirectly, the beliefs of individuals who made, commissioned, 
purchased, or used them, and by extension the beliefs of the larger society to which they be-
longed (Prown 2001, s. 70). 

Enligt Prown beror underordnandet av det materiella på att den västerländska kulturen 

har upphöjt det abstrakta och det intellektuella som något som står över fysiska ting 

(Prown 2001, s. 70). Med ett föremålsnära perspektiv anses föremålen istället 

kunna ge direkt eller indirekt kunskap om den samhälleliga kontexten. 

Textilier har särskilda materiella egenskaper och de utgör således en egen kategori 

av föremål. Allmänna teorier kring föremål kan gälla också för dem, men för att 

kunna relatera till den speciella föremålskategori som förekommer i uppsatsen 

krävs en inblick i de fält som specifikt analyserar textilforskning. I antologin Textiles 

revealed: object lessons in historic textil and costume research diskuteras föremålen 

som levande bevis, ledtrådar och källor som bär på viktig information om historien 

(Finch & Brooks 2000). De olika texterna ger konkreta exempel på hur observationer 

av föremål i kombination med andra källor, kan berika forskningen om dräkter och 

andra textilier och den kontext som de tillverkades i. Närstudier anses ge värdefull 

information: 

The textile detective will learn far more about real people and real history by careful exami-
nation, analysis and comparison of historical garments than has ever been presented in a his-
tory lesson. […] Handmade garments retain hidden messages about their users and their mak-
ers (Johansen 2000, s. 53). 
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Den information som kan utläsas vid noggranna observationer anses kunna ligga 

till grund för datering och kunskap om tillverkning och ursprung (Brooks 2000, s. 

3). Det handlar både om att analysera teknik och material och att uppmärksamma 

förändringar som skett över tid, såsom fläckar, lagningar och färgförändringar. 

Sådana detaljer blir ofta synliggjorda vid konservering och därför poängteras att 

dokumentation fyller en viktig funktion (Finch 2000, s. 9). Karen Finch, som 

grundade Textile conservation centre, skriver att varje föremål i samlingarna: 

[…] is a document of the sum of the development that led to its creation and of its subsequent 
use and history. However, none may be read without a great deal of background knowledge 
of history, art and design, high fashion and its impact on social and economic life, ethnogra-
phy, archeology, textile techniques and technological development (Finch 2000, s. 7). 

Föremålet ses här som ett dokument, där information om dess historia kan utläsas. 

Här betonas också bakgrundskunskapernas betydelse och Finch skriver att modern 

vetenskap visserligen kan användas för att datera föremål, men att det krävs andra 

slags kunskaper för att utläsa de händelser som ligger bakom (Finch 2000, s. 7).  

Antologin Textiles and text: Re-establishing the links between archival and 

object-based research kretsar kring hur föremål och skriftliga källor kan användas 

tillsammans i textilvetenskaplig forskning (Hayward & Kramer 2007). Författarna 

som medverkar ger exempel på hur de använt sig av ett kombinerat källmaterial i 

det egna forskningsarbetet för att få kunskap om textilier. 

Birgitta Svenssons text Föremål för forskning (2008) förmedlar att de spår som 

kan upptäckas i studiet av föremål kan bidra till att vi lär oss saker om historien:  

Not least materiality itself tells us a great deal about authenticity, handicraft skills and 
aestethics on different local and global levels, which means they can communicate something 
about the society surrounding them (Svensson 2008, s. 181). 

Hon menar att den här synen på föremål sällan förekommer inom forskning på 

universiteten, men att den däremot är vanlig inom museiverksamhet. Som forsk-

ningsledare på Nordiska museets Forskarskola ser hon dock ett ökat intresse för 

studier av det materiella även inom akademiska studier och att det på sikt skulle 

kunna leda till ett utökat samarbete mellan museer och universitet (Svensson 

2008, s. 176). 

I artikeln ”Doing the laundry? A reassessment of object-based dress history” 

diskuterar Lou Taylor (1998) den teoretiska klyftan inom dräkthistoria. De olika 

perspektiv som förekommit inom akademi å ena sidan och inom museiverksamhet 

å andra sidan, har länge skilt sig åt. Medan museiforskning oftast utgår ifrån ett 

föremålsbaserat perspektiv, fokuserar de akademiska studierna på kulturella och 

sociala faktorer. Den här klyftan menar Taylor, kan delvis bero på att de verksamheter 

som arbetat utifrån det föremålsbaserade perspektivet har varit kvinnodominerade 

och därmed haft låg status (Taylor 1998, s. 339). Hon lyfter fram flera feministiska 

studier som har undersökt hur den manliga dominansen inom forskningen har påverkat 
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vilka aspekter som har lyfts fram som viktiga i dräkthistoriska studier. De föremåls-

nära yrkenas forskningsmetoder har kritiserats för att vara deskriptiva, alltför 

detaljfokuserade. Kritiker har också menat att mer vikt borde läggas på exempel-

vis system för klädproduktion och sociala studier. Taylor poängterar att dräkt-

historiker även lägger vikt vid detta men att: 

 […] without precise analysis of ’every flounce’1, where would the historian find the infor-
mation that would enable recognition of these ’distinct systems of provision’? How are the 
coded cultural readings of ‘the private versus social’ nature of consumption to be made ex-
cept through meticulous study of these details? (Taylor 1998, s. 348). 

Enligt hennes synsätt är således även detaljstudier för att förstå den kontext som 

dräkterna ingår i, eftersom de ger konkret information som kan användas för att 

analysera exempelvis klädproduktionen. 

En lyckad integration av forskning och museiverksamhet beskrivs också i 

Jaana Tegelbergs artikel ”The museum collections of craft teacher training. Cultural 

heritage serving education and research” (2010, s. 175). En omfattande samling 

med textila föremål som förvaltats inom utbildningen för slöjdlärare blev en del 

av Helsingfors’ universitetsmuseum 2003. Föremålen används i föremålsbaserad 

forskning och i undervisning. Museisamlingen beskrivs som ett verktyg för 

studenterna i deras lärande, som via föremålen kan få kunskaper om kulturhistorien 

och om hantverk (Tegelberg 2010, s. 175-176). 

Att det finns en klyfta inom studiet av dräkter inom material culture är också 

något som Daniel Miller och hans medförfattare diskuterar i antologin Clothing as 

material culture (2005). Liksom Taylor påtalar han klyftan mellan de perspektiv 

som finns på kulturhistoriska institutioner och inom akademiska studier. Miller 

skulle gärna se att man förenade både det föremålsnära perspektivet och det kulturella 

och sociala perspektivet i studiet av dräkter (Miller 2005, s. 1). 

Det föremålsbaserade perspektivet på dräkt diskuteras också av sociologen Yuija 

Kawamura i Doing research in fashion and dress: an introduction to qualitative 

methods (2011). Hon menar att direkt observation av föremål ger värdefull 

information och som kan ligga till grund för kunskap om föremålets relation till 

andra föremål, om en viss historisk tidsperiod och om människor och deras tankar 

(Kawamura 2011, s. 92). Vidare betraktar hon textilier som en huvudkälla men 

anser att de inte kan läsas och analyseras utan kopplingar till andra källor (Kawamura 

2011, s. 97). Hon menar att man bör ge mer uppmärksamhet åt de materiella 

aspekterna av samhället eftersom ”there is no simple boundary between persons 

and their social environment” (Kawamura 2011, s. 96). Grundtanken är att sam-

tidigt undersöka det materiella och det immateriella. Därför vore interdiscipli-

nära studier något att sträva emot menar Kawamura och det idealiska i sammanhanget 

                                                 
1 Flounce betyder ungefär volang, eller garnering, d.v.s. en liten detalj av ett textilt föremål. 
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vore att kombinera de föremålsnära perspektiv som finns på exempelvis på museer 

och de sociala perspektiv som finns inom akademin (Kawamura 2011, s. 97).  

I sin text “Föremålens betydelser” beskriver Elisabeth Stavenow-Hidemark 

(1992) hur dokumentation av föremål kan ge “fördjupad och konkret föremåls-

kunskap” (s. 102). Observation och dokumentation anser hon bidrar till djupare 

kunskap om föremålen. Att verbalisera och namnge i katalogiseringsarbetet på ett 

museum menar hon ger ett stöd för minnet. Hon tar också upp att dokumentation 

har låg status på museer trots att det utgör en av verksamhetens grundpelare (Sta-

venow-Hidemark 1992, s. 102).  

I avhandlingen Katalogen – nyckeln till museernas kunskap?: Om doku-

mentation och kunskapskultur i museer diskuterar Bengt Wittgren museernas för-

hållningssätt till dokumentationsverksamheten (2013). Han menar att det saknas 

kritiska undersökningar om olika förhållningssätt till dokumentation och katalogi-

sering. En orsak kan vara att dokumentation har haft låg status, precis som Stave-

now-Hidemark tar upp (Wittgren 2013, s. 2). Analysen känns igen från Taylor 

(1998) som uppmärksammat det föremålsnära arbetets låga status, vilket nämndes 

tidigare. En annan orsak som Wittgren tar upp är att museerna har fokuserat på 

själva föremålen snarare än att utveckla kunskapssystemen (Wittgren 2013, s. 

205). Wittgrens studie är intressant för den här undersökningen för att den be-

handlar de epistemologiska förhållningssätt som ligger bakom museernas sätt att 

arbeta med föremålsdokumentation.  

Enligt Wittgrens analys är bibliotekssektorn det fält som har det tydligaste 

metaperspektivet inom ABM-sektorn medan ”museerna är de institutioner som 

minst problematiserar kataloger, katalogisering och dokumentation” (Wittgren s. 

209). Genom att använda den biblioteks- och informationsvetenskapliga teorin 

domänanalys och tillämpa den på textilvetenskapens dokumentationspraktik, kan 

min studie tillföra ny kunskap om föremålsdokumentation.  
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Teoretiska utgångspunkter 

I undersökningen av ämnet textilvetenskap används det teoretiska ramverket do-

mänanalys i kombination med teorier kring praktisk kunskap. Dessa behandlas i 

det följande och därefter förs en diskussion om dokumentbegreppet i förhållande 

till föremål. Kapitlet avslutas med en presentation av uppsatsens syfte och fråge-

ställningar. 

Domänanalys 

Birger Hjørland är professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Köpen-

hamns universitet. Han har utvecklat domänanalys som ett teoretiskt ramverk för 

biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning. Att använda sig av domäna-

nalys är ett sätt att studera hur en verksamhet eller en viss disciplin producerar och 

använder sig av information. Domänen utgör således ett avgränsat kunskapsom-

råde. I den här uppsatsen studeras textilvetenskap som en domän. Studier av just 

vetenskapsområden har tidigare genomförts med hjälp av domänanalys som teore-

tiskt ramverk, till exempel i Hjørlands egen forskning om klassifikation av psyko-

logiämnet (Hjørland 1998b).  

Hjørland anser att det ägnats för lite uppmärksamhet åt att undersöka hur en 

domäns historia och kunskapssyn påverkar hur information ordnas och används 

(Hjørland 2002a, s. 436, 440). Genom att lägga fokus på dessa faktorer kan man 

synliggöra hur de metateoretiska perspektiven och forskningspraktiken är relate-

rade till varandra. Inom ett forskningsämne finns alltid medvetna och omedvetna 

uppfattningar om det som studeras och hur det studeras, dvs. ontologiska och 

epistemologiska grundtankar och tillvägagångssätt. Hjørland beskriver episte-

mologi som “the generalisation and interpretation of collected scientific experi-

ence” (Hjørland 2002a, s. 439). Därför ser han studier av domänens epistemologi 

som grundläggande oavsett vilka andra aspekter av domänen som undersöks 

(Hjørland 2002a, s. 440).  Han menar att man inom biblioteks- och informations-

vetenskap ofta sysslar med dessa frågor på ett implicit plan, men han vill bidra till 

att de medvetandegörs (Hjørland 1998, s. 620). 
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Epistemologi är något som skapas genom den praktik som pågår inom ett 

kunskapsområde. I sin avhandling om historieämnet skriver Per Nyström: 

Till domänanalysen hör […] insikten att ett ämne aldrig kan uppfattas som något direkt givet 
av sitt kunskapsobjekt utan tvärtom måste förstås utifrån de aktiviteter genom vilka vetande 
produceras, alltså de praktiker som förmedlas mellan verklighet och utsaga. En domän blir 
därför en konkret aktivitet där ett konkret arbete utförs (Nyström 2011, s. 42). 

 

Det som görs inom forskningspraktik kan därför ses som uttryck för epistemolo-

giska utgångspunkter. Det är således intressant att studera både direkta uttalanden 

som rör synen på kunskap och det konkreta arbete som bedrivs eftersom det kan 

spegla domänens epistemologiska förhållningssätt.  

I sin artikel ”Domain analysis in information science: eleven approaches: 

traditional as well as innovative” (2002) ger Hjørland förslag på konkreta verk-

samhetsområden som kan studeras med hjälp av domänanalys. Ett av de områden 

som Hjørland tar upp är studier av dokument och deras speciella roll inom domä-

nen. Han anser att detta har varit negligerat inom biblioteks- och informationsve-

tenskap och att det är meningsfullt att studera detta utifrån ett domänanalytiskt 

perspektiv (Hjørland 1998a, s. 616). Han lyfter fram att varje domän har sina spe-

ciella dokument och att de olika dokumenttyperna bör studeras för att även dessa 

speglar domänens epistemologi: “Not only do the content of document, but also 

their sub-languages, their composition and whole system of documentation reflect 

epistemological presumptions” (Hjørland 1998a, s. 617). För min undersökning är 

denna utgångspunkt viktig, eftersom jag fokuserar just på dokumentation inom 

textilvetenskap och vilka kunskapsteoretiska grundtankar som metoden är relate-

rad till.   

Att studera textilvetenskapens ontologi innebär att undersöka vad det är som 

studeras inom domänen medan epistemologi handlar om hur det studeras. Doku-

mentation är en del av kunskapsprocessen inom textilvetenskap och därför stude-

ras den som en del av epistemologin. Undersökningen fokuserar på att analysera 

hur dokumentationen som forskningsmetod står i relation till ämnets andra 

epistemologiska utgångspunkter och till ontologin. Hur kommer dessa samband 

till uttryck i forskningspraktiken, i undervisningen, i avhandlingarna och i infor-

manternas syn på sitt ämne? Ett historiskt perspektiv kommer att anläggas för att 

förstå vilka influenser som påverkat textilvetenskap som ämne.  

Enligt Hjørland bör man studera en domäns sociala sammanhang för att förstå 

hur det påverkar informationsstrukturen. Han vänder sig emot de riktningar inom 

biblioteks- och informationsvetenskap som enbart har fokuserat på individens sätt 

att hantera information eftersom man ofta har förbisett sociala och kulturella fak-

torer (Hjørland 2002b, s. 258). Jag delar synsättet att studier av de sociala sam-

manhangen är viktiga för att förstå hur information och kunskap skapas inom do-

mänen. Därför kommer jag att studera hur kontakten mellan kollegorna ser ut med 

särskilt fokus på hur det påverkar forskningsprocessen.   
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I sin avhandling Från kungaporträtt till läsketikett: En domänanalytisk studie 

över Kungl. bibliotekets bildsamling med särskild inriktning mot katalogiserings- 

och indexeringsfrågor studerar Ulrika Kjellman dokument som redskap i en social 

praktik (2006). I hennes avhandling är det epistemologiska perspektivet viktigt, 

men hon vill också lyfta fram materiella och sociala egenskaper eftersom hon an-

ser att de påverkar den vetenskapliga praktiken och de dokument som ingår i den 

(Kjellman 2006, s. 62). Det finns en risk att dessa faktorer åsidosätts när fokus 

riktas främst mot epistemologin, menar Kjellman. Detta är något jag tar fasta på i 

min undersökning och det innebär att jag studerar domänen textilvetenskap utifrån 

tanken att både epistemologin och de materiella och sociala aspekterna inverkar 

på hur dokumenten produceras och används inom forskningspraktiken.  

Praktisk kunskap  

Textilvetenskapens kunskapsteoretiska grundtankar studeras i relation till forsk-

ningspraktiken, där praktiska erfarenheter har en viktig roll. Därför har jag valt att 

använda mig av teorier kring praktisk kunskap för att förstå hur dessa grundtankar 

har utvecklats och hur de kommer till uttryck i undervisning och forskning. Be-

greppet praktisk kunskap är också relevant i förhållande till forskarnas föremåls-

observationer och dokumentationer, eftersom det är en process där ny kunskap 

skapas genom handlingar. 

Ett viktigt begrepp inom teorierna kring praktisk kunskap är förtrogenhets-

kunskap. Det har kommit att delvis ersätta begreppet tyst kunskap, som signalerar 

att den praktiska kunskapen inte kan verbaliseras (Bohlin 2009, s. 69). Att ha för-

trogenhetskunskap, eller att vara förtrogen med något, innebär att man har mycket 

praktisk erfarenhet inom ett visst område. Förtrogenhetskunskap kan också besk-

rivas som förmågan att känna igen saker (Bohlin 2009, s. 60). Praktisk kunskap 

kan användas som ett samlande begrepp för både färdighetskunskap (att veta hur 

man gör något) och förtrogenhetskunskap (att ha erfarenhet av något) (Bohlin 

2009, s. 58). I antologin Vad är praktisk kunskap gör Fredrik Svenaeus följande 

definition: 

Den praktiska kunskapen bärs som en personligt erövrad kunnighet som tagit plats hos indi-
viden – och i den mänskliga gemenskap där han eller hon handlar – och den utövas på ett in-
tuitivt sätt (Svenaeus 2009, s. 13). 

Det är med andra ord de samlade erfarenheterna av att ha sett, gjort, känt och upp-

levt, som tillsammans utgör den praktiska kunskapen. Ett närbesläktat begrepp till 

förtrogenhet är konnässörskap, som främst använts inom konstvetenskap. 
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I sin bok Kunskap i handling diskuterar Bengt Molander praktisk kunskap utifrån 

perspektivet att kunskap och handling hör ihop. Han använder sig av begreppet 

kunskap-i-handling för att betona att kunskapen finns i handlandet och inte går att 

separera ut. Därför kan inte kunskap-i-handling läras ut på en abstrakt nivå, utan 

måste läras och tränas in genom att man själv utför handlingarna (Molander 1996, 

s. 136). Kunskap-i-handling kan enligt Molander ses som ”uppmärksamt hand-

lande med beredskap för förändring” (Molander 1996, s. 142). I den här uppmärk-

samheten ser Molander det som att praktikern håller ”flera alternativ öppna som 

levande möjligheter i sin handling” och har överblick över situationen (Molander 

1996, s. 143). Det kan innebära att man prövar sig fram och på så vis lär sig något 

nytt och att man hela tiden har beredskap att ändra sitt handlande. Erfarenheterna 

förändras alltså kontinuerligt. Något som är viktigt i Molanders resonemang är att 

handlingen blir ”källa till kunskap samtidigt som den görs” (Molander 1996, s. 

143). Det är ytterligare ett sätt att betona att kunskapen inte går att ”plocka ur” 

handlingen efteråt, utan att den blir till genom handlingen och genom det lärande 

som den innebär (Molander 1996, s. 143). I relation till detta diskuterar Molander 

begreppet reflektion och menar att reflektionen omfattar mer än att man ”tänker 

på vad man gör”. Istället förespråkar han en bredare syn på vad reflektion kan 

vara och betonar att den inte är något som sker ”ovanifrån”, utan att den är en typ 

av uppmärksamhet i handlandet (Molander 1996, s. 142). 

En erfaren praktiker kan skärpa uppmärksamheten mycket mer, menar Mo-

lander. Detta för att han eller hon övat upp en förmåga att se bättre och att mer av 

handlingarna går på rutin (Molander 1996, s. 143). Molander beskriver det som att 

praktikern har en repertoar, som utgör en slags bas för kunskap-i-handling. Denna 

repertoar kan bestå av exempel, bilder, tolkningar och handlingar (Molander 

1996, s. 138). Det blir möjligt för praktikern att uppmärksamma mönster med sitt 

tränade öga, tack vare sina tidigare erfarenheter av kunskap-i-handling, eller med 

andra ord tack vare sina förtrogenhetskunskaper.  

Praktikern påverkas också av det som Molander benämner som orienterings-

system. Han beskriver det som ett system av värden och vanor som påverkar per-

sonens handlande, till exempel ”de frågor som den handlande är benägen respek-

tive inte benägen att ställa om olika saker och ting” (Molander 1996, s. 150). Ori-

enteringssystemen sätter alltså vissa gränser för reflektioner och frågor. Det här 

begreppet kan jämföras med begreppet förförståelse, och det finns stora likheter 

mellan dem. Förförståelse är ett begrepp som används för att benämna de bak-

grundskunskaper som vi alltid bär med oss in i en situation och som är beroende 

av det sociala och kulturella sammanhang som vi befinner oss i. Förförståelsen 

påverkar hur vi tolkar någonting. Det innebär dock inte att vi är låsta till en slags 

förståelse, utan genom att vara öppna för det vi inte känner till kan vi få nya per-

spektiv på det vi studerar (Gustavsson 2002, s. 113).  
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Man kan säga att den ena aspekten av praktisk kunskap är vad som händer i 

en situation där man gör något praktiskt och att den andra aspekten är hur de sam-

lade erfarenheterna (av alla sorter) finns med personen som en kunskapsbas. Det 

är dock ett analytiskt grepp att skilja ut dessa aspekter från varandra eftersom 

kunskapsbasen är föränderlig och utökas kontinuerligt genom olika handlingar 

som personen gör. Jag kommer att använda mig av teorierna kring praktisk kun-

skap för att förstå hur dokumentation används inom textilvetenskaplig forskning 

och för att undersöka hur detta är kopplat till textilvetenskapens ontologiska och 

epistemologiska grundtankar. 

Observationen och dokumentationen av föremål kan ses som kunskap-i-handling 

eftersom forskaren i mötet med föremålet använder sig av sina handlingar för att nå 

nya insikter om en speciell forskningsfråga. Handlingarna består i att titta på före-

målet uppmärksamt och att röra vid det (om det är tillåtet) med händerna eller 

med ett redskap. För att undersöka hur föremålens egenskaper och våra grundläg-

gande förutsättningar som biologiska varelser samverkar i handlingen ”att obser-

vera” och ”att dokumentera” läggs här en teoretisk grund. 

I antologin Museum objects: Experiencing the properties of things (Dudley, 

2012) som presenterades i föregående kapitel, formulerar sig olika forskare kring 

dessa frågor. En grundtanke som genomsyrar texterna är att föremålen inte bara 

formas av oss utan att de också påverkar våra idéer och känslor: 

We are not only constructivist creatures (though that is an important element); we are also 
packages of flesh and nerve cells, bodily interacting with other physical things (including 
other people). We have the sensory experiences we do partly because an artefact having par-
ticular material qualities - bigness, blueness, roundness, smoothness, and so on (Dudley 2012, 
s. 7). 

Dudley menar att detta är fundamentala aspekter av vårt möte med den materiella 

världen, som ofta utelämnats inom forskning som fokuserar på sociokulturella och 

historiska faktorer. Vidare skriver hon att om vi ska kunna förstå vad som händer i 

mötet med föremål, måste vi undersöka de materiella, känslomässiga och kropps-

liga faktorer som är inblandade (Dudley 2012, s. 7). Det här är något som Anna 

Gibbs undersöker närmare i kapitlet ”Disaffected” (2012, s. 151). Hon beskriver 

det som att det biologiska har varit förvisat från humaniora i samband med de 

konstruktivistiska strömningar som ”turned nature into second nature” (Gibbs 

2012, s. 151). Gibbs diskuterar hur ”det kognitiva” har setts som något som stått 

över andra mekanismer hos människan och som styrt över andra sätt att veta, eller 

ha kunskap (Gibbs 2012, s. 155).  

De perspektiv som lyfts fram i Museum objects: Experiencing the properties 

of things (Dudley 2012) är relevanta för min undersökning, eftersom de lyfter 

fram de grundläggande förutsättningar som påverkar mötet med föremålen. Uti-

från detta perspektiv bör epistemologi, kunskap och tanke inte separeras ifrån 

kropp och sinnen. Detta är viktigt att uppmärksamma i min undersökning då tex-
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tilvetenskap är ett forskningsämne som i stor grad involverar kunskapsprocesser 

där sinnena spelar en stor roll i tolkningen av det materiella. I min uppsats under-

söker jag hur forskarna inom textilvetenskap närmar sig föremål – vad de ser och 

upplever i samband med observationen och dokumentationen. Det som forskarna 

uppmärksammar när de studerar föremålen ligger ju till grund för dokumentation-

en.  För att förstå de olika mekanismer som är inblandade i observationen och 

dokumentationen av textila föremål är det viktigt att ta hänsyn till de aspekter som 

beskrivits ovan eftersom de påverkar hur forskarna inom textilvetenskap observe-

rar, analyserar och dokumenterar textila föremål. 

Här följer en genomgång av uppsatsens viktigaste begrepp som rör de olika 

slags kunskapsprocesser som är involverade i textilvetenskapliga studier.  

Begreppet kunskap-i-handling används för att förstå textilvetenskapens speci-

ella epistemologier och hur dessa kommer till uttryck i forskningspraktiken. Mer 

konkret handlar det om att kunna diskutera hur kunskapsprocessen ser ut i de situ-

ationer där forskarna skapar ny kunskap genom praktiska handlingar, vilket ex-

empelvis kan vara hantverksövningar, observation och dokumentation av föremål.  

Begreppet observation och handlingen ”att observera” står för en process där 

forskaren aktivt närstuderar föremålet på olika sätt, till exempel genom att titta 

och känna. Det är alltså inte ett passivt inhämtande av intryck, utan det som fors-

karen uppmärksammar sker genom kunskap-i-handling. I uppsatsen är ofta obser-

vation och dokumentation en del av samma process och då betraktas de som kun-

skap-i-handling tillsammans. Det är således aktiviteter som inbegriper både analys 

och ett praktiskt undersökande med hjälp av olika sinnen, vilket genererar ny kunskap.  

”Att analysera” är som sagt en del av observations- och dokumentationspro-

cessen, men räcker inte ensamt för att beskriva de aspekter som är viktiga i forsk-

ningsprocessen, eftersom analys är starkt förknippat med tänkandet och lämnar 

lite utrymme åt det kroppsliga.  

Hantverkskunnande används i uppsatsen för att beskriva erfarenheterna av att 

ha utfört textila tekniker med hjälp av olika material och redskap. Förtrogenhet 

innebär i uppsatsen erfarenheter av att ha studerat många textila föremål. Det in-

nebär att man har djupare kunskaper inom ett visst område, som bygger på närkontakt 

med de fysiska föremålen. Förtrogenheten handlar således om att ha en grund för att 

kunna känna igen material, tekniker och mönster. Hantverkskunnandet är i sig en 

slags förtrogenhet men för att undvika begreppslig förvirring används begreppet för-

trogenhet enbart för erfarenheter av att ha studerat föremål.  

Nära kopplat till dessa erfarenheter finns de kunskaper som förvärvats genom 

text- och bildmaterial, vilket i uppsatsen benämns kontextuella kunskaper. Det 

omfattar litteratur på området, arkivmaterial, fotografier och målningar. Detta går 

givetvis in i de andra kunskaperna, men en analytisk uppdelning är nödvändig för 

att kunna förstå den mångfacetterade kunskap som skapas inom textilvetenskap.  
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Vidare kommer jag att använda mig av ordet kunskapsbas som ett samlande 

begrepp för alla ovanstående erfarenheter/kunskaper, med andra ord det som an-

ses behövas för att kunna forska inom det textilvetenskapliga fältet. Förförståelse 

betecknar de kulturella och sociala bakgrundskunskaper som varje individ bär 

med sig i olika situationer och har dels att göra med kultur i en vidare bemärkelse, 

men också den kultur som textilvetenskapen som verksamhetsområde utgör. 

Dokumentbegreppet 

I undersökningen av kunskapsprocessen inom textilvetenskap ställs frågorna: hur 

hämtar forskarna kunskap och var hämtar de den? Den teoretiska grunden för tex-

tilvetenskapens epistemologiska tillvägagångssätt behandlades i föregående av-

snitt. I det följande diskuteras föremålen som informationskälla utifrån ett utvid-

gat dokumentbegrepp.  

Enligt Suzanne Briet kan alla objekt som samlas in och klassificeras definie-

ras som dokument. Dokumentbegreppet kan enligt hennes synsätt omfatta både 

textuella källor, ett konstverk eller en sten på ett mineralmuseum (Briet 1951, s. 

11). Det gemensamma är att dessa objekt har bevarats eller katalogiserats för att 

de anses kunna representera ett materiellt eller intellektuellt fenomen. Både före-

mål tillverkade av människor (med eller utan intentionen att informera) och arte-

fakter som existerar i naturen kan således ses som dokument i en viss kontext. Då 

dessa primära dokument beskrivs och klassificeras så skapas sekundära dokument 

(Briet 1951, s. 11).  

I ”Information as thing” diskuterar Michael K. Buckland begreppen informat-

ion och dokument (1991). I sitt begrepp information-as-thing inkluderar han fö-

remål, både de som skapats med syftet att informera och de som indirekt kan vara 

informativa: “People are informed not only by intentional communications, but by 

a wide variety of objects and events” (Buckland 1991, s. 359) Han menar att fö-

remål, precis som andra informationskällor har potential lära oss något (Buckland 

1991, s. 356). Föremål samlas, bevaras och studeras för att nå kunskap och därför 

kan de enligt Buckland ses som en form av information (Buckland 1991, s. 354). 

Då ett föremål beskrivs skapas en representation i form av exempelvis en bild, en 

text eller ett annat objekt (Buckland 1991, s. 358). Representationerna, eller med 

andra ord dokumentationerna, anser Buckland är ett sätt att göra det lättare att 

förstå och hitta informationen (Buckland 1991, s. 358). Genom att exempelvis 

dokumentera en grupp broderier kan uppgifter om tekniker jämföras och bearbetas 

tillsammans.  

Inom textilvetenskap står de textila föremålen i centrum och är en av de vik-

tigaste primärkällorna i forskningen. I uppsatsen används ett utvidgat dokument-

begrepp och textila föremål betraktas således som informationsbärare, som precis 

som skriftliga källor bär på information som kan tolkas och användas för att förstå 
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ett fenomen. Under forskningsprocessen beskriver forskarna de textila föremålen 

med hjälp av olika dokumentationsmetoder vilket ger upphov till sekundära do-

kument, d.v.s. olika dokumentationstyper. Begreppet dokumentation behandlas 

närmare i uppsatsens tema “De textila föremålen som informationsbärare”. 

Syfte och frågeställningar 

Inom textilvetenskap används textila föremål som en av de viktigaste primärkäl-

lorna. Olika metoder för dokumentation används som ett led i forskningsproces-

sen. Syftet med den här uppsatsen är att utifrån ett domänanalytiskt perspektiv 

undersöka hur dokumentation används i forskning och undervisning inom textil-

vetenskap och att ställa detta i relation till domänens kunskapsproduktion och 

sociala sammanhang.  

 

Vad studeras inom textilvetenskap – vad är dess ontologi? 

Vad finns det för epistemologiska grundtankar inom textilvetenskap och hur 

kommer de till uttryck i forskningspraktiken, i undervisningen och i de texter 

som produceras inom textilvetenskap? 

Vad ingår textilvetenskap i för socialt sammanhang och hur påverkar det kun-

skapsproduktionen? 

Vad har dokumentationen för roll inom textilvetenskaplig forskning och under-

visning? Hur ser dokumentationsprocessen ut? Vilka dokumentationstyper 

skapas och hur används de i förhållande till annat källmaterial? 
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Metod och material 

Avgränsningar och analysaspekter 

I uppsatsen studeras den vetenskapliga disciplinen textilvetenskap, vid institution-

en för konstvetenskap på Uppsala universitet. Att betrakta textilvetenskap som 

domän innebär att ämnet ses som ett avgränsat kunskapsområde. På en konkret 

nivå omfattar domänen det teoretiska och praktiska arbete som bedrivs av forskare 

och lärare inom ämnet textilvetenskap. 

Eftersom fokus i uppsatsen ligger på dokumentation så behandlas de praktiska 

övningarna i textila tekniker som ingår i grundutbildningen främst som en redan 

förvärvad kunskapsbas i förhållande till dokumentationen. Däremot är forskarnas 

fortsatta lärande och testande av hantverkstekniker under forskningsprocessen en 

viktig del i undersökningen. 

Detta fokus innebär att lektioner i materiallära och hantverkstekniker inte har 

ingått i studien, utan observationer har endast gjorts av lektioner som fokuserar på 

föremålsanalys, källkritik och dokumentation. På grund av att A-kursens övningar 

i broderianalys och vävanalys är förlagda till höstterminen har det inte varit möj-

ligt att delta i dessa, utan det är endast lektioner som ingår i B-kursen som har 

observerats. Det har inte heller varit möjligt att göra observationer av delkurserna 

Föremålsforskning i teori och praktik och En röd tråd i arkivet – skriftliga källor 

för textilvetenskaplig forskning, som ingår i magisterutbildningen. 

Med utgångspunkt i Hjørlands 11 angreppssätt (2002a) studeras domänens 

ontologi och epistemologi ur både ett nutida och ett historiskt perspektiv. Sociala 

relationer har också varit en viktig aspekt att undersöka. Särskilt fokus ligger på 

vilken funktion dokumentation har inom textilvetenskap och de dokumentat-

ionstyper som är resultatet av dokumentationsprocessen. De olika analysaspekter-

na hör nära samman och det innebär att det material som de olika metoderna har 

gett upphov till har kunnat användas för att besvara frågor rörande alla aspekterna. 

Vid analysen av ämnets epistemologi och ontologi anläggs som nämnts ett hi-

storiskt perspektiv, men uppsatsen kommer inte att ge en heltäckande historisk 

bild av hur textilvetenskap utvecklats som ämne eftersom det ligger utanför ramen 

för den här undersökningen. Föremålsdokumentationer förekommer under alla 

nivåer inom utbildningen, men får en större roll från B-nivå och uppåt och därför 

kommer också tonvikten att ligga mer på den delen av utbildningen. Nedan följer 
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en beskrivning av de metoder som använts i undersökningen samt hur analysen av 

materialet har genomförts. 

Kvalitativa intervjuer  

Sammanlagt har tre intervjuer genomförts. Två av informanterna är verksamma 

som forskare och lärare i textilvetenskap. Den tredje informanten är professor 

emerita i textilvetenskap. Urvalet är baserat på att dessa är eller har varit aktiva 

både inom forskning och undervisning eftersom mina frågeställningar rör dessa 

två områden.  

Som förberedelse för intervjuerna gjordes en lista med frågor utifrån uppsat-

sens frågeställningar. Dessa frågor låg sedan till grund för de specifika intervju-

frågorna. Under intervjuerna har frågeunderlaget främst fungerat som ett stöd för 

minnet och intervjuerna kan därför beskrivas som semistrukturerade. Jag har varit 

öppen för sådant som uppkommit under intervjuerna och har uppmuntrat infor-

manterna att berätta mer om sådant som de kommit in på spontant. Det har ofta 

skett genom det som kallas för återspegling (Gillham & Jamison Gromark 2008, s. 

61), d.v.s. att som intervjuare reflektera över något informanten sagt, vilket kan 

leda till en fördjupad diskussion.  

Intervjuerna har bidragit till att ge en nyanserad bild av forskningen inom tex-

tilvetenskap. Jag känner alla informanterna sedan innan, genom min utbildning i 

textilvetenskap, vilket gjorde att intervjusituationerna blev avslappnade. Infor-

manterna presenteras närmare under bakgrundskapitlet. Jag upplever att mina 

kunskaper inom ämnet och min erfarenhet av hantverk har gjort att jag har kunnat 

få en djupare förståelse för forskarnas metoder och sätt att resonera kring textila 

föremål, dokumentation och praktisk kunskap. Mina förkunskaper har gjort det 

lättare att följa upp tankegångar och att ställa följdfrågor under intervjuerna. Utan 

inblick i terminologi eller textila tekniker och material skulle det inte ha varit möj-

ligt att genomföra intervjuerna på en sådan specifik nivå. Att jag själv har skrivit 

en uppsats där dokumentation av broderier spelade en central roll gör att jag har 

en förförståelse för denna metod. 

Samtidigt är det viktigt att påpeka att jag i och med min egen bakgrund som 

student inom textilvetenskap ofrånkomligen är influerad av de perspektiv jag stu-

derar, vilket kan ses som ett källkritiskt problem. Det kan tänkas att det gör det 

svårare att vara kritisk och att uppmärksamma vissa aspekter av ämnet. Jag har 

dock försökt ha ett utforskande förhållningssätt och har varit beredd att omvärdera 

det jag tidigare haft en viss uppfattning om. Även om intervjuerna har liknat sam-

tal så har jag varit medveten om min roll som intervjuare och medvetet försökt 

förhålla mig “naiv” (Gillham & Jamison Gromark 2008, s. 105). Det betyder att 

jag har försökt att inte ha förutfattade meningar om vad informanterna skulle 

svara på mina frågor utan har strävat efter att ställa öppna frågor och utgå ifrån en 
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position där jag trots mina förkunskaper är “på utflykt” inom deras kunskapsom-

råde och utforskar det utifrån mitt biblioteks- och informationsvetenskapliga per-

spektiv. Vid analysen av materialet har jag således även studerat textilvetenskap 

utifrån min nuvarande teoretiska position (Ahrne & Svensson 2011, s. 203).  

Intervjuerna har spelats in med hjälp av diktafon, och varje intervju resulte-

rade i ca 1 timmes inspelning. Inspelningarna har transkriberats i sin helhet en 

kort tid efter varje intervju, då minnet fortfarande är färskt (Gillham & Jamison 

Gromark 2008, s. 168).  

Vid analysen av transkriberingarna framträdde flera återkommande teman i 

materialet. En tankekarta gjordes för att få en överblick över vilka aspekter som 

kunde sorteras under de tre olika temana och de gavs rubrikerna En bred kun-

skapsbas, Föremålen i centrum och De större sammanhangen. Varje intervju 

gicks igenom igen och olika uttalanden delades in efter dessa teman. Det visade 

sig fungera bra, för det var nästan inga uttalanden som ”blev över”, utan det allra 

mesta passade in under rubrikerna. Både direkta uttalanden och informanternas 

beskrivningar av hur forskningen går till i praktiken har uppmärksammats vid 

analysen, eftersom bägge kan betraktas som uttryck för domänens epistemologi 

och ontologi. 

Efter temaindelningen skrev jag ut intervjuerna och markerade de uttalanden 

som var extra viktiga eftersom de förmedlade grundtankar kring ämnet textilve-

tenskap. Dessa empiriska exempel bedömdes kunna belysa uppsatsens undersök-

ningsaspekter på ett tydligt sätt (Ahrne & Svensson 2011, s. 204). Slutligen gjor-

des en översikt för varje tema med de viktigaste aspekterna och vad de var uttryck 

för samt en lista med sådan sekundärlitteratur som kunde användas för att förstå 

innehållet i just det temat. Vid analysen av observationerna och de olika texterna 

utgick jag sedan ifrån samma tema-indelning, vilket beskrivs nedan. 

Observationer 

För att få inblick i hur dokumentation används inom undervisning i textilveten-

skap har jag genomfört observationer på fyra lektioner som hållits för studenter 

som läser textilvetenskap B. De ingår i delkursen Grundläggande dräkthistoria 

(Textilvetenskap B > Kursplan och litteraturlista). 

Det första tillfället som observerades var en praktisk övning i att mäta upp 

klädesplagg, som studenterna själva tog med sig. Därefter observerades två sam-

manhörande lektioner som kretsade kring dokumentation av klädesplagg. Den 

första bestod i en föreläsning om källor och källkritik i dräkthistorisk forskning 

samt en gruppövning där studenterna fick studera klädesplagg som läraren hade 

med sig. Under den andra dokumentationslektionen fick studenterna diskutera 

sina individuella dokumentationsuppgifter, som de genomfört utanför lektionstid. 

Därefter följde en diskussion i helklass om uppgifterna och läraren tog upp olika 
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punkter att ta hänsyn till vid en skriftlig dokumentation. I slutet av lektionen dis-

kuterades en text ur kurslitteraturen, med fokus på de metoder som kan användas 

för att studera dräkter ur ett källkritiskt perspektiv. Den fjärde observationen gjor-

des under en lektion i textilsamlingen.2 Läraren tog fram dräkter ifrån olika tidspe-

rioder och visade skärningar, sömnad, material och andra detaljer samtidigt som 

hon gjorde återkopplingar till dräkthistoria, kurslitteraturen och andra moment i 

undervisningen. Studenterna fick titta närmare på plaggen om de ville. 

Eftersom mitt syfte inte har varit att undersöka studenternas upplevelser av 

undervisningen var det inte aktuellt att göra en deltagande observation, utan fokus 

har främst legat på att studera undervisningens innehåll och hur lärarna diskute-

rade föremålen och dokumentationen. Därför har jag särskilt uppmärksammat vad 

lärarna sade under lektionerna, hur de använde sig av olika undervisningsmaterial, 

såsom bilder och klädesplagg. Studenternas diskussioner kring föremålen har 

också observerats, men främst för att se hur undervisningssituationen har sett ut. 

Min roll som observatör kan beskrivas som övervägande passiv, d.v.s. jag del-

tog inte i övningarna eller diskussionerna utan satt med och lyssnade och gjorde 

anteckningar. Under gruppdiskussionerna gick jag runt till de olika grupperna, 

men ställde inga frågor eller kommenterade. Däremot har jag förstås har deltagit 

på mer implicita sätt än att aktivt prata under lektionerna, till exempel genom att 

växla ord med studenterna och lärarna i pauserna. Det kan dock vara en fördel, 

eftersom det kan ha gjort att klassen blev mer bekväm med min närvaro under 

lektionerna (Ahrne och Svensson 2011, s. 98). Jag har också varit öppen med var-

för jag var där och beskrev mitt syfte med observationen vid första mötet med 

klassen. Även om jag höll låg profil kan min närvaro förstås ha påverkat dem, det 

vill säga att det uppstod en forskareffekt (Ahrne & Svensson 2011, s. 90). En 

förmildrande omständighet i det här fallet kan ändå sägas vara att jag själv är stu-

dent, vilket möjligtvis skulle kunna göra att forskareffekten blir mindre.  

När jag antecknade under observationerna var jag noga med att notera vad 

som var direkta citat av vad någon sagt och vad som var egna reflektioner och om 

det var en student eller en lärare som pratade. För att bättre minnas hur diskuss-

ionerna gick gjorde jag skisser under de lektioner där de fysiska klädesplaggen 

stod i centrum. Vid tillfället i textilsamlingen observerade jag några av dräkterna 

noggrannare i slutet av lektionen, för att kunna göra kopplingar till det som be-

skrivits under lektionens gång.  

När jag samlat ihop mina anteckningar renskrev jag dem i datorn och förtyd-

ligade sådant som var oklart. Därefter delades de in efter de tre teman som an-

vänts för intervjumaterialet.  

                                                 
2 Textilsamlingen hör till textilvetenskapen och finns på samma campus. 
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Textanalys 

Som kompletterande metod till intervjuer och observationer, har textanalys an-

vänts för att studera dels texterna på textilvetenskapens webbplats 

(www.konstvet.uu.se/textil)3 och dels de avhandlingar som har publicerats inom 

ämnet. Valet att begränsa undersökningen till avhandlingar kan motiveras med att 

de skrivs på forskarnivå och på så vis behandlar textilvetenskapliga metoder och 

grundtankar på ett djupare plan.  

Sedan textilvetenskap började med forskarutbildning år 2003 har det skrivits 

fem avhandlingar inom ämnet:  

De hädangångnas heraldik: En studie av broderade begravningsfanor ca 1670–

1720 av Cecilia Candréus (2008). 

Hantverksskicklighet och kreativitet. Kontinuitet och förändring i en lokal textillä-

rarutbildning 1955–2001 av Annelie Holmberg (2009). 

Skrädderi för kungligt bruk. Tillverkning av kläder vid det svenska hovet ca 1600–

1630 av Cecilia Aneer (2009).  

Med kant av guld och silver: Studie av knypplade bårder och uddar av metall 

1550–1640 av Lena Dahrén (2010). 

Skräddaren, sömmerskan och modet: Arbetsmetoder och arbetsdelning i tillverk-

ningen av kvinnlig dräkt 1770-1830 av Pernilla Rasmussen (2010). 

 

På webbplatsen beskrivs pågående avhandlingsarbeten: Ingela Wahlbergs Embro-

idery structures in perspectives, Mary Pousettes Klädd ombord och Rose Erics-

sons Bonderomantik (Forskning > Pågående avhandlingar). Jag har också tagit del 

av studieplanen för forskningsutbildning i textilvetenskap, som finns upplagd via 

webbplatsen. Följande texter på webbplatsen har också studerats: presentation av 

ämnet, kort historik, kursbeskrivningar med kursmål och information om uppsat-

ser och avhandlingar. Vid analysen av avhandlingarna och texterna på webbplat-

sen har jag använt mig av de tre teman som har beskrivits tidigare för att dela in 

materialet. 

Jag har också studerat det text- och bildmaterial som hör till varje lektionstill-

fälle, eftersom det också förmedlar vad det är studenterna ska lära sig. Materialet 

består av föreläsningsbilder, beskrivningar av uppgifter och övningar och andra 

texter som delats ut i samband med lektionerna.  

                                                 
3 Referenserna till webbplatsen anges i förkortad form i texten, se källförteckning. 
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Textilvetenskap som kunskapsområde 

Undersökningsdelen inleds med en kort bakgrund till ämnet textilvetenskap. Där-

efter diskuteras textilvetenskap som kunskapsområde utifrån uppsatsens tre te-

man: En bred kunskapsbas, Föremålen i centrum och De större sammanhangen.  

Bakgrund 

Sverige har ett rikt textilt kulturarv och en stor del av det har bevarats i olika kyr-

kor runt om i landet. Tack vare en ovanligt tillåtande inställning till kyrklig skrud 

i Sverige under reformationen blev många medeltida textilier bevarade (Estham 

1988, s. 17). Textilkonstnären Agnes Branting fick år 1906 i uppdrag att konser-

vera textilier i Uppsala domkyrka och planera en utställning med dessa. År 1908 

grundade hon textilkonserveringsateljén Pietas i Stockholm där konservatorer och 

antikvarier arbetade tillsammans för att på bästa möjliga sätt säkerställa textilier-

nas bevarande. Hon blev pionjär inom textilkonservering i Sverige och utarbetade 

metoder för att konservera textilier på ett varsamt sätt, till skillnad mot vad som 

var vanligt runt om i Europa (Estham 1988, s. 19). När Branting gick bort år 1930 

efterträddes hon av sin systerdotter Agnes Geijer. Under hennes ledning blev Pietas 

internationellt känt för sina metoder för konservering (Estham 1988, s. 21). På textil-

ateljén bedrevs textilhistorisk forskning och det fanns ett nära samarbete med ut-

ländska forskare som kom dit och tittade på samlingarna (inf.3)4. Både konserva-

torer och antikvarier tränades i textila tekniker (Estham 1988, s. 21). Agnes Geijers 

idéer har inspirerat flera konserveringsateljéer utomlands att utveckla ett liknande ar-

betssätt, till exempel i München och på textilmuseet Abegg-Stiftung i Riggisberg, 

Schweiz (inf.3), liksom Textile conservation centre vid universitetet i Glasgow (Brooks 

2000).  

År 1949 blev textilateljén Pietas en del av Riksantikvarieämbetet och bildade 

då ämbetets textilavdelning, som ansvarade för bevarandet av det textila kulturar-

vet i landet. På textilavdelningen fortgick arbetet under Geijers ledning. Infor-

                                                 
4 Intervjuerna med informanterna refereras som inf.1, inf.2, inf.3. 
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mant3 började arbeta där 1969 och hennes erfarenheter ifrån verksamheten be-

handlas närmare i under uppsatsens första tema En bred kunskapsbas (inf.3). 

Under 1990-talet skedde en omorganisation av Riksantikvarieämbetet vilket 

ledde till att forskningsverksamheten vid textilavdelningen lades ner. Vid den här 

tiden gavs en textilärarutbildning på institutionen för hushållsvetenskap vid Upp-

sala universitet. Utbildningsverksamheten hade utvecklats ur fackskolan för huslig 

ekonomi som grundades 1895.5 Sedan en tid tillbaka fanns viljan att skapa forsk-

ningsanknytning vid institutionen. Informant3, som då arbetade vid Historiska 

museet, fick kontakt med en av de anställda vid textillärarutbildningen som arbe-

tade med kurser i textil tradition. De började diskutera hur en forskarutbildning 

inom textilvetenskap skulle kunna utvecklas (inf.3). Med stöd ifrån Agnes Geijers 

fond och Historiska museet tillträdde informanten som adjungerad professor6 i 

textilvetenskap på halvtid är 1998 (inf.3). Tillsammans utvecklade informanten 

och hennes kollega kurser i textilvetenskap på A-D-nivå. Sedan 2003 finns även 

forskarutbildning inom textilvetenskap. Inom Norden är det enbart Uppsala uni-

versitet som ger grund- och forskningsutbildning inom ämnet textilvetenskap (Om 

textilvetenskap > Historik). 

 Stora externa bidrag har gjort det möjligt att anta doktorander (Om textilve-

tenskap > Historik). Bland annat har Niklas Zennström7 donerat tio miljoner till en 

fond avsedd för textilvetenskaplig forskning (Textilvetenskap > Externa bidrags-

givare). År 2006 blev textilvetenskap en del av konstvetenskapliga institutionen 

och delar nu institutionell hemvist med konstvetenskap och kulturvård. På grund-

nivå ges textilvetenskap A, B och C samt en fristående kurs i dräkthistoria på 15 

hp. Då textilvetenskap blev en del av konstvetenskapliga institutionen togs kraven 

på textila förkunskaper bort (inf.2). Sedan dess har antalet studenter på grundnivå 

ökat. Senast antogs 22 studenter på A-nivå, 15 studenter på B-nivå och 12 studen-

ter på C-nivå (Textilvetenskap > HT2013, Textilvetenskap > VT2014). 

På avancerad nivå ges för närvarande magisterutbildning i textilvetenskap. 

Det finns planer på en masterutbildning, men ännu har det inte varit möjligt att 

starta den (inf.2). Doktorsexamen omfattar 240 hp inom textilvetenskap, d.v.s. 

sammanlagt åtta års heltidsstudier (Forskarutbildning > Studieplan för forskarut-

bildning i textilvetenskap). Sedan år 2008 har fem avhandlingar lagts fram inom 

textilvetenskap och i dagsläget är tre avhandlingar under arbete. Tre av de färdiga 

avhandlingarna och en av de pågående ingår i projektet Textila manifestationer av 

makt under svensk renässans och barock som finansieras av Vetenskapsrådet: De 

hädangångnas heraldik: En studie av broderade begravningsfanor ca 1670-1720 

                                                 
5 Utvecklingen från fackskola till universitetsutbildning behandlas i Annelie Holmbergs avhandling i textilve-

tenskap med titeln Hantverksskicklighet och kreativitet: Kontinuitet och förändring i en lokal textillärarut-

bildning 1955-2001. 
6 En adjungerad professor tillsätts med hjälp av extern finansiering. 
7 Niklas Zennström är grundare av Skype och hans mamma var lärare i sömnad vid institutionen för hushålls-

vetenskap (Textilvetenskap > Externa bidragsgivare). 

http://www.avhandlingar.se/avhandling/8074393af9/
http://www.avhandlingar.se/avhandling/8074393af9/
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(Candréus 2008), Skrädderi för kungligt bruk: Tillverkning av kläder vid det 

svenska hovet ca 1600-1635 (Aneer 2009), Med kant av guld och silver: En studie 

av knypplade bårder och uddar av metall 1550-1640 (Dahrén 2010) och Embro-

idery structures in perspectives (Forskning > Pågående forskning). Avhandlingar-

na presenteras mer utförligt senare i undersökningen eftersom de hör till uppsat-

sens material.  

Vid textilvetenskapen finns idag tre universitetslektorer8, en universitetsad-

junkt9, en timlärare, två doktorander och en professor emerita10 i textilvetenskap 

(Textilvetenskap > Personal). I det följande presenteras uppsatsens informanter 

närmare. 

Informant1 har inriktat sig på broderade föremål och hennes pågående av-

handlingsarbete fokuserar på broderier ifrån medeltiden, renässansen, barocken 

(inf.1). Hon undervisar på grundnivå och avancerad nivå inom textilvetenskap. 

Informanten är utbildad herrskräddare och har arbetat länge som brodös (inf.1).  

Informant2 är utbildad skräddare och har i sin avhandling specialiserat sig på 

dräkter, med fokus på skrädderihantverk och tillverkning av dräkter vid det 

svenska hovet i början av 1600-talet. Även Informant2 är aktiv inom undervisning 

på grund- och avancerad nivå. 

Informant3 är fil.dr. i arkeologi och har disputerat på avhandlingen The 

Högom find and other Migration Period textiles and costumes in Scandinavia. 

Innan hon blev professor i textilvetenskap arbetade hon på Riksantikvarieämbetets 

textilavdelning och på Historiska museet. Då hon var aktiv inom undervisning i 

textilvetenskap föreläste hon bland annat om textilhistoria och om textila material 

och tekniker (inf.3). 

Tre teman 

Som nämnts tidigare har materialet delats in i tre teman under rubrikerna: En bred 

kunskapsbas, Föremålen i centrum och De större sammanhangen. I det första 

kapitlet diskuteras grundtankarna kring hantverkskunskap, förtrogenhetskunskap 

och kontextuella kunskaper och hur detta kan förstås i relation till ämnets historia. 

Det andra kapitlet behandlar textilvetenskapens förhållande till ontologin, de tex-

tila föremålen, och vad observation och dokumentation fyller för funktion i forsk-

ningsprocessen. Det tredje kapitlet fokuserar på hur föremålsdokumentationerna 

används tillsammans annat källmaterial för att sätta in föremålen i ett större sam-

manhang. I alla kapitlen är de sociala sammanhangen en viktig faktor att studera i 

förhållande till hur kunskap inom textilvetenskap skapas. 

                                                 
8 Universitetslektorerna är lärare med doktorsexamen i textilvetenskap. 
9 Universitetsadjunkten är lärare i textilvetenskap med pågående doktorsavhandling. 
10 Professor emerita är benämningen för en professor som gått i pension. 
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De olika temana används för att belysa de mest framträdande dragen i ämnets 

kunskapssyn och kunskapsproduktion och hur detta avspeglar sig i hur man an-

vänder sig av dokumentation som metod i studiet av föremål. Temana är en analy-

tisk indelning för att kunna presentera uppsatsens undersökning på ett överskåd-

ligt vis och för att tydliggöra textilvetenskapens ontologiska och epistemologiska 

förhållningssätt. Temana är därför inte tänkta att ses som en linjär återspegling av 

forskarnas process, eftersom de olika aspekterna i verkligheten inte går att sepa-

rera utan är en del av hela processen. Kopplingen till de större sammanhangen är 

till exempel viktig under hela forskningsprocessen och bearbetningen och jämfö-

relsen med andra källor finns hela tiden. I kapitlet med titeln De större samman-

hangen ligger dock fokus på den senare delen av forskningsprocessen, då de fär-

diga dokumentationerna används tillsammans med annat källmaterial.  

En bred kunskapsbas 

I det här kapitlet diskuteras textilvetenskapens grundtankar kring erfarenheternas 

betydelse i studiet av föremål, med andra ord den kunskapsbas som anses vara 

nödvändig för att kunna bedriva textilvetenskaplig forskning.  

Begreppen hantverkskunnande och förtrogenhet återkommer i materialet och 

bägge står för en typ av praktisk kunskap som uppnåtts genom kunskap-i-handling 

(Molander 1996). Med hantverkskunnande menas de kunskaper som erhålls ge-

nom att själv utföra ett hantverk praktiskt. Det kan till exempel vara att väva eller 

att brodera olika sorters stygn, det vill säga erfarenheten av att ha använt sig av 

textila material och tekniker med hjälp av olika redskap. Förtrogenhet handlar om 

de samlade erfarenheter forskarna har inom ett visst område, som bygger på att de 

har studerat många föremål inom området. Hantverkskunnande är också en slags 

förtrogenhet, men särskiljs begreppsligt i uppsatsen för att de olika typerna av 

erfarenheter ska kunna analyseras. Kontextuella kunskaper kan sägas vara det 

forskarna har läst in sig på ifrån tidsperioden, både ifråga om primärmaterial och 

sekundärmaterial. Primärmaterial i det här fallet kan vara arkivhandlingar och 

sekundärmaterial kan vara litteratur på området eller muntliga källor. 

Hantverkskunnande 

I beskrivningarna av textilvetenskap på textilvetenskapens webbplats betonas vik-

ten av hantverkskunnande: 

För att kunna studera eller bedriva forskning inom området är hantverkskunnandet en nöd-
vändig förutsättning, ett verktyg för att förstå, bearbeta och dra korrekta slutsatser om textila 
material och företeelser, såväl historiska som nutida (Textilvetenskap > Om textilvetenskap). 
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Här framgår det tydligt att hantverkskunnandet anses ligga till grund för både stu-

dier och forskning inom textilvetenskap. Texten förmedlar att det både är nutida 

och historiska textilier som studeras. De flesta uppsatser och forskningsprojekt 

fokuserar dock på historiska textilier, det vill säga handgjorda föremål och dräk-

ter. Grundtankarna kring hantverkskunnande bör förstås i relation till att textilve-

tenskapens huvudsakliga studieobjekt framför allt är just historiska textilier. Det 

vill säga: i studiet av handgjorda föremål behöver man förstå de handlingar som 

gav upphov till föremålet och det är genom de egna handlingarna som förståelsen 

skapas. Hantverkskunnandet uppnås genom kunskap-i-handling, vilket ger en bas 

för att kunna förstå hur föremålen har utförts (Molander 1996). 

Grundutbildningen i textilvetenskap innehåller kurser som ger praktiska kun-

skaper inom broderi, vävning och sömnad.  Så har det dock inte alltid varit. Tidi-

gare ställdes det krav på att studenterna skulle ha läst en termin vävning och en 

termin sömnad för att bli antagna till textilvetenskap. Då ämnet bytte fakultet 

2006 och förlades till konstvetenskapliga institutionen togs förkunskapskraven 

bort (inf.2). Informant2 säger att tidigare ”hade studenterna mer praktiskt med sig 

än vad vi kan ge dem idag, för det tar ju jättemycket tid att lära sig” (inf.2). När 

Informant1 och Informant2 själva började utbildningen och hade de gedigen prak-

tisk kunskap ifrån skrädderiutbildningar. Båda betonar hur viktigt dessa förkun-

skaper har varit för att kunna studera föremål. Informant2 menar att ”det jag 

gjorde i avhandlingen skulle jag aldrig ha kunnat göra utan den utbildningen. Jag 

hade inte sett de sakerna som jag ser” (inf.2). Även Informant1 lyfter fram hur 

hennes erfarenheter har varit nödvändiga för henne i forskningen: ”Om jag inte 

kunde förstå hur broderiteknikerna fungerade skulle jag inte kunna göra analyser-

na” (inf.1). Deras praktiska kunskaper gör att de kan förstå hur föremålen är ut-

förda. Informant3 beskriver det så här: ”har man inte den praktiska kunskapen så 

har man ju inget att teoretisera ikring” och ”en av våra grundpelare som vi använ-

der, som är vår metod, som skiljer oss från de andra är ju just kunskapen i det 

praktiska” (inf.3). Informant2 nämner bindningslära11 som ett exempel på en ab-

strakt kunskap som först kan förstås genom en koppling till det praktiska utföran-

det. När hon tog en sommarkurs i vävning så ”trillade polletten ner” (inf.2). Hon 

säger att ”det handlar mycket om att man ser något och att man gör någonting och 

känner vilket resultat det blir” (inf.2). I de praktiska övningarna är de olika sin-

nena involverade och informanten lyfter här fram känseln som betydelsefull. 

De första studenterna som läste textilvetenskap hade oftast en kandidatexa-

men bakom sig och arbetade inom museivärlden. Därför blev utbildningen en 

slags fortbildning (inf.3). För att de studenter som går utbildningen idag ska få 

grundläggande hantverkskunskaper har man lagt in praktiska övningar i grundut-

bildningen. Så här motiveras det i kursbeskrivningen: 

                                                 
11 Bindingslära handlar om hur vävda tyger konstrueras. 
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Praktisk hantverkserfarenhet anses utgöra en viktig grund för förståelse och tolkning av in-
formation i bevarade textilier. I kursen ingår därför hantverkstekniska moment vilka syftar till 
att ge en bas för dokumentation och analys (Textilvetenskap > Utbildning > Grundutbild-
ning). 

Under A-kursen läser studenterna kurserna ”vävkonsten i teori och praktik” och 

”broderikonsten i teori och praktik”. De får också grundläggande kunskaper om 

textila material och redskap (Textilvetenskap A > Kursplan och litteraturlista). I 

B-kursen ingår kursen ”sömnad och mönsterkonstruktion i teori och praktik” 

(Textilvetenskap B > Kursplan och litteraturlista). Både A- och B-kursen innehål-

ler praktiska övningar där studenterna får testa olika tekniker. Inom broderi får de 

till exempel prova olika slags stygn för att ”de ska få en viss förtrogenhet med 

andra tekniker och att olika tekniker kan se väldigt lika ut” (inf.1). De får också 

göra uppritningar av broderimönster och prova olika lim som används för att mon-

tera broderier (inf.1). Under kursen i sömnad får studenterna testa olika handsöm-

nadstekniker för att kunna känna igen dem när de sedan studerar plagg (inf.2). 

Övningar i att analysera vävprover ger kunskaper om olika slags bindningar och 

de får sätta upp en vävstol och att prova att väva. Även här handlar det om ett lä-

rande som kan beskrivas med begreppet kunskap-i-handling, då studenterna får 

erfarenheter genom det praktiska görandet (Molander 1996). Vid analysen av 

vävprover används en nål för att kunna räkna trådarna och se hur de förhåller sig 

till varandra. Dessa handlingar skulle inte gå att ersätta med att exempelvis titta på 

en uppritning av ett vävmönster eftersom de tekniska aspekterna inte framkommer 

då. Grundutbildningen ger baskunskaper inom textilt hantverk, för att studenterna 

ska ha dem med sig då de studerar textila föremål. 

De grundtankar som informanterna ger uttryck för är att det krävs fördjupade 

hantverkskunskaper för att kunna forska inom textilvetenskap och studera föremål 

på en avancerad nivå. Informant2 anser att hantverkskunnande fungerar som en 

grund för att kunna dokumentera på detaljnivå. Hon menar att man behöver ha 

kunskaper om hur tekniken och materialen fungerar om man ska arbeta med 

föremål (inf.2). Enligt det textilvetenskapliga perspektivet krävs det således att 

forskaren har ”relevant praktisk och teknisk kunskap för att kunna dokumen-

tera, analysera och förstå vad han/hon ser” (Dahrén 2010, s. 32-33). 

Men även för de som inte ska forska om själva hantverket, är hantverkskun-

nandet ett viktigt analytiskt redskap för att kunna dra slutsatser menar Informant2. 

Utan hantverkskunnandet finns det risk att felaktiga slutsatser dras (inf.2). Ett 

exempel hon tar upp är en forskare som analyserade ett textilt föremåls form utan 

att ha förstått att formen berodde på hur tyget hade varit upphängt. Hantverkskun-

nandet fungerar således som ett källkritiskt verktyg i studiet av föremål (inf.2). 

Förståelsen för hur olika tekniker, material och redskap samverkar utgör enligt 

forskarna en grund för analys (Dahrén 2010, s. 32). I ämnesbeskrivningen på 

webbplatsen står det att ”hantverkskunnandet [är] en nödvändig förutsättning, ett 

verktyg för att förstå, bearbeta och dra korrekta slutsatser om textila material och 
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företeelser, såväl historiska som nutida” (Textilvetenskap > Om textilvetenskap). 

Enligt Informant2 är det väldigt ovanligt att hantverket används som ett analys-

verktyg inom universitetsutbildningar. Hon drar paralleller till andra områden som 

kulturvård och textilkonservering, men då de berättar om textilvetenskap utom-

lands märks det att förhållningssättet är ovanligt (inf.2).  

De hantverkstekniska kunskaperna gör också att forskaren kan prova tekniska 

lösningar för att bättre förstå ett föremål. Det kan handla om att prova att sy några 

särskilda stygn eller att göra en toile av ett plagg (inf.2). 12 Lena Dahrén har i sina 

studier av metalltrådsknypplingar, gjort egna provknypplingar för att förstå hur 

tekniken fungerar och ”hur material, redskap och teknik samspelar” (Dahrén 

2010, s. 89). Provknypplingarna har varit möjliga för att hon har praktisk hant-

verkskunskap som byggts upp under hennes år som spetskonsulent.13 I alla av-

handlingarna som skrivits inom textilvetenskap betonas betydelsen av det egna 

hantverkskunnandet och att det varit en förutsättning för att kunna utföra föremål-

sanalyserna.  

Forskarnas olika hantverksbakgrunder påverkar också vilka frågeställningar 

som fokuseras, vilket Pernilla Rasmussen lyfter fram i sin avhandling om skräd-

deri under sekelskiftet 1800. Hon påpekar att ”tyger, vävtekniker och mönster 

spelar en underordnad roll medan mönsterkonstruktion och sömnad fått en mer 

framträdande plats” i hennes avhandling (Rasmussen 2010, s. 20). Hennes fokus 

ligger således på de aspekter som hon själv fördjupat sig i under praktiskt hant-

verksarbete och hon menar att det är nödvändigt att låta förkunskaperna styra fö-

remålsstudierna för att kunna sålla bland den information som syns i föremålet. 

Genom ett fokus som grundar sig i hantverkskunnande blir det således möjligt att 

skärpa blicken inför vissa detaljer som är extra viktiga för ens frågeställningar. 

Informant2 tar också upp erfarenheterna av att ha arbetat tillsammans med andra 

hantverkare under sin utbildning till skräddare. Hon menar att det har varit en vik-

tig erfarenhet i sina analyser om hur hovets skrädderi fungerade (inf.2). 

Både Rasmussen och Informant2 diskuterar hur förkunskaper både kan vara 

en styrka och en begränsning. De menar att den hantverksmässiga skolningen oft-

ast är en fördel men att den moderna skolningen inom skrädderi också kan på-

verka tolkningen i en negativ riktning (Aneer 2009, Rasmussen 2010). Modernt 

skrädderi skiljer sig markant ifrån äldre skrädderi exempelvis vad gäller stygnens 

utseende.  

Även om hantverkskunnandet är en viktig del av kunskapsbasen inom textil-

vetenskap brukar de betona att det inte är någon hantverksutbildning, säger Infor-

mant2 (inf.2). Här återkommer grundtanken att hantverkskunnandet är ett analy-

tiskt redskap. Det anses vara viktigt både för att studera textila föremål men också 

                                                 
12 En toile är ett plagg som sys i ett enkelt tyg för att prova hur det ska se ut. 
13 En spetskonsulent arbetar för att bevara och utveckla knyppeltraditioner i Sverige.  
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för att kunna undersöka andra frågeställningar och källmaterial inom textilveten-

skap. Annelie Holmberg har i sin avhandling Hantverksskicklighet och kreativitet: 

Kontinuitet och förändring i en lokal textillärarutbildning 1955-2001 studerat hur 

den praktiska delen av textillärarutbildningen har utvecklats. Hon tar upp att hen-

nes textila kunskaper legat till grund för både dokument- och föremålsstudierna. 

Hon menar att hennes erfarenheter av vävning, knyppling, sömnad och arbete i en 

konstvävnadsateljé blir till ett hjälpmedel vid studierna (Holmberg 2009, s. 13). I 

hennes avhandling kretsar frågeställningarna om hur pedagogiken utvecklats och 

föremålen fungerar som kompletterande källor till dokumenten. Hantverkskun-

nandet fungerar således som en viktig del av kunskapsbasen både i studier där 

föremålen är i centrum som studier där fokus ligger på exempelvis en viss verk-

samhet.  

Förtrogenhet och kontextuella kunskaper 

En epistemologisk grundtanke som återkommer i uppsatsens material är att kun-

skapsbasen också bör bestå av erfarenheter av att ha sett och känt på många före-

mål, att ha studerat dem nära och på så vis fått praktisk erfarenhet av dem. Man 

anser också att kontextuella kunskaper är viktiga för att kunna tolka föremålen. 

Här följer en diskussion om vilken betydelse förtrogenhet och kontextuella kunskaper 

har i relation till de textila föremålen, vilket är ämnets viktigaste studieobjekt. 

I undervisningen avspeglas den här grundtanken under lektionen i textilsam-

lingen (obs.3)14. Där visar Informant1 dräkter från olika tidsperioder och pratar om 

material, tillskärning, sömnad och andra textiltekniska detaljer. Studenterna får 

känna på tygerna och titta nära på hur exempelvis ett knapphål är sytt (obs.3). 

Läraren uppmärksammar studenterna på olika aspekter att ta hänsyn till i studier 

av föremål, såsom förändringar av materialets färg på grund av ålder och hur vissa 

material går sönder på grund av deras sammansättning (obs.3). Genom kunskap-i-

handling får studenterna erfarenheter av att närma sig föremål med ett textilveten-

skapligt förhållningssätt (Molander 1996). Förtrogenheten skapas genom att de 

närmar sig materialet med både syn och känsel (Gibbs 2012).  

Informant1 berättar hur hennes erfarenhet av att studera ett stort antal brode-

rade föremål har gett henne en ”förtrogenhet med materialet. Om man har sett 

många tekniska lösningar och vet att de är näst intill standardiserade ibland så kan 

man kanske säga att ’vanligtvis är det så här’” (inf.1). Hennes samlade förtrogen-

hetskunskaper ger henne alltså möjlighet att göra jämförelser och dra slutsatser 

om hur det brukade vara under en viss period. Hennes långa erfarenhet av att ha 

dokumenterat broderier gör det att hon numera kan göra ”snabbdokumentationer” 

av föremål, exempelvis på en utställning. Vid ett sådant tillfälle kunde hon se att 

                                                 
14 Observationerna refereras som obs1, obs2, obs3 och obs4. 

http://www.avhandlingar.se/avhandling/8074393af9/
http://www.avhandlingar.se/avhandling/8074393af9/
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ett föremål var skarvat och hon säger att: ”hade jag inte varit van vid att se skar-

vade föremål så tror jag inte att jag hade sett den” (inf.1).  

Informant2 skriver i sin avhandling:  

Förtrogenhetskunskap byggs upp genom nära studier av många objekt, ofta under lång tid. 
Den kunskap som alstras kan utgöras av exempelvis kännedom om gestaltning, material, 
färgkombinationer och tekniska lösningar, samt de variationer som förekom under utveckl-
ingens tid (Aneer 2009, s. 35). 

Grundtankarna kring förtrogenhetens betydelse märks tydligt när Informant3 be-

rättar om sina tidigare erfarenheter. Under sin utbildningstid besökte hon 

Hallwylska museet med sin klass: ”vi sprang omkring där och räknade knutar på 

mattorna på golven, vi tittade på dräkterna i garderoben, allt alltså. Och jag tror att 

det var det som var en väldigt viktig del för den fortsatta verksamheten” (inf.3). 

När hon sedan började arbeta som antikvarie på Riksantikvarieämbetets textila-

teljé fick hon chans att ingå i ett sammanhang där konservatorer och antikvarier 

arbetade tillsammans med föremålen. På textilavdelningen arbetade de med Histo-

riska museets omfattande textilsamling och utöver det även med landets kyrkliga 

textilmaterial (inf.3). Möjligheterna att utveckla en förtrogenhet med textila före-

mål var således stor och informanten betonar hur lärorikt det var med den interna 

utbildningen. På textilavdelningen fanns många kunniga personer och i diskuss-

ioner om de textila föremålen pågick hela tiden. Informanten nämner särskilt en 

kvinna som en var oerhört skicklig som konservator och säger att ”hon kunde inte 

formulera det i ord, men hon var fullständigt otrolig på att veta vad ett föremål 

behövde […] Hon visste precis vilka material som skulle till, vilken typ av stygn 

som skulle till, hon tänkte med händerna.” (inf.3). Informanten beskriver också 

hur Agnes Geijer regelbundet besökte dem efter sin pension och trots att hon hade 

en svår ögonsjukdom så kunde hon säga precis vad något var ”hon behövde inte 

se mycket och hon behövde knappt känna heller” (inf.3). Det som beskrivs är en 

handlingsbaserad erfarenhet som bygger på mångårig förtrogenhet med textila 

föremål.  

Det är tydligt att tiden på Riksantikvarieämbetets textilavdelning gav infor-

manten kunskaper som var betydelsefulla då hon började arbeta inom textilveten-

skap och tillsammans med sin kollega utvecklade ämnets egna teoretiska ramar. 

På frågan hur de formulerade sig kring ämnets innehåll svarar hon att:  

Ja, vi använde egentligen, skulle man kunna säga, den här verksamheten som vi haft på gamla 
textilavdelningen, alltså en verksamhet som byggde på hantverkskunnande och ett historiskt 
kunnande, en föremålsbaserad teknisk historisk (inf.3).  

Informantens erfarenheter ifrån textilavdelningen kan därför sägas vara betydande 

för hur ämnet utformades, tillsammans med de erfarenheter och kunskaper som 

hennes kollega från textillärarutbildningen hade med sig. 
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Under den tidiga perioden i textilvetenskapens historia var besök på olika mu-

seer och textilsamlingar vanliga inslag. Vid besöken tittade de nära på föremålen 

och ”diskuterade dem högt och ljudligt” (inf.3). Betydelsen av diskussioner kring 

föremålen blir tydlig här och dialogen är också en av de faktorer som Bengt Mo-

lander lyfter fram som viktig i relation till kunskap-i-handling (Molander 1996).  

Då ämnet bildades fanns ett samarbete mellan textilvetenskap och Historiska 

museet, där Informant3 arbetade halvtid samtidigt som hon hade sin tjänst som 

professor vid textilvetenskapen. Tanken var att studenterna skulle kunna använda 

samlingarna i sina studier. Samarbetet upphörde dock senare, efter beslut av mu-

seichefen (inf.3). Men strävan mot att ge studenterna en förtrogenhet med textila 

föremål finns fortfarande kvar, vilket bland annat märks under lektionen i textil-

samlingen. Under grundutbildningen besöker de också textilsamlingar och i B-

kursen ingår ett besök i Skansens klädkammare (obs.4). 

Studier på högre nivåer i textilvetenskap leder oftast till en fördjupning inom 

ett speciellt område. Det är tydligt att alla informanter har sitt specialområde. ”Det 

går inte att vara expert på allt”, säger Informant2 under den andra lektionen i 

dokumentation (obs.4). I avhandlingarna märks det också att forskarna har valt ett 

särskilt område som de byggt upp en djup kunskap om. Lena Dahrén har som ti-

digare nämnts, mångårig erfarenhet av knypplingar. Hennes förtrogenhetskun-

skaper har utökats ytterligare genom hennes avhandlingsarbete om metallknypp-

lingar (Dahrén 2010, s. 30). Pernilla Rasmussen, som forskat kring dräkter beto-

nar att:  

Förmågan att göra jämförelser, tolkningar och analyser av det man ser i dräktmaterialet beror 
på en förtrogenhet med och en erfarenhet av stora mängder föremål som tillsammans bygger 
en specialistkunskap som gör forskaren till vad man kan kalla en konnässör (Rasmussen 
2010, s. 20).  

Rasmussen har arbetat länge med textilsamlingarna på Textilmuseet i Borås, vil-

ket gett henne förtrogenhetskunskaper som hon har kunnat använda vid föremåls-

analyserna (Rasmussen 2010, s. 20). Specialiseringen innebär således att forska-

ren bygger upp en stor förtrogenhet med det område hon studerar, det kan vara en 

viss föremålsgrupp som t.ex. medeltida broderier eller dräkter sydda av hovskräd-

dare (inf.1, inf.2).  

Förtrogenheten byggs upp under lång tid, och studenternas erfarenheter av att 

känna på tygerna i textilsamlingen är bara början på ett ”insamlande” av förtro-

genhetskunskaper. Enligt det textilvetenskapliga perspektivet är det först efter att 

ha observerat många föremål som det går att ”ha det i händerna och i blicken” 

(inf.3). Det är således genom att ha sett och känt på många textilier, som det blir 

möjligt för forskaren att uppmärksamma om något är avvikande eller är sig likt 

(Molander 1996). Det kan handla om att upptäcka små skillnader i hur ett plagg är 

sytt (inf.2). Informant2 talar om att det ibland går att se ”en handstil hos den som 

sytt”. Hon tar upp knapphål som ett exempel och berättar de kan uppvisa skillna-
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der i handlag eftersom alla har olika rytm när de syr (inf.2). Slutsatsen kring ryt-

mens betydelse skulle ha varit svår att dra utan gedigna förtrogenhetskunskaper. 

Förtrogenheten möjliggör en ”blick för det som särskiljer” menar Dahrén (2010, s. 

30). Under den andra lektionen i dokumentation beskriver en student det som att 

”till slut får man öga för det och kan se att det där var udda” (obs.4). Informant2, 

som håller i lektionen, instämmer i att det ofta handlar om att kunna se avvikelser. 

Hon säger att det ofta är svårt att veta vilka detaljer som gör att det går att bedöma 

något och att det handlar om en slags intuition eller en känsla som är svår att for-

mulera i ord (obs.4). Just det ordlösa är något som ofta tas upp inom forskningen 

kring praktisk kunskap, att erfarenheterna tillsammans gör att det går att känna 

om något är rätt eller fel (Svenaeus 2009, s. 13).  

Informant3 berättar om hur föremålen till en början kan ”lura en” (inf.3). Hon 

nämner en situation då hon tittade på ett föremål som tycktes vara från 1500-talet. 

Hennes samlade erfarenheter gjorde dock att hon kunde upptäcka att föremålet var 

tillverkat mycket senare. Uppmärksammandet av de små nyanserna är ett resultat 

av förtrogenhetskunskaper som byggts upp under lång tid och detta ”utgör ofta 

grunden för en intuitiv känsla inför ett föremål” (Aneer 2009, s. 35).  

Föremålsobservationen blir således beroende både av tidigare observationer 

av föremål och av erfarenheterna av hantverk: 

Två olika typer av erfarenheter har i denna undersökning utgjort basen för dokumentationerna 
och analyserna av det bevarade dräktmaterialet, dels erfarenhet av skräddarhantverk, dels för-
trogenhet med plagg från den studerade perioden (Aneer 2009, s. 35-36). 

Det är tydligt att forskarna anser att både hantverkskunnande och förtrogenhet 

inom ett visst område påverkar vad de ser när de observerar ett föremål. Infor-

mant3 beskriver det som att ”man måste kunna läsa föremålen. Det är det som vi 

predikar väldigt mycket i textilvetenskapen att man måste kunna läsa föremålen. 

[…] Du ska kunna känna vad det är för sort, vad det är för mönster, vad det är för 

färger, varför och hur och genom all de här kunskaperna ska du kunna säga hur 

gammalt föremålet är och vilken miljö det kommer ifrån”(inf.3). Hon menar att 

det handlar om bredden i kunskaperna, att man måste ha kunskap inom många 

områden för att just kunna läsa föremålen. Om det inte går att identifiera materi-

alet i samlingarna, så har föremålen inget berättigande, menar informanten (inf.3). 

Utöver hantverkskunnande och förtrogenhet betonas vikten av kontextuella 

kunskaper. I sin avhandling skriver Informant2 att “föremålens potential som in-

formationsbärare är beroende av kännedomen om deras historia” (Aneer 2009, s. 

33). Den kontextuella kunskapen anses vara nödvändiga för att kunna tolka före-

målet. Genom studier av sekundärlitteratur, gammal dokumentation, bildmaterial 

och arkivmaterial bygger forskaren upp en teoretisk och historisk kännedom som 

kan relateras till föremålen. Under föreläsningen i källkritik tar Informant2 upp att 

det är viktigt att veta vilka tekniska förutsättningar som fanns vid en viss tid och 
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plats. Det gör att det går att utesluta vissa tekniker i studiet av ett föremål (obs.2). 

Kunskaper om terminologi anses också vara viktiga vid studiet av föremål och 

skriftliga källor (inf.1, inf.2).  

Tillsammans med kontextuella kunskaper utgör hantverkskunnande och för-

trogenhet med textila föremål den kunskapsbas som anses ligga till grund för tex-

tilvetenskapliga studier. Dessa epistemologiska grundantaganden har avspeglat sig 

i både forskarnas syn på textilvetenskap, deras forskningsmetoder och i utform-

ningen av utbildningen. Utgångspunkten är att det är de samlade erfarenheterna 

och kunskaperna, som ger möjlighet att uppmärksamma detaljer vid närstudier av 

föremål: 

Det första steget handlar ju om vilka personliga erfarenheter man har, som gör vad man överhu-
vudtaget kan se i ett föremål. Nästa steg handlar om hur man skriver ner det, dokumenterar det. 
Och i det tredje steget handlar det om hur man utifrån det kan använda sig av informationen. //…// 
Det tredje steget är beroende av både det första och det andra ledet för att man ska kunna använda 
sig av kunskapen (inf.2). 

 

Erfarenheterna avgör således vad forskaren kan observera och därmed vilken in-

formation som kan dokumenteras. Kunskapsbasen och föremålsdokumentationen 

ses här som avgörande för möjligheten att sätta in föremålen i ett större samman-

hang, vilket är en återkommande grundtanke i uppsatsens material. 

Under föreläsningen i källkritik lyfter Informant2 frågor kring forskarrollen.  

Hur påverkas undersökningen av forskarens egna kulturella erfarenheter? Infor-

manten menar att de kulturella förkunskaperna ”gör att vi kan göra bedömningar 

om det indirekta. Det krävs mycket för att gå tillbaka i tiden och se på gamla fö-

remål” (obs.2). Under den uppföljande lektionen i dokumentation, förs en diskuss-

ion i helklass om vad som påverkar tolkningen av föremålet. En student säger att 

de flesta kläderna från 1800-talet ser fina ut och Informant2 håller med om att det 

är svårt att se vad som är vardagskläder från den tidsperioden just för att vi med 

moderna ögon ser dem som finkläder (obs.4). Hon betonar att detta är viktiga 

källkritiska aspekter vid studiet av föremål. Det är således inte bara de ämnesspecifika 

kunskaperna som påverkar tolkningen utan i vilken tid och kultur man lever i.  

Begreppet kultur kan också användas i snävare bemärkelse. Forskarna inom 

domänen textilvetenskap kan sägas bilda en egen forskarkultur där de delar vissa 

värderingar och synsätt. Under intervjun tar Informant2 upp dessa frågor och me-

nar att det påverkar vad man ser för kulturella spår i studiet av föremål och att 

man inom textilvetenskap intresserar sig mycket för det ”mikrohistoriska” (inf.2).  

Hon säger att både forskarna och studenterna förstås präglas av de grundtankar 

som finns inom textilvetenskap, ”de skolas in i ett sätt att tänka, en textilveten-

skaplig kultur. Det avspeglas i avhandlingar och uppsatser och vilka frågor man 

formulerar” (inf.2). Det sociala sammanhanget inom textilvetenskap hör därför 

nära samman med kunskapsproduktionen. Genom den dialog som pågår i sam-
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band med de individuella forskningsprojekten både förstärks och utvecklas det 

textilvetenskapliga perspektivet. 

Föremålen i centrum 

Det här avsnittet fokuserar på vilken roll de textila föremålen har inom textilve-

tenskap och hur forskarna använder sig av dokumentation som metod. Frågor som 

utforskas närmare är: Vilken information kan föremålsobservation bidra med? 

Vad har observation och dokumentation för funktion i forskningsprocessen? Hur 

går forskarna till väga när de dokumenterar föremålen och vilka dokumentat-

ionstyper skapas? 

Först ges en överblick av hur textila föremål har dokumenterats inom olika 

områden. Därefter diskuteras observation och dokumentation i relation till forsk-

ning och utbildning inom textilvetenskap. 

Dokumentation av textilier 

Som nämnts tidigare finns det en textilsamling som hör till textilvetenskapen. 

Från början hörde samlingen till dåvarande institutionen för hushållsvetenskap 

och det var de anställda där som började bygga upp den för att ha tillgång till 

undervisningsmaterial (inf.3). Föremålen registrerades successivt i en katalog, 

som idag finns samlad i ett antal pärmar på textilsamlingen. Den senaste tiden har 

samlingen inte vuxit särskilt mycket, men ibland tas donationer emot (inf.3). 

Under föreläsningen om källkritik visade Informant2 bilder av dels en hand-

skriven dokumentation och en dokumentation ur den datoriserade katalogen. 

Varje föremål har försetts med ett inventarienummer. Katalogen innehåller en kort 

beskrivning av föremålet, uppgifter om mått, teknik, material, färger, tid, ur-

sprung, inköp, tillstånd, donator och referenslitteratur. Just mått är viktiga för att 

man inom textilforskning vill veta hur plagget suttit på kroppen, säger Informant2. 

På museer brukar man oftast bara ange de ”största måtten” för att kunna planera 

förvaringen (obs.2).  

Inom textilkonservering är dokumentation ett viktigt arbetsredskap för att be-

skriva föremålens skick när de kom in och de förändringar som de genomgår un-

der konserveringen. De blir på så vis även viktiga inom textilforskningen, ef-

tersom det är möjligt att få information som inte längre går att utläsa hur själva 

föremålet (inf.2). Efter konserveringen är det ofta svårt att kunna göra detaljstu-

dier på samma vis och i Textiles revealed: object lessons in historic textile and 

costume research vittnar många konservatorer om hur konserveringsarbetet blott-

lägger information som annars ligger dold i föremålet (Brooks 2000).  

Ett omfattande dokumentationsmaterial finns sparat i Pietaskatalogen, som 

består av alla de dokumentationer som gjordes vid konserveringsateljén Pietas och 
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senare Riksantikvarieämbetets textilenhet (Estham 1988, s. 21). Katalogen omfat-

tar således dokumentationer från 1908 fram till nedläggningen av textilenheten. 

Pietaskatalogen finns numera på Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) i Stock-

holm. Vid konserveringen har föremålen dokumenterats i närbilder och dräkternas 

insida har fotograferats. Katalogen innehåller därför ett omfattande fotografiskt 

material som har varit viktigt för flera av de avhandlingar som skrivits inom tex-

tilvetenskap (Aneer 2009, Candréus 2008, Dahrén 2010). I katalogen finns också 

långa listor med mått som tagits på föremålen. Ett exempel från katalogen som tas 

upp under lektionen i dokumentation är de s.k. Sturekläderna.15 Dräkterna är detal-

jerat beskrivna och studenterna får se dokumentationen av Erik Stures dräkt via po-

wer-point-presentationen. Fotografierna är närbilder tagna inifrån plaggen (obs.2).   

Dokumentation fyller också en viktig funktion inom arkeologi. Med utgångs-

punkt i textila fragment görs rekonstruktionsritningar för att kunna ge en bild av 

hur ett plagg sett ut från början. Fotografier och röntgenbilder används för att ana-

lysera de arkeologiska fynden och skrivandet är också en viktig del av analysen. 

Uppdragsgivaren vill ha ett tydligt resultat i forskningsrapporten, vilket kräver en 

noggrann dokumentation (inf.3).  

De textila föremålen som informationsbärare  

Då uppsatsen behandlar olika typer av informationskällor och kunskapsprocesser 

ges inledningsvis en översikt över de begrepp som används i undersökningen 

andra och tredje tema. Därefter diskuteras föremålens roll som informationsbärare 

inom textilvetenskap. 

De textila föremålen behandlas i uppsatsen som informationsbärare i enlighet 

med ett utvidgat dokumentbegrepp (Buckland 1991). Vid studiet av föremålen gör 

forskaren en observation, vilket är en process som kan beskrivas som kunskap-i-

handling eftersom forskaren får kunskap genom görandet. Observationen består 

både av handlingar där syn och känsel är involverade och av en analytisk tanke-

process (Gibbs 2012, s. 155). “Att observera” innebär således både att se, att 

känna och att reflektera kring föremålet. I samband med observationen av de tex-

tila föremålen används ofta olika metoder för dokumentation. Dokumentationen 

och observationen kan således ses som en del av samma kunskapsprocess, men 

särskiljs begreppsligt för att möjliggöra en analys av de handlingar som har som 

syfte att spara det som observeras. ”Att dokumentera” används således som ett 

samlande begrepp för exempelvis handlingarna ”att skissa”, ”att mäta upp”, ”att 

skriva ner” eller ”att fotografera”. Det är viktigt i undersökningen att kunna besk-

riva dessa handlingar, eftersom det är de som ger upphov till olika sorters doku-

mentationstyper. 

                                                 
15 Kläderna som Svante Sture och hans söner Nils och Erik bar då de mördades på Uppsala slott 1567. 
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Begreppet dokumentation kan både beteckna processen “att dokumentera” 

och de medier där informationen sparas (Wittgren 2013, s. 47). I uppsatsen an-

vänds dokumentation ibland som ett samlande begrepp för både processen och 

resultatet. Då ett särskiljande behövs används begreppen dokumentationsprocess 

eller dokumentationstyper.  

Som nämnts tidigare är de textila föremålen textilvetenskapens viktigaste 

källmaterial och studieobjekt och det textilvetenskapliga perspektivet beskrivs av 

Informant3 som föremålsbaserat (inf.3). Det är främst historiska textilier som stu-

deras, vilket innebär att det mestadels handlar om föremål som har tillverkats för 

hand med hjälp av olika redskap. Valet av ontologi kan sägas påverka de episte-

mologiska förhållningssätten, på så vis att hantverkskunnande och förtrogenhet 

anses vara viktiga för att förstå föremålen. Utgångspunkten inom textilvetenskap 

är att det krävs erfarenhet av hantverk för att förstå hantverksföremål. På textilve-

tenskapens webbplats kan man läsa att: 

Textila föremål intar en central roll inom ämnet, både som studieobjekt och källmaterial. Ge-
nom att analysera det textiltekniska utförandet och avläsa de spår hantverkaren efterlämnat 
skapas ett underlag som i samspel med andra källor kan bidra till en vidgad kunskap om fö-
remålet, dess ursprung och funktion i en samtida kontext (Textilvetenskap > Forskning). 

Hos de textila föremålen anser man att det går att spåra ett tekniskt utförande, el-

ler med andra ord hantverkarens handlingar vid tillverkningen. Det färdiga före-

målets tekniska detaljer utgör spår som textilvetaren letar efter, för att på så vis få 

kunskap som kan kopplas till ett större sammanhang. Föremålet kan enligt det 

textilvetenskapliga synsättet, ses som ett färdigt resultat av en serie handlingar, 

varför det är nödvändigt att kunna rekonstruera dessa handlingar, antingen i tan-

ken eller genom att själv prova tekniken. För att det ska vara möjligt krävs hant-

verkskunnande och förtrogenhet. De epistemologiska tillvägagångssätten, d.v.s. 

metoderna har således anpassats med utgångspunkt i det som ses som den textil-

vetenskapliga ontologin. 

Textila föremål av olika slag används ofta inom undervisningen, till exempel 

under de lektioner jag har observerat. Under lektionen i textilsamlingen visade 

Informant1 studenterna olika detaljer som kan ge viktig information – till exempel 

hur pärlor i en klänningsärm påverkar fallet på tyget genom sin tyngd, eller hur 

man konstruerat en 20-talsklänning så att den ska se geometrisk ut fast den i själva 

verket är ganska formad för kroppen (obs.3). Studenterna uppmuntras att själva 

reflektera, titta närmare på dräkterna och känna på dem med fingrarna. Att de 

olika sinnena spelar en stor roll i undersökningen av föremålen märks här. ”Känn 

på kvalitéerna” säger informanten när hon tagit fram två kappor. Hon berättar att 

det är okänt vad tygerna heter, men att de kanske skulle gå att koppla till inköps-

listor och att det skulle vara ett bra ämne för en uppsats. Det textila materialet 

visar sig här kunna ge upphov till möjliga forskningsfrågor och grundtanken att 

föremålen kan bidra med viktig information är tydlig (obs.3).  
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Från början var det meningen att textilvetenskapen skulle ha haft ett fortsatt 

samarbete med Historiska museet, vilket har nämnts tidigare (inf.3). Detta för att 

det skulle finnas möjlighet för studenterna att verkligen närstudera textilier. Om 

samarbetet hade fortgått hade det inneburit en ännu starkare koppling till textila 

föremål. I nuläget fyller därför textilsamlingen en viktig roll eftersom det är en 

samling som alltid finns att tillgå. Föremålen som studeras i forskningen finns 

oftast i kulturvetenskapliga samlingar och forskarna får möjlighet att studera dem 

på plats. Informant1 och Informant2 berättar dock att det ofta är ont om tid, även 

om museerna är tillmötesgående (inf.2). Tiden måste ses som en viktig faktor i 

föremålsstudierna. Hade andra uppgifter kommit fram vid mer omfattande och 

återkommande analyser? Är det aspekter som inte blir möjliga att uppmärksamma 

vid tidsbrist? Tillgänglighetsaspekten kan också gälla åtkomst av materialet. Vilket 

material finns disponibelt för forskning? Pernilla Rasmussen, som länge arbetat på 

Textilmuseet i Borås menar att det finns ett mycket outnyttjat forskningsmaterial i 

museisamlingar som rymmer stor forskningspotential (Rasmussen 2010).  

I samtliga fem avhandlingar som lagts fram inom textilvetenskap ingår textila 

föremål som källmaterial. Fokus varierar dock vilket påverkar hur pass stor del av 

studierna som utgörs av föremålsanalyser. I en utav avhandlingarna används fö-

remålen främst som kompletterande källa (Holmberg 2009), medan föremålen har 

en mer framträdande plats i de fyra andra avhandlingarna. I metodkapitlen fram-

går forskarnas förhållningssätt till källmaterialet och där motiverar de valet av 

textila föremål som källor. Rasmussen lyfter fram att en jämförande analys av 

föremål har ”gett en kunskap om hur det tekniska tänkandet såg ut och förändra-

des under undersökningsperioden som andra källor inte hade kunnat ge” (Rasmus-

sen 2010, s. 21). Hon skriver också att föremålen i vissa delar av avhandlingen har 

spelat en mindre dominerande roll men att ”medvetenheten om deras materiella 

egenskaper” hela tiden funnits med i bakgrunden (Rasmussen 2010, s. 21). Det 

går i linje med tanken att hantverkskunnandet och förtrogenhet är ett analysverk-

tyg även i användandet av andra källor.  

Lena Dahrén lyfter också frågan om varför föremålsstudier behövs och menar 

att vid studiet av enbart arkivmaterial finns det risk att det görs felaktiga bedöm-

ningar. Tidigare har forskare gjort rekonstruktioner av knypplingar enbart med 

grund i mönsterböcker och det anser hon är vanskligt eftersom det inte går att ut-

läsa ”praktiska och tekniska faktorer i dem” (Dahrén 2010, s. 32-33). I de tre på-

gående avhandlingsarbetena står också föremålen i centrum. Den ena av dem 

skrivs av Informant1 och heter Embroidery structures in perspectives. Informan-

tens avhandlingsarbete fokuserar på broderier och beskrivs närmare i avsnittet 

”Föremålsanalys och dokumentation inom textilvetenskap”. I Mary Pousettes av-

handlingsarbete Klädd ombord studeras dräktskicket vid den karolinska örlogs-

flottan med utgångspunkt i arkeologiska textilfynd från vraket av Regalskeppet 

Kronan som förliste 1676. Forskaren Rose Ericsson skriver om allmogens textilier 
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med fokus på textiltekniska analyser i sitt avhandlingsarbete Bonderomantik – 

allmogens textilier möter hemslöjden (Forskning > Pågående forskning).  

Synen på föremål som bärare av information känns igen i de texter som textil-

konservatorer och antikvarier bidrar med i Textiles revealed (Finch & Brooks 

2000) och i Textiles and text…, som beskrevs i forskningsöversikten. Grundtanken 

som uttrycks är att det textila föremålet är ”a document of the sum of the devel-

opment that led to its creation and of its subsequent use and history” (Finch 2000, 

s. 7). Oavsett vilket ord man väljer att använda – källa, ledtråd, dokument, bevis, 

spår – så är betydelsen att det i själva föremålet finns en potential till att kunna 

utläsa information.  

Inom textilvetenskap anser man att föremålen bör studeras i detalj eftersom 

det är först då de kan bidra med viktig information som kan ligga till grund för 

jämförelser med andra källor. Närstudier är därför ett epistemologiskt tillväga-

gångssätt för att få kunskap om textilierna och för att kunna tolka den information 

som de bär på. Informant1 berättar att ”det finns en hel del saker som inte syns vid 

en första enkel analys utan man måste verkligen gå in i detaljgrejer” (inf.1). Hon 

fokuserar mycket på teknik i sina studier av broderier, vilket gör att de tekniska 

detaljerna blir särskilt viktiga. Graden av detaljnivå varierar dock mellan olika 

forskare beroende på deras utgångspunkter, vilket behandlas närmare under av-

snittet om observation och dokumentation inom textilvetenskap. 

Det är inte bara föremålets ursprungliga teknik- och materialegenskaper som 

ger värdefull information, anser man inom textilvetenskap. Ändringar, lagningar, 

förändringar i materialet på grund av ålder, slitage och fläckar är också sådant 

som anses bidra till förståelsen för föremålet. Dessa tankar återfinns även i Tex-

tiles revealed… och är nära kopplat till konservatorernas kunskapsområde (Finch 

& Brooks 2000). Under föreläsningen i källkritik tar Informant2 upp ett exempel 

på en konservering där en dräkt som tillhört Gustav II Adolf fick ett helt an-

norlunda utseende efteråt. Hon menar att ”det vi ser är en produkt av hela föremå-

lets liv” (obs.2). Om en dräkt från 1600-talet har tagits isär och fått nya sömmar 

på 1900-talet kan man således inte studera sömmarna för att förstå hur man sydde 

på 1600-talet. Här använder informanten konkreta exempel, med bilder, för att 

göra studenterna medvetna om olika källkritiska förhållningssätt som är viktiga i 

studiet av föremål (obs.2). I sin avhandling skriver hon: 

För att inte misstolka spåren i föremålen är det […] av vikt att känna till vad som varit till-
verkningstekniskt möjligt under olika perioder och vad som kan ha hänt med dem under de år 
som passerat (Aneer 2009, s. 34). 

Att vara källkritisk innebär att förstå vad det är man ser när man studerar föremå-

let för att inte dra felaktiga slutsatser. Man skulle kunna säga att det handlar om 

att undvika att hämta felaktig information från källmaterialet. Studenterna upp-

muntras att gå tillbaka till ursprungskällan, eftersom en avbildning eller rekon-
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struktion bär på helt annan information än föremålet (obs.2). Det framgår också 

under föreläsningen att ett ensamt föremål utan koppling till andra föremål eller 

källor anses vara svårt att datera, eftersom det är svårt att styrka att det är från en 

viss tid (obs.2). Därför kan man säga att det är först i relation till andra föremål 

eller andra källor som ett enskilt föremål anses kunna ge information som kan 

ligga till grund för att dra större slutsatser. Forskarnas analyser av det enskilda 

föremålet sker därför alltid i relation till andra föremål och till den kontextuella 

kunskapen.  

I uppsatsens material avspeglas genomgående grundtanken att det är genom 

analysen vid närstudierna av föremålen som det blir möjligt att sätta föremålen i 

samband med andra källor. Observationen och den tillhörande dokumentationen 

får på så vis en nyckelroll i forskningen eftersom den bidrar med viktig informat-

ion. Pernilla Rasmussen lyfter frågan kring förhållandet mellan det materiella och 

det immateriella i sin avhandling. Hon menar att ”föremålen bär spår av de 

mänskliga aktiviteter, tänkesätt och rörelsemönster som format dem” men att det 

materiella också har återverkningar på människors tankar och handlingar 

(Rasmussen 2010, s. 19). En av hennes viktigaste slutsatser är att tillverkningstek-

nikerna och arbetsfördelningen stod i ömsesidig påverkan inom beklädnadshant-

verket kring sekelskiftet 1800 (Rasmussen 2010, s. 247) 

Vilka faktorer är viktiga vid studiet av föremål som informationsbärare? Som 

tidigare har nämnts är observationen en process, som kan beskrivas med begrep-

pet kunskap-i-handling (Molander 1996). Handlingen ”att observera”, med hjälp 

av syn och känsel, ger alltså kunskap medan den pågår. Det kan tyckas självklart, 

men det är ändå viktigt att påpeka att både minnet av ens tidigare erfarenheter och 

själva föremålsobservationen är beroende av de biologiska förutsättningar man 

har som människa (Gibbs 2012, s. 7). Dessa faktorer påverkar hur man kan ta in-

tryck från det materiella och hur sinnesintryck bearbetas i samband de handlingar 

som observationen består av. Vidare är känslorna och inlevelsen en viktig del i 

arbetet med föremål, vilket vi kommer att se i nästa kapitel. Alla dessa olika fak-

torer spelar in vid observationen och påverkar således också dokumentationen av 

föremål.  

Som nämnts tidigare används ordet observera och observation just för att det 

inte i lika hög grad är kopplat till en särskild del av människan, såsom begreppen 

seende eller analys är. Minnet, som förtrogenhetskunskaper är beroende av, byg-

ger på många olika slags sensoriska upplevelser av ett föremål, såväl syn som 

känsel, hörsel och luktsinne. De intryck som kommer via fingertopparna och via 

synen, bidrar alltså till den pågående bearbetning som sker vid observationen 

(Gibbs 2000, s. 7). Även om forskarna ofta har begränsad möjlighet att känna på 

textilierna på grund av bevarandeskäl så hjälper minnet till vid observationen av 

föremålen. De sensoriska och motoriska upplevelser som är kopplade till hant-

verkskunnandet blir genom minnet aktiva vid observationen och gör det möjligt 
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för forskarna att föreställa sig hur exempelvis en guldtråd ter sig om den spänns 

hårt mot underlaget. Med fantasins och minnets hjälp är det möjligt att samman-

koppla det som syns och erfarenheten av hur något känns och på så vis få en dju-

pare förståelse för föremålet (Dudley 2012). Därför kan det ibland räcka för 

Informant1 att känna efter försiktigt med en tunn nål och på så vis bilda sig 

en uppfattning om hur broderiet är uppbyggt (inf.1). Man skulle kunna säga att 

nålen fungerar som en förlängning av känseln (Malafouris 2012, s. 365).  

Föremålen ses som bärare av information inom textilvetenskap och utgör äm-

nets ontologi. Men informationen anses vara tillgänglig och förståelig bara för den 

som har en viss kunskapsbas med sig, vilket beskrivits tidigare. Att närstudera 

föremål anses vara en process som gör viktig information synlig. Betydelsen av 

närstudier och dokumentation är således en av textilvetenskapens mest framträ-

dande epistemologiska förhållningssätt vilket avspeglar sig både i forskningsprak-

tiken och i undervisningen.  

Föremålsobservation och dokumentation inom textilvetenskap 

Hur går det till när forskaren observerar och dokumenterar de textila föremålen? 

Vilka metoder för dokumentation används och vilka dokumentationstyper ger de 

upphov till? Detta är frågor som diskuteras i det följande.  

Informanterna återkommer ofta till beskrivningen ”att se” något. Men detta 

”att se” är inte bara en handling där ögonen är aktiva, utan händerna är i allra 

högsta grad involverade i det här ”seendet”, eller med andra ord i observationen. 

Det blir tydligt i informanternas beskrivningar att seendet bara är en del av obser-

vationen. Som när Informant3 beskrev sin kollegas kunskaper om textilier: ”[…] 

hon tänkte med händerna” (inf.3). ”Att tänka med händerna” ger uttryck för att 

kunskapen har blivit lagrad i händerna. Genom många års erfarenhet av kunskap-

i-handling är kunskapen kopplad till minnet av olika sinnesförnimmelser (Molan-

der 1996). 

Hur forskarna går tillväga när de observerar föremålen varierar, men det är ett 

par modeller som återkommer i flera av avhandlingarna. I sin avhandling om 

skrädderiet på Stockholms hov diskuterar Informant2 tre olika modeller för före-

målsanalys som har utvecklats inom annan föremålsbaserad forskning: 

Ett öppet sinne, som förespråkas i ovan refererade modeller ger större utrymme för nya in-
tryck och öppnar på ett annat sätt för oväntade frågor. Vid föremålsstudier är det därför vik-
tigt att hitta balansen mellan den bas som förkunskaper innebär och en öppenhet som ger 
spelrum för nya reflexioner (Aneer 2009, s. 35). 

 

De modeller hon refererar till förespråkar att forskaren går in med så lite förkun-

skaper som möjligt. Informanten anser dock att hennes förkunskaper gör att hon 

kan skärpa blicken, vilket framgått i uppsatsens tidigare kapitel. Hennes förhåll-

ningssätt hämtar på så vis både inspiration ifrån existerande modeller och tillför 
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något eget, nämligen utgångspunkten att den egna kunskapsbasen är viktig för 

analysen. Den här kombinationen återfinns i flera av avhandlingarna, exempelvis 

hos Candréus: 

Istället för att introducera olika informationskällor i steg har jag valt att närma mig de fysiska 
föremålen med så mycket information som möjligt. Ett argument för att introducera lika käl-
lor stegvis är att forskaren skall undvika att bli styrd i sin tolkning av den information som är 
avläsbar hos föremålet. Mot detta kan man ställa värdet av den observationsförmåga som en 
bred informationsbas kan ge (Candréus 2008, s. 20-21). 

Hon har arbetat med en metod som liknar redande existerande modeller, men har 

anpassat den efter det textilvetenskapliga perspektivet. Även Rasmussens metoder 

är en kombination av olika influenser, där både andra forskares metoder, hennes 

eget arbete med textilsamlingar och museernas sätt att katalogisera har påverkat 

(Rasmussen 2010, s. 26). Dahrén skriver i sin avhandling att hennes undersökning 

kräver ”en djupare metod som omsluter en djupare kunskap om föremålen och 

deras tillverkning än den som normalt ryms inom Material Culture” (Dahrén 

2010, s. 30). Den textilvetenskapliga metoden hämtar således inspiration ur andra 

modeller för föremålsanalys, men tillför något eget, nämligen kunskapsbasen som 

grund för analys. Informant1 beskriver det som att det textilvetenskapliga per-

spektivet fortfarande håller på att utvecklas. Enligt informanten har de som eget 

forskarämne, mycket utrymme för att publicera forskning som har ett klart textil-

vetenskapligt perspektiv, i jämförelse med de studier av textilier som görs inom 

exempelvis arkeologi eller etnologi. Det gemensamma för forskarna inom textil-

vetenskap är att det föremålsnära perspektivet och att hantverkskunnandet an-

vänds som ett analytiskt redskap (inf.1). 

Dokumentationen grundar sig i forskarens frågeställningar och de specifika 

frågor som ställs till materialet (Candréus 2008, s. 22). Men Rasmussen och Ane-

er tar också upp att föremålsstudier kan vara frågegenererande, d.v.s. att det upp-

står nya frågor i mötet med föremålen (Rasmussen 2010, s. 21, Aneer, s. 32).  

Sociologen Yuiya Kawamura anser också att studier av föremål kan ge upphov till 

nya forskningsfrågor: “The examination of the objects can lead to other social, 

cultural, historical, political, artistic, or technological research questions” (Kawa-

mura 2011, s. 92). 

I det följande kommer jag att ge en närmare bild av hur informanterna går till 

väga när de observerar och dokumenterar föremålen i sitt forskningsarbete. Däref-

ter diskuteras metoder för dokumentation i förhållande till avhandlingarna och de 

lektioner som har observerats. 

Informant1 

Som tidigare nämnts har Informant1 inriktat sig på broderade föremål i sitt av-

handlingsarbete. Undersökningen fokuserar på broderitekniska strukturer före 

1700 och hon har som mål att ”utarbeta nya metoder för broderiteknisk analys 
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genom att i detalj studera föremålens teknik och material” (Forskning > Pågående 

avhandlingar > Embroidery structures in perspectives). De föremål hon studerar 

finns på Historiska museet i Stockholm. Där finns det möjlighet att sitta länge 

med föremålen och återkomma om det skulle behövas, vilket är viktigt för infor-

manten eftersom hon behöver kunna studera dem ingående under en längre tid. I 

hennes forskning är närstudier av tekniker och material helt avgörande eftersom 

hennes fokus ligger på broderiteknik. Det är genom att observera broderierna i 

detalj som hon har möjlighet att utveckla metoderna för broderianalys (inf.1). De-

taljstudierna bildar en kunskapsbas som hon kan använda sig av för att studera 

andra föremål än de som ingår i avhandlingen. Det gör också att hon kan göra 

snabbare analyser av föremål, som då hon var på en utställning och kunde an-

vända sig av sina fördjupade förtrogenhetskunskaper för att göra snabbdoku-

mentationer (inf.1). 

Informanten beskriver det som att det är i dokumentationen som föremålet 

”börjar prata” (inf.1). Först ser hon de mest framträdande egenskaperna såsom 

bottentygets färg och broderiet som helhet. Hon brukar börja med att notera vad 

det är för slags mönster, vad det är för bottentyg och om man kan se någon upp-

ritning.16 Sedan undersöker hon vilka slags trådar som ingår i broderiet – vilket 

material det är, trådantal och om det är ett silkesbroderi tittar hon på hur många 

nyanser av silke som förekommer. Dessa uppgifter antecknar hon på ett papper. 

Ibland tecknar hon också av mönstret för att kunna se hur det är konstruerat. Då 

lägger hon två lager transparent plastfilm ovanpå broderiet och kopierar mönstret 

med en tuschpenna. Uppritningen kan sedan användas för att exempelvis rekon-

struera hur ett broderi som blivit skarvat, såg ut från början (inf.1). 

De broderier som informanten undersöker är ofta gjorda i flera lager, så att det 

bildas hög relief. Därför behöver hon kunna undersöka hur det är utfört, vilket hon 

beskriver som en slags ”skiktröntgen” (inf.1). Till sin hjälp har hon en tunn nål 

som hon känner med, för att få en uppfattning om hur de undre lagren ter sig. I 

vissa fall syns underbyggnaden för att föremålet är trasigt. Informanten brukar 

göra en skiss och där antecknar hon vilka material som förekommer i broderiet. 

Skissen fyller en viktig funktion vid observationen: 

Ibland är enkla skisser väldigt bra för man är tvungen att titta på föremålet och se de olika 
lagren och hur de förhåller sig till varandra. Tar du en bild så är du väldigt mycket mer passiv 
som iakttagare. Då tar du bara en minnesbild och så går du hem och tittar på den där bilden. 
Och det är inte alltid den [...] du kanske måste känna eller liksom titta noggrannare för att 
verkligen se hur det är (inf.1). 

Skissandet kan beskrivas som kunskap-i-handling, där själva handlingen ”att 

skissa” gör att informanten uppmärksammar mer detaljer. Vid skissandet riktas 

uppmärksamheten ännu mer än om hon bara hade tagit ett foto med kameran. Hon 

                                                 
16 Broderimönstret förs ofta över på tyget för att fungera som förlaga för stygnen, det kallas för uppritning. 
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ser och känner alltså noggrannare (Molander 1996). Fotografier har dock sina 

fördelar också. I efterhand kan hon gå tillbaka till dem och upptäcka nya detaljer. 

Informanten använder också ett mikroskop som kan förstora upp till 90 gånger. 

Det gör att hon kan observera broderiet på en detaljnivå som annars inte hade varit 

möjlig (inf.1). De färdiga dokumentationerna sparar informanten i pärmar, där 

varje föremål har en egen pärm som kan innehålla uppemot 40 sidor. Fotografier 

och mikroskopbilder lagras i mappar i datorn.  

Informanten berättar att hon ofta börjar se mer vid det andra observationstill-

fället, eftersom hon då går dit med förkunskaper från den förra observationen. Det 

gör att hon kan upptäcka fler specifika detaljer, till exempel att broderiet har kom-

pletterats eller att det blivit skarvat och sådant syns inte vid en första analys, säger 

hon. När hon börjar observera föremålet närmare och mer riktat lägger hon alltså 

märke till mer saker, eftersom hon kan börja fokusera på specifika företeelser, 

istället för att se de större dragen. Hon beskriver det som att ”polletten trillar ner” 

och det beror på att hon ”har börjat bearbeta det helt enkelt” (inf.1). Det visar på 

den större process som dokumentationen är en del av och att tankeprocessen pågår 

även då forskaren inte står framför föremålet.   

I sin forskning har informanten själv provat olika slags broderitekniker, för att 

förstå hur de fungerar. Genom kunskap-i-handling skapas en djupare förståelse för 

studieobjektet (Molander 1996). Särskilt när det gäller mer udda eller avancerade 

tekniker menar hon att det är svårt att förstå effekten av dem utan att själv ha pro-

vat (inf.1). Genom sin erfarenhet av att prova olika broderitekniker i sin forskning 

har informanten byggt upp en förtrogenhet, som gör att hon numera inte behöver 

testa lika ofta. Hon säger att eftersom hon har broderat så mycket så sitter tekni-

kerna i huvudet: 

Det är ju lite som ett språk. Jag läser ju inte om en tysk grammatikbok varje gång jag läser en 
tysk bok. Men om jag inte hade kunnat den tyska grammatiken så hade jag ju inte kunnat läsa 
de tyska böckerna. Jag jämför det ju egentligen med det här, ja de praktiska kunskaperna är 
lite grann som att ha en grammatik (inf.1). 

I sitt pågående avhandlingsarbete kan man säga att hon utökar sin ”grammatik” 

ytterligare. Det gör att hon kan göra snabba dokumentationer och ändå se de vik-

tiga detaljerna. Förtrogenheten möjliggör rutiner, vilket gör att hon kan skärpa 

uppmärksamheten och se bättre (Molander 1996, s. 143).  

I undervisningen använder informanten exempel på broderier som inte lätt går 

att placera in i en speciell kategori. Det kan vara broderier som är snarlika de van-

liga broderityperna, men ändå skiljer sig åt ifråga om material, teknik eller färg. 

På grund av att de är svåra att klassificera så blir de inte undersökta, vilket är nå-

got informanten vill ändra på genom att arbeta med dem aktivt. Om hon fick 

önska, skulle hon vilja göra ett stort släktträd över broderityper, som behandlar 

olika tekniker som ligger nära varandra. Boken skulle i så fall innehålla både tek-

nikbeskrivningar och bilder (inf.1). Det hon beskriver kan liknas vid ett klassifi-
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kationssystem för broderier, där olika exemplar används för att illustrera släkt-

skap. Här märks hur viktig dokumentationen är för att organisera kunskap inom 

textilvetenskap. 

I sitt arbete med föremålsanalyserna är det sociala sammanhanget av stor be-

tydelse för informanten. Hon beskriver en forskarmiljö där de olika forskarnas 

erfarenheter och forskningsområden berikar varandra. Hon menar att de har en 

liknande grundinställning utan att för den skull vara osjälvständiga. Det gör att de 

kan ha givande diskussioner som lyfter det egna forskningsarbetet. Ibland studerar 

de till och med samma föremål och då kan deras olika ingångar till materialet 

komplettera varandra. Såväl Informant2 som Cecilia Candréus har notat muntlig-

en till informanten eftersom de ingår i samma forskningsprojekt17 och delvis har 

studerat samma föremål (inf.1). Informanten har också kontakt med några ut-

ländska forskare, som hon gärna skulle vilja samarbeta mer med. På grund av 

tidsbrist och ekonomiska begränsningar är det dock svårt att knyta ett större kon-

taktnät i nuläget. Vid ett par tillfällen har informanten haft gästföreläsningar i 

konstvetenskap, ett samarbete hon ser positivt på (inf.1). 

Informant2 

Som tidigare nämnts har Informant2 forskat om tillverkning av dräkter vid det 

svenska hovet i början av 1600-talet. Föremålen som hon har studerat i sitt av-

handlingsarbete finns på Livrustkammaren i Stockholm, där hon har fått möjlighet 

att studera dem på plats (inf.2). 

Informanten betonar att de olika kunskaper hon har med sig påverkar vad hon 

ser när hon studerar ett föremål. Som exempel tar hon upp hur hennes skrädderi-

utbildning tidigare gjorde att hon tyckte att ett plagg från 1600-talet var väldigt 

illa gjord. Inom det moderna skrädderiet lär man sig nämligen att sy på ett väldigt 

minutiöst sätt. Men när hon betraktar ett sådant föremål idag, med de kunskaper 

hon har byggt upp, så kan hon se att det sättet att sy ligger i linje med det som var 

typiskt för den tiden (inf.2). Det var helt enkelt andra ideal då. Det här illustrerar 

hur kunskapsbasen påverkar tolkningen av föremålet. Forskarens erfarenheter 

finns med hela tiden och påverkar vilka detaljer som uppmärksammas. Det gör det 

också möjligt att se ”vad som är som vanligt” och vad som skiljer ut sig (inf.2). 

Det handlar således om en förmåga att kunna urskilja komplexitet och detaljer, att 

kunna igenkänna. Under ”igenkänningsprocessen” samspelar sinnesförnimmelser, 

fantasi och reflektion och de minnen som är relaterade till detta (Gustavsson, s. 108).  

Informanten anser att det är viktigt att kunna motivera varför hon kan se 

någonting, att redogöra för betydelsen av förkunskaperna och den speciella kun-

skapsbas som hon har med sig. Det är ett sätt att vara källkritisk och förklara hur 

hon kommer fram till sina slutsatser via observation och dokumentation (inf.2).  

                                                 
17 Projektet heter Textila manifestationer av makt under svensk renässans och barock. 
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Vid observationen börjar informanten jämföra och analysera direkt, då sätter 

processen genast igång. Hon säger att det är viktigt att skriva ner det som dyker 

upp för att kunna ha kvar det hon tänkte. Även sådant som verkar ointressant eller 

”som vanligt” är betydelsefullt att dokumentera, för att det sedan ska bli använd-

bart och kunna ligga till grund för jämförelser (inf.2). Om något utelämnas går det 

i efterhand inte att veta varför det inte togs med, till exempel om det helt enkelt 

var ”som vanligt” eller om det glömdes bort. Det här är något som informanten 

också betonar under lektionen i dokumentation (obs.4). 

Informanten brukar ofta göra skisser vid observationen. Hon tar också mått 

som hon skriver ner i relation till det hon ritat så att hon ska se efteråt var måttet 

har tagits. Det kan ofta vara små detaljer som hur djupt ett tygveck är eller uppgif-

ter som rör stygnen. Dessa mått kan sedan ligga till grund för en jämförelse av 

sömnadstekniska lösningar i olika plagg (inf.2).  

Informant2 betonar vikten av att vara påläst när man ska studera ett föremål, 

särskilt om man har ont om tid. Det är något hon brukar säga till studenterna 

också (inf.2). Genom att förbereda sig inför dokumentationen sparar man värde-

full tid, menar hon. Som hjälpmedel brukar därför informanten använda sig av 

checklistor. Detta gör att hon dokumenterar samma uppgifter för alla föremål och 

inte glömmer att observera något. Listorna fungerar således som ett stöd för min-

net vid själva observationen och bidrar till att informationen som dokumenteras 

blir standardiserad och jämförbar. Därför är också terminologin viktig och hon 

menar att hennes egna erfarenheter av skrädderi ”har vid plaggdokumentationerna 

utgjort en grund för att känna igen och sätta ord på de tekniska lösningar som bru-

kats” (Aneer 2009, s. 35-36). Att dokumentationen görs på ett strukturerat sätt är 

nödvändigt och hon menar att ”det är viktigt att vara exakt, annars står man där 

med en massa hål i kunskapen” (inf.2).  

Ett exempel på hur en checklista kan se ut, visar informanten under den första 

lektionen om dokumentation (obs.2). Där står dels vad som ska beskrivas och dels 

vad som ska fotograferas. Men informanten betonar att det är ett exempel och att 

man själv får utforma sin checklista, ”den där fungerade för mig då” (obs.2). I 

grunden är det forskarens syfte som är styrande för hur såväl förberedelser inför 

dokumentationen som själva genomförandet utformas: 

Tillverkningsperspektivet har varit ledande för vilka aspekter av föremålens fysiska gestalt-
ning som dokumenterats. Det har inneburit att inte all tillgänglig information tecknats ner, 
utan att viss typ av information valts ut medan annan utelämnats (Aneer 2009, s. 37). 

Informanten har därför ägnat särskilt fokus åt detaljer ”som berättar om plaggets 

uppbyggnad och sömnad” eftersom det är kopplat till skrädderihantverket, som 

hon fokuserar på (Aneer 2009, s. 37). Hon har noterat tekniska lösningar och så-

dant som ger information om tillverkningen på skräddarverkstäderna. Plaggens 
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skick har också dokumenterats eftersom det kan ligga till grund för att kunna be-

döma om det förekommer sekundära ändringar (Aneer 2009, s. 37). 

Fokus kan också ändras under forskningens gång. I början av sitt avhand-

lingsarbete trodde informanten att hon skulle kunna identifiera olika hantverkare 

genom att analysera ”rytmen” i de olika sömmarna. Därför var hon väldigt noga 

med att räkna stygn och använde förkopierade schematiska bilder av plaggen där 

hon förde in alla mått. Med hjälp av de här dokumentationerna upptäckte hon se-

nare att det var svårt att dra slutsatser om olika hantverkare med grund i stygnen 

(inf.2). I sådana här resonemang har kontakten med kollegorna stor betydelse. De 

för ofta diskussioner och jämför sinsemellan. Det individuella handlaget hos hant-

verkare är till exempel något som de resonerat kring och de kan dela med sig av 

sina olika erfarenheter. Det är tydligt att det är en väsentlig del av forsknings-

processen: 

[…] när man kommer på nånting så blir man ju sådär att man måste dela med sig till hela 
världen. Då springer man genast till sina kollegor och diskuterar. Så det är ju inte så att man 
gör nånting och stoppar in det långt bak i huvudet utan oftast för du ju det vidare till en dis-
kussion när man testar och sådär (inf.2). 

Nya idéer diskuteras och de andra forskarnas iakttagelser kan på så vis även influ-

era den enskilda forskningsprocessen. Även om de forskar inom sina respektive 

specialområden så upplever informanten att de har ett liknande förhållningssätt till 

föremålen. Det gemensamma perspektivet består mycket i att uppmärksamma 

hantverkstekniska detaljer och forskarna kan mötas kring dessa frågor på grund av 

sitt hantverkskunnande och sina förtrogenhetskunskaper. Deras bakgrund skiftar, 

men det föremålsnära perspektivet förenar dem.  

För att förstå hur något är gjort brukar informanten ibland testa olika söm-

nadstekniker eller göra en toile av ett plagg. Några regelrätta rekonstruktioner gör 

hon däremot inte, mycket på grund av att de material som finns att tillgå nu inte 

motsvarar de som användes förr. När hon skrev uppsats om broderier testade hon 

olika broderitekniker men den moderna tråden hon använde betedde sig så an-

norlunda att det inte gick att utföra den aktuella tekniken (inf.2). Det här är också 

något som tas upp i ”Make or brake: the testing of theory by reproducing historic 

techniques” av dräkthistorikern Janet Arnold (2000). Genom att rekonstruera 

dräkter från 1500- och 1600-talet kommer hon fram till att det inte går att få 

samma utseende som i originalplaggen. En rekonstruktion i det här fallet kan ge 

viss information om hur tillskärningen fungerar, men kan inte ge kunskap om 

materialens utseende i de färdiga plaggen (Arnold 2000, s. 46).  

Informanten gör sällan omfattande uppmätningar av plagg eftersom det tar för 

lång tid. Det krävs helt enkelt mer tid än vad museerna kan erbjuda. Därför har 

informanten valt att mäta upp fyra plagg för att kunna visa på en ”skärningsmäss-

ig utveckling” (inf.2). Hennes fokus har inte heller legat på tillskärning utan på 

vilka material, sömmar och uppbyggnad som använts i plaggen (inf.2). Här ser vi 
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igen hur syftet styr vad som dokumenteras. Forskaren väljer de uppgifter som ska 

dokumenteras med utgångspunkt i sina frågeställningar.  

I avhandlingen finns ett rikt bildmaterial med många närbilder som visar på 

sömnadstekniska detaljer. För att förtydliga olika tekniska lösningar har informan-

ten också gjort teckningar som illustrerar de olika stygnen. Hon visar på grund-

läggande stygnvarianter som förekommer och hur vissa detaljer är sydda, såsom 

kanter och snörhål (Aneer 2009, s. 369). I slutet av avhandlingen finns uppmät-

ningar av plaggen samt en katalog med skriftliga dokumentationer av plaggen och 

fotografier som visar dräkten i sin helhet. Varje dokumentation är detaljerad och 

indelad i underrubriker för olika delar av dräkten. I texterna anges också mått för 

enskilda detaljer, till exempel kragens höjd och tjocklek (Aneer 2009, s. 463). 

Som nämnts tidigare fokuserar informanten på hur plaggen har byggts upp med 

hjälp av olika lager tyg och olika slags sömmar. Det avspeglar sig i dokumentat-

ionerna, som ger omfattande information om skrädderihantverket.  

Informant3 

Hur man närmar sig ett föremål beror förstås på vilket sammanhang man befinner 

sig i. Vid studier av arkeologiska fynd krävs ett varsamt och välplanerat förfa-

ringssätt eftersom fragmenten oftast är väldigt sköra. Detta är något som Infor-

mant3 har stora erfarenheter av eftersom hon är utbildad arkeolog och har arbetat 

med flera viktiga textilfynd på Riksantikvarieämbetets textilavdelning. Vid en 

sådan undersökning börjar man med att bara titta och hon berättar att man ”går 

och tittar och blir bekant, mer och mer bekant med vad man ser […] tills man vet 

vad man rör” (inf.3). Inledningsvis är det således observation med hjälp av synen 

som används, innan man börjar röra vid föremålen. Det är ett väldigt noga obser-

verande som informanten beskriver – hon tittar från alla håll och kanter och när-

mar sig det hela en liten bit i taget. Hon betonar också hur viktigt det är i sådana 

här sammanhang att inhämta kunskap om föremålet via olika källor och att man 

brukar ”titta på gammal dokumentation, man läser in sig på tidsperioden, man 

kollar allt som är skrivet. Bildmaterial är jätteviktigt i alla såna här sammanhang” 

(inf.3). Det är alltså en växelverkan mellan att läsa in sig på information om före-

målet och att observera det och informanten säger att ”en sak går inte utan en an-

nan alltså” (inf.3). I arbetet med föremålen beskriver informanten hur projektet 

går ”rätt in i hela systemet på en” (inf.3). Det är en stark inlevelse som skapas i 

arbetet med föremålen, som gör att hon verkligen är ”inne i materialet” (inf.3). 

Här märks känslornas och fantasins betydelse i forskningsarbetet och att kunskap-

en skapas i en process där de samverkar med ett kritiskt vetenskapligt förhåll-

ningssätt. Genom att projektet ”går rätt in i hela systemet” (inf.3) så är således 

både känslor, fantasi och verbala analytiska förmågor aktiva. Inlevelsen, som kan 

sägas bestå av både känslor och fantasi, bidrar till att uppmärksamheten skärps 

och att det som observeras kan knytas an till andra erfarenheter:  
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När vi fantiserar kopplar vi samman närvarande och frånvarande föremål med varandra. Där-
igenom är också minnet förbundet med förnimmelsen. Rätt använda kan alltså passioner och 
känslor, bidra till att öka vår rationella förmåga (Gustavsson, s. 109). 

 

Man skulle kunna säga att inlevelsen är en förutsättning för att kunna observera 

föremålen och att kunna resonera kring dem i den djupare analysen.  

På textilavdelningen fanns fotografer som var specialutbildade i att fotogra-

fera textila föremål. Informanten beskriver hur en del material behövde fuktas 

eller ljussättas på vissa sätt för att mönstret skulle framgå. Bilderna fyller en viktig 

funktion i den färdiga rapporten. När det gäller arkeologiskt material, som infor-

manten arbetat mycket med, används också rekonstruktionsritningar. Det innebär 

att fragment av ett plagg analyseras för att kunna rekonstruera hur plagget såg ut 

från början. I rekonstruktionen vägs olika ledtrådar samman, som delar av skär-

ningar, mönster och vådbredder18 (inf.3). Vid arbetet med arkeologiska föremål är 

också skrivandet en viktig del av dokumentationen. I forskningsprocessen kom-

mer lösningarna steg för steg: 

Man står ju där och har två sömmar eller nånting och sen är frågan vad får man ut av det. Så 
blir det en liten bit i sänder och sen rätt som det är så har man ju fått till en hel kostym, på nåt 
outgrundligt sätt. Med hjälp av alla dessa hjälplinjer som man kommer på efter hand som 
processen går framåt, så upptäcker man vad man kan använda, så lägger man ihop och lägger 
på och så kan man nå otroligt mycket längre än vad man kunde ana ifrån början (inf.3). 

I observations- och dokumentationsprocessen involveras således olika metoder för 

att få kunskap om föremålet, vilket gör att kunskapen växer. De olika sätten att 

dokumentera är en viktig del av den processen, eftersom de tillsammans används 

för att lägga pusslet. Det är också genom beskrivandet och rekonstruerandet som 

kunskapen om föremålen går att förmedla i den färdiga forskningsrapporten. I 

samband med arbetet med föremålen var det sociala sammanhanget på textilav-

delningen viktigt för informanten, vilket har beskrivits tidigare i uppsatsen. De 

gemensamma diskussionerna och mötet mellan de olika professionerna bidrog till 

kunskapsprocessen på ett betydelsefullt sätt. 

Lektionerna 

Under den första lektionen i dokumentation får studenterna sitta i grupp och dis-

kutera ett plagg som varje grupp fått tilldelat av läraren. De pratar om vad de upp-

täcker genom att se och känna på tygerna, titta nära på detaljer såsom sömmar, 

knäppningsanordningar och skärningar (obs.2). Synen och känseln är viktig vid 

analysen, vilket också framkommit tidigare i uppsatsens material. En del studenter 

använder sig av speciell terminologi, t.ex. benämner en student ett isytt tyg i si-

dorna på ett par byxor som ”revär” och här märks det tydligt hur hantverkskun-

                                                 
18 ”Vådbredd” betecknar bredden på ett tyg. 
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nandet påverkar vad studenten uppmärksammar och kan verbalisera. En annan 

student säger efter en stunds diskussioner att gjördeln de tittar på nog är till för en 

gravid kvinna eftersom ”allt stöd ligger i ryggen” och ”det buktar ut på magen och det 

skulle man inte ha velat annars” (obs.2). Här märks det hur diskussionerna kan leda 

fram till nya insikter, att dialogen gör att nya saker uppmärksammas (Molander 

1996).  

Ett tydligt exempel på hur syftet styr dokumentationens utformning visade In-

formant2 under lektionen i dokumentation (obs.2). Studenterna fick se två olika 

dokumentationer av samma föremål, den ena förekommer i Livrustkammarens 

bok Modelejon: Manligt mode, 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal (Rangström 2002) 

och den andra dokumentationen har informanten själv utfört då hon arbetade med 

sin avhandling. Skillnaderna är stor vad gäller omfattning och detaljnivå. Den 

dokumentation som genomförts av museet är översiktlig och kortfattad medan 

informantens dokumentation är flera sidor lång med noggranna beskrivningar av 

olika delar av dräkten. Exempelvis har kragen mätts upp i detalj och det anges 

vilka sömmar som är sekundära, vilket anses vara viktiga uppgifter att notera för 

att inte dra felaktiga slutsatser. I jämförelsen av de två dokumentationerna blir det 

återigen tydligt hur syftet styr dokumentationens utformning. Det textilvetenskap-

liga angreppssättet kräver som vi sett tidigare detaljerade uppgifter och det är nå-

got som lärs ut i undervisningen (obs.1-4). Vilka uppgifter som dokumenteras 

beror dock på undersökningens fokus. 

Avhandlingar  

I det följandet ges en bild av hur dokumentation används i de avhandlingar som 

har skrivits inom textilvetenskap (den avhandling som Informant2 har skrivit be-

handlades ovan). I alla avhandlingarna inom textilvetenskap är beskrivandet i ord 

en viktig form av dokumentation. Det som observeras skrivs ner i löpande text 

under olika rubriker, som exempelvis material och sömnadsteknik (Rasmussen 

2010, s. 26). Denna metod möjliggör dokumentation av detaljer och hur de olika 

detaljerna förhåller sig till varandra. Det kan exempelvis handla om hur olika 

dräktdelar är ihopsydda. Rasmussen har i likhet med Informant2 valt att i studiet 

av dräkter främst fokusera på sömnadsteknik. Därför är hennes dokumentationer 

av sömmar viktiga och dessa finns avbildade i ritningar i samband med plaggbe-

skrivningarna i avhandlingen (Rasmussen 2010, s. 183). Ett exempel är hennes 

dokumentation av sammanfogningar av tyg. Teckningar i kombination med be-

skrivande text används för att illustrera sömnadstekniken. Hon har använt sig av 

enkla linjer som illusterar varje tyglager och hur de ligger i förhållande till 

varandra. Genom sin observation och dokumentation kan hon dra slutsatsen att 

”koftorna visar att valet av teknik har avgjorts av sömmens placering och av 

materialet, siden eller linne” (Rasmussen 2010, s. 184). Vidare har hon via sin 

dokumentation av sömmarna i foder och yttertyg kunnat avläsa arbetsgången vid 
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tillverkningen eftersom hon har kunnat analysera vilka sömmar som gjordes först. 

Ord och bild fungerar här som kompletterande till varandra. Förutom ritningarna 

av stygnen använder Rasmussen också detaljerade fotografier och uppritningar av 

de bevarade plaggen (Rasmussen 2010, s. 256-266). Vid dokumentationerna har 

hon använt ett schema som hon själv har utformat. Det har fungerat som ett stöd 

för minnet och för att dräkterna ska beskrivas i samma ordning (Rasmussen 2010, 

s. 26). Hon menar också att kunskaper om terminologi är viktig under doku-

mentationsprocessen: 

I processen med att omvandla föremålen till ett användbart källmaterial är förmågan att ver-
balisera intrycken avgörande. Att beskriva hantverkstekniker som av många anses höra till en 
sfär av tyst kunskap har varit en utmaning. Här har mina praktiska textila kunskaper varit av 
avgörande betydelse (Rasmussen 2010, s. 27) 

Terminologin kan sägas vara ett sätt att omvandla den ”tysta” informationen hos 

föremålen till någonting konkret. Redan på C-nivå i textilvetenskap förväntas stu-

denterna kunna ”kritiskt tillämpa en för ämnesområdet relevant terminologi” 

(Textilvetenskap C > Kursplan och litteraturlista). 

I Dahréns avhandling om knypplade spetsar spelar skisserna en särskilt stor roll 

och hon har valt att låta dem beskriva tekniken på ett sätt som är svårt med ord: 

Den tekniska beskrivningen är kortfattad med hänvisning till ritningar eller bilder. Dessa bil-
der är mer informativa än ord för dem som kan läsa bilderna och se hur trådarna löper kring 
varandra  (Dahrén 2010, s. 127). 

Dahréns studie innehåller moment av provknypplingar, vilket också är en form av 

dokumentation. Hennes syfte med provknypplingarna har varit att förstå hur tek-

nik, material och redskap samspelar samt att ”visa tekniska detaljer och strukturer 

för uppbyggnad av metallknypplingar” (Dahrén 2010, s. 89). De tekniska detaljer 

som hon har kommit fram till via provknypplingarna visas i renritningar av de 

skisser som hon gjorde i samband med rekonstruktionerna. Parallellt med ritning-

arna visas närbilder av de bevarade knypplingarna som är undersökningens studi-

eobjekt. Genom att presentera dem bredvid varandra bidrar ritningarna till förstå-

elsen av de bevarade föremålen.  

I Cecilia Candréus avhandling fyller den fotografiska dokumentationen en 

stor roll eftersom hon i sina studier av begravningsfanor har fokuserat på broderi-

tekniska detaljer (Candréus 2008). Genom att kombinera fotografier med skrift-

liga beskrivningar av föremålen i avhandlingen tydliggör hon hur olika material 

och tekniker har använts av hantverkaren, för att exempelvis skapa relief. Det är 

komplicerade broderier det handlar om, med ett myller av olika slags stygn och 

detaljer, som de små hjälmar med galler som förekommer på flera fanor. En av 

detaljbilderna av en sådan broderad hjälm avslöjar underlaget för broderiet på ett 

ställe där metalltrådar saknas. Den information som blir synlig på grund av skadan 

kan Candréus väga in i sin analys av broderiets uppbyggnad (Candréus, 2008 s. 155).  
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Sammanfattning 

Som vi har sett används många olika tillvägagångssätt för att dokumentera textili-

erna under observationen. De olika metoderna resulterar därför i många olika sor-

ters dokumentationstyper.  

Gemensamt för alla forskare är att de använder sig av föremålsbeskrivningar i 

löpande text. Där finns det möjlighet att förklara hur föremålet är gjort och hur 

olika detaljer förhåller sig till varandra. Dessa beskrivningar är ofta omfattande 

eftersom det anses vara viktigt att uppmärksamma tekniska tillvägagångssätt och 

materialegenskaper för att kunna föra analysen vidare. I undervisningen lär sig 

studenterna att dokumentera föremål på ett detaljerat sätt. De får skriva rapporter 

som innehåller skriftliga beskrivningar av föremålen utifrån en lista med förslag 

på aspekter att ta med (obs.2). Ofta är listor med mått användbara för forskaren 

eftersom de kan ligga till grund för komparativa studier av exempelvis dräkter 

(Rasmussen 2010). 

Bilddokumenationer av olika slag spelar en viktig roll inom textilvetenskap, 

både under forskningsprocessen och i den färdiga avhandlingen. Att ta närbilder 

kan fungera som ett sätt att kunna återkomma till detaljer även efter observation-

en. Ibland upptäcker forskaren ny information efteråt som är viktig för analysen 

(inf.1). Det är särskilt viktigt eftersom det finns begränsade möjligheter till upp-

följande studier. Att tillgången till föremål påverkar dokumentation som metod 

kommer till uttryck i Rasmussens avhandling: 

Metoden har också styrts av de praktiska omständigheter som är förknippade med dels att de-
taljstudium av en större mängd bevarade äldre plagg och dels de förutsättningar som museer-
na kan erbjuda […] Möjligheterna att senare kontrollera detaljer eller kanske se nya samband 
efter nya insikter från ett annat material har varit begränsade (Rasmussen, s. 26). 

På så vis fyller dokumentationen en viktig roll i den fortsatta forskningsprocessen, 

då forskaren behöver kunna återvända till materialet. 

Mikroskopbilder kan användas som ett hjälpmedel för att kunna utläsa in-

formation på detaljnivå som annars inte skulle vara synlig (inf.1). Det kan till ex-

empel handla om att observera hur en guldtråd är spunnen, för att förstå tillverk-

ningskontexten. I avhandlingarna används fotografier för att visa närbilder på fö-

remålen och i kombination med beskrivningarna förtydligar de forskarnas reso-

nemang. 

Skisser används för att dokumentera föremålets mönster, hur tekniker funge-

rar och för att kunna sätta olika mått i relation till föremålets olika delar. Skissan-

det kan beskrivas som kunskap-i-handling eftersom det är genom handlingen ”att 

skissa” som forskaren får kunskap om föremålet. Tolkningen i bild är en analytisk 

handling, där de detaljer som är viktiga för forskningsfrågorna dokumenteras. Det 

kan handla om att rita upp hur ett isärklippt broderi såg ut från början (inf.1). I 

avhandlingarna är renritningar av skisserna viktiga ur pedagogisk synvinkel, för 

att förmedla hur analysen har gjorts. 
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I forskningsprocessen är även praktiska hantverksövningar ett återkommande 

inslag (Dahrén 2010, inf.1, inf.2). Genom att forskaren själv provar att utföra en 

viss teknik, skapas erfarenhetsbaserad kunskap som kan ligga till grund för att analy-

sera föremålet. De färdiga proverna är således också en typ av dokumentationer. 

Vilka typer av dokumentationsmetoder som forskarna väljer beror på syftet 

med undersökningen. Den forskningskultur som finns inom textilvetenskap har 

troligen också påverkan på hur de individuella dokumentationerna utformas. I det 

nära samarbetet formas en viss syn på hur kunskap blir till och det är också troligt 

att det påverkar hur dokumentation används av varje enskild forskare. De episte-

mologiska förhållningssätten är således något som påverkas av de sociala sam-

manhangen. Studenterna får träna sig i att dokumentera på ett detaljerat sätt och 

får på så vis en textilvetenskaplig blick på föremålsdokumentation (obs.2, obs.4). 

Andra erfarenheter spelar givetvis också in, exempelvis ifrån museiverksamhet 

(Rasmussen 2010, s. 26). De erfarenheter som Informant3 hade med sig när hon 

fick tjänsten som professor i textilvetenskap har bidragit till att lägga grunden för 

ämnet och det föremålsnära perspektivet genomsyrar hela utbildningen i textilve-

tenskap. Dokumentationen kan sägas vara en metod för att sortera den information 

som föremålen bär på och därför har den en viktig funktion i den föremålsnära 

textilvetenskapliga forskningen. Detta kan relateras till Michael Bucklands 

diskussion om dokumentationens funktioner: “Representations are made for con-

venience, which in this context tends to mean easier to store, to understand, and/or 

to search” (Buckland 1991, s. 358). Då informationen om föremålen lagras i olika 

dokumentationstyper blir det lättare att använda den tillsammans med andra pri-

märkällor som till exempel arkiv- och bildmaterial. 

De större sammanhangen  

I det här avsnittet diskuteras hur de olika dokumentationstyperna som forskarna 

producerat används i det som i uppsatsen kallas De större sammanhangen. Att 

föremålen sätts in i ett större sammanhang är viktigt inom textilvetenskap och den 

grundtanken avspeglas i uppsatsens material. Genom att knyta an till den kontext 

som föremålen ingår i vidgas perspektivet till att omfatta även samhälleliga 

aspekter. Kopplingen till andra källor finns under hela forskningsprocessen och 

det är en kontinuerlig process, vilket beskrevs i samband med de kontextuella 

kunskaperna som ingår i kunskapsbasen. Informant2 genomförde till exempel 

föremåls- och arkivstudierna parallellet och hon upplevde att de olika källorna 

berikade varandra (Aneer 2009, s. 39). Den kontextuella kunskapen som beskri-

vits tidigare i uppsatsen växer således hela tiden. Kunskapsprocessen kan jämfö-

ras med en spiral, där olika vägar till kunskap berikar varandra. Alla informanter 

har på olika sätt gett uttryck för att kunskaper ifrån skriftliga källor och bild-
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material är viktiga att ha med sig in i mötet med föremålen och fortsätter att vara 

det under hela undersökningens gång.  

Det här kapitlet fokuserar framför allt på det senare skedet i forskningsproces-

sen, då föremålsdokumentationer används ihop med andra källor för att dra slut-

satser om de textila föremålen ur ett större perspektiv. Till en början diskuteras 

hur de olika föremålsdokumentationerna tillsammans bildar underlag för analys, 

därefter diskuteras hur de används i förhållande till annat källmaterial, med fokus 

på andra primära källor. 

Jämförelsen av föremål 

Inom den textilvetenskapliga forskningen studeras oftast en grupp föremål som 

har något gemensamt, till exempel ifråga om tidsperiod, plats eller teknik. Jämfö-

relsen av föremålen anses ligga till grund för slutsatser om de större samman-

hangen. Avhandlingarnas primärmaterial består i de flesta fall av många olika 

föremålsdokumentationer som kan ställas mot varandra i analysen. Jämförelser 

med föremål i liknande tekniker kan också vara ett sätt att knyta an till ett större 

sammanhang, vilket tas upp under lektionen i dokumentation (obs.2). Ett ensamt 

föremål anses vara svårt att datera. Flera föremål tillsammans kan däremot bilda 

grund för trovärdig analys, vilket kommer till uttryck under intervjun med Infor-

mant1. Två av de föremål som hon har observerat visar på ett liknande tillväga-

gångssätt, där den första delen tycks vara broderad av en mer kunnig person än 

resten av broderiet. Hon menar att det kan tyda på en särskild arbetsuppdelning, 

men att det än så länge inte går att dra några slutsatser på grund av att det bara 

finns två föremål (inf.1). Förekomsten av en hel grupp med föremål anses därför 

kunna styrka forskarens slutsatser, vilket märks i den undersökning som Infor-

mant2 gjort av dräkter från det svenska hovet (inf.2). Genom att jämföra dem med 

varandra har hon kunnat dra slutsatsen att det var en stor likriktning i tillverk-

ningsmetoderna inom skrädderiet under den studerade tidsperioden (inf.2). En 

viktig del av forskningsprocessen är således att jämföra föremålsdokumentationer 

med varandra, för att urskilja mönster som kan leda till en fördjupad analys. 

Kopplingen till andra källor  

En grundtanke som återkommer i uppsatsens material är att det är i mötet med 

andra slags källor som föremålsstudierna blir relevanta. Samtliga avhandlingar 

baseras på både föremålsstudier och studier av annat primärmaterial och sekun-

därmaterial. Ett av målen för textilvetenskap C är att studenterna ska ha fått ” för-

djupade kunskaper om textilvetenskapliga forskningsprocesser i teori och praktik, 

olika textila forskningsperspektiv samt olika typer av textilvetenskapligt käll-

material och metoder för dess bearbetning” (Textilvetenskap C > Kursplan och 

litteraturlista). Då textilvetenskaplig forskning oftast kretsar kring historiska tex-

tilier används arkivmaterial i stor utsträckning som primärmaterial vid sidan av 
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föremålen. Det kan till exempel handla om inventarieförteckningar, bouppteck-

ningar, räkenskaper, förordningar eller andra skriftliga källor. I magisterutbild-

ningen ingår en delkurs som handlar om användning av arkivmaterial som källa 

för textilvetenskaplig forskning. De anses kunna ge information om ”tillverkning, 

bruk och handel av textilier” (Master- och magisterutbildning > En röd tråd ge-

nom arkiven > Kursplan och litteraturlista). Både C- och D-kursen i textilveten-

skap förbereder således studenterna för undersökningar som kombinerar föremåls-

studier med annat källmaterial.  

Hur stor roll arkivmaterialet har i forskningen varierar mellan olika forskare. I 

undersökningen av broderade föremål från medeltiden har Informant1 begränsade 

möjligheter att göra kopplingar till arkivmaterial då det helt enkelt saknas sådana 

källor (inf.1). Hennes fokus ligger också på broderitekniker och därför utgör fö-

remålsanalyserna den viktigaste delen i forskningen. Som sekundärmaterial an-

vänder hon redan publicerat material. När det gäller hennes studier av broderier 

från renässansen finns det däremot mer arkivmaterial bevarat, såsom inventarie-

förteckningar från slott och herresäten. Dessa kan hon använda sig av för att göra 

kopplingar till föremål som blivit omsydda till exempelvis kyrkliga textilier 

(inf.1). Hon beskriver det som ett växelresonemang: ”Man går från föremålet till 

en skriftlig källa och från den skriftliga källan till föremålet och så tittar man på 

några andra föremål och sen helt plötsligt har man kanske identifierat en hel yr-

kesgrupp, en hel föremålskategori” (inf.1). Till exempel kunde hon koppla en 

grupp med föremål med en inventarieförteckning genom att studera de färgkom-

binationer som angavs. En annan koppling hon kunde göra gällde tekniken. I in-

ventarieförteckningarna beskrevs föremålen inte som broderier, vilket stämde 

överens med hennes tekniska analys (inf.1). Den analytiska processen beskriver 

informanten som att ”koka ner en jättegryta till ett koncentrat där det viktigaste är 

kvar” (inf.1). Mot slutet av processen arbetar hon med att förtydliga analysen och 

då spelar originaldokumentationerna en viktig roll. När hon går tillbaka till dem 

kan hon göra en fördjupad analys tack vare de kunskaper hon fått under forsk-

ningsprocessen (inf.1).  

Då Informant2 gjorde sin undersökning av skrädderiet vid det svenska hovet 

under 1600-talet var arkivmaterial viktiga primära källor tillsammans med de be-

varade föremålen: 

Plaggen har studerats som bevarade dokument över skrädderihantverket vid det svenska hovet 
medan de skriftliga handlingarna från klädkammaren har bidragit med en bredare bild av till-
verkningen av kläder vid hovet (Forskning > Avhandlingar ). 

Informanten har bland annat använt sig av årliga räkenskaper från klädkammaren 

vid det svenska hovet. Där finns exempelvis uppgifter om vilket material som 

levererats till hovets skräddare (Aneer 2009, s. 26). Under sina arkivstudier har 

hon arbetat med tabeller för att kunna föra in olika uppgifter som ansetts vara vik-
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tiga i förhållande till föremålen, till exempel information om olika slags söm-

nadsmaterial som har lämnats ut för tillverkningen av en dräkt och vilka tygläng-

der som användes till olika sorters plagg (inf.2). Genom att föra in uppgifter i ta-

bellerna har det varit möjligt för henne att kunna se mönster. Arkivstudierna har 

gjort att hon har kunnat få en inblick i  hur det var att arbeta vid just den här 

skrädderiverkstaden och hur det förhöll sig till det vanliga sättet att arbeta inom 

skrädderi under tidsperioden. Vissa av arkivuppgifterna har hon kunnat jämföra 

med de bevarade plaggen, till exempel vilket material som har använts för upp-

byggnaden av plaggen och för de yttre lagren. En slutsats hon har kunnat dra ge-

nom sin analys är att arbetssättet var standardiserat på den här tiden. Genom sin 

jämförelse av föremålsdokumentationerna och uppgifterna ifrån arkivmaterialet 

har hon kunnat se att det finns en likriktning vad gäller just materialanvändning 

(inf.2). Sin arbetsprocess sammanfattar hon så här: 

Undersökningen av de bevarade plaggen har inletts med dokumentationer av den information som 
kunnat utläsas ur de fysiska föremålen. Dessa har skett med tidigare erfarenheter som bakgrund. 
Därefter har de dokumenterade uppgifterna legat till grund för en jämförelse mellan de olika klä-
desplaggen, samt mellan kläderna och uppgifterna i klädkammardokumenten. Den sammantagna 
bilden av den skräddarmässiga tillverkningen har slutligen legat till grund för hypoteser om prak-
tikerna i hovets skräddarstuga (Aneer 2009, s. 36). 

 

I samband med detta betonar hon också att erfarenheterna av att ha varit en del av 

ett hantverkssammanhang, har varit till hjälp vid arkivstudierna och i analysen av 

hantverkskulturen (inf.2). 

I sin avhandling om modedräkten kring sekelskiftet 1800 har Pernilla 

Rasmussen använt sig av skråhandlingar, arkivhandlingar som berör lagstiftning, 

myndigheters protokoll och andra skriftliga källor där modedräkt behandlas 

(Rasmussen 2010, s. 27-31). Även Rasmussen betonar att de olika typerna av käl-

lor berikar varandra: 

 Det materiella källmaterialet ingår i ett växelspel med andra typer av källor. De tekniska in-
sikterna från föremålen har exempelvis möjliggjort användandet av sömnads- och skrädderi-
handböcker som källmaterial, vilka utan dessa erfarenheter hade varit till stor del obegripliga 
(Rasmussen 2010, s. 21). 

 

Genom att använda sig av ett kombinerat källmaterial har Rasmussen kunnat visa 

på hur dräkttillverkningen utvecklades kring sekelskiftet 1800 och hur förändring-

arna kan kopplas till kulturella och samhälleliga förändringar under tidsperioden. 

Hon har bland annt kunnat kartlägga två olika slags tillverkningstraditioner i 

Europa och dra slutsatser om varför arbetsdelningen mellan sömmerskor och 

skräddare såg ut som den gjorde (Rasmussen 2010, s. 246-247). Grundtanken att 

den tekniska informationen kan hjälpa till att kontextualisera ett föremål återfinns 

i antologin Textiles and text… (Hayward & Kramer, 2003). En av författarna, 

Clare Rose, menar att hennes jämförande analys av både textilier och text visar att 

“while textiles themselves are a key source, they cannot be ‘read’ in isolation, but 
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need to be situated in a historiographic model built up from all the available 

sources, including different types of texts” (Rose 2003, s. 120). 

I Cecilia Candréus studier av begravningsfanor utgör skriftliga källor och bil-

der ”ett viktigt komplement till de bevarade föremålen” (Candréus 2008, s. 30). 

Exempelvis har hon använt sig av begravningsräkenskaper, officiella handlingar 

och samtida beskrivningar av begravningar (Candréus 2008, s. 31). Hon menar att 

dessa källor ger möjlighet att göra en djupare analys av tillverkning och bruk.  

Tillsammans med föremålsdokumentationerna utgör dessa källor grunden för 

hennes slutsatser.  

Utöver arkivmaterial används olika slags sekundära källor. Bildmaterial är 

vanligt förekommande som sekundära källor inom textilvetenskap. I Lena 

Dahréns avhandling görs kopplingen till hur metallknypplingar avbildats i por-

trättmåleriet under 1500- och 1600-talen. Hon har använt sig av bildanalys och 

menar att det ”möjliggör och stärker datering där arkiven är otydliga och där fö-

remålen saknar datering” (Dahrén 2010, s. 24). Eftersom knypplingarna var en 

utav de statusmarkörer som användes under tidsperioden så är de detaljerat åter-

givna, ibland så pass att det går att räkna trådarna. Samtidigt diskuterar hon käll-

kritiska faktorer och menar att bilden bör studeras med hänsyn till dess syfte och 

sammanhang. Detta är också frågor som tas upp under föreläsningen i källkritik. 

Informant2 visar exempel på avbildningar av dräkter som kan vara vilseledande 

om de studeras utan ett källkritiskt förhållningssätt (obs.2). 

Äldre dokumentationer har som tidigare nämnts en viktig funktion (obs.2). 

Dels för att till en början identifiera källmaterial och dels som kompletterande 

material under forskningsprocessen. Både beskrivningar, fotografier och ritningar 

kan fungera som jämförelsekällmaterial vid föremålsstudierna. Rasmussen har till 

exempel haft nytta av mönsterritningar av dräkter på katalogkorten i Kulturens 

samling (Rasmussen 2010, s. 26-27). Konserveringsfotografier har använts av 

både Aneer och Candréus för att kunna göra jämförelser med primärmaterialet 

(Aneer 2009, s. 88, Candréus 2008, s. 161). 

Sammanfattningsvis kan man säga att en epistemologisk grundtanke inom 

textilvetenskap är att det är i jämförelsen mellan olika källmaterial som det går att 

nå kunskap om de större sammanhangen. 
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Avslutande diskussion  

Undersökningen har tagit sin utgångspunkt i frågeställningar kring de textilveten-

skapliga teorier och metoder som används för att få kunskap om textila föremål. 

Genom att använda domänanalys som ett teoretiskt ramverk har olika aspekter av 

kunskapsproduktionen kunnat analyseras och relateras till varandra. Epistemolo-

giska och ontologiska utgångspunkter och tillvägagångssätt har utgjort en viktig 

del av analysen, tillsammans med ett historiskt perspektiv och studier av det soci-

ala sammanhang som forskarna ingår i. Särskilt fokus har riktats mot hur olika 

metoder för dokumentation används i forskningsprocessen som ett led i att utläsa 

information i de textila föremålen. De olika dokumentationstyperna som skapas 

har studerats i relation till de andra källor som används i textilvetenskaplig forsk-

ning. I uppsatsens material har tre epistemologiska grundtankar återkommit som 

har fått bilda varsitt tema i uppsatsen.  

De olika erfarenheterna av att ha gjort, sett och känt bildar den kunskapsbas 

som diskuteras i uppsatsens första tema En bred kunskapsbas. Betoningen på 

hantverkskunnande och förtrogenhet i kombination med kontextuella kunskaper är 

det som särskilt utmärker textilvetenskapen som kunskapsområde, då teoretiska 

kunskaper kan sägas vara normen inom akademiska studier. Den samlade kun-

skapsbasen kan beskrivas som ett förkroppsligat minne som lyfter analysen vid 

föremålsobservationen och dokumentationen. Detta gör det möjligt för forskaren 

att genom kunskap-i-handling uppmärksamma detaljer som kan ge ledtrådar om 

exempelvis tillverkningsprocesser.  

Enligt det textilvetenskapliga synsättet blir detaljerad information således bara 

synlig för den som har tillräckliga kunskaper för att kunna uppmärksamma den. 

Inom andra discipliner, till exempel konstvetenskap, är ofta motivet viktigare än 

tekniken, varför teknisk kännedom är mindre intressant. Synen på det materiella 

som bärare av betydelsefull information finns också inom andra områden som 

arbetar med föremålsbaserad forskning. Metaforer som återkommer är ”att finna 

ledtrådar” eller ”att se spår”. Det föremålsnära perspektivet har ofta varit förknip-

pat med okritiska förhållningssätt och positivism, men ett uppsving för forskning-

en kring det materiellas betydelse märks i den senare litteraturen på området. 

Inom de kulturvårdande områdena, t.ex. museiverksamhet och textilkonservering, 

har däremot det föremålsnära perspektivet länge haft sin givna roll eftersom idéer 

och metoder har utvecklas i nära samband med det praktiska arbetet. Forskningen 
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inom dessa områden har dock setts med kritiska ögon, kanske till viss del på 

grund av att det har varit kvinnodominerade yrkesområden (Taylor 1998). Textil-

vetenskapens epistemologiska grundtankar har tydliga kopplingar till den före-

målsnära praktiken på Riksantikvarieämbetets textilavdelning där Informant3 arbe-

tade innan hon tillträdde som professor i textilvetenskap. Den forskning som bedrevs 

på textilavdelningen skedde i ett nära samarbete mellan antikvarier och konserva-

torer och den speciella kunskapen som skapades där hade sin grund i mötet mellan 

teori och praktik. Textilierna sattes i främsta rummet och målet var att de både skulle 

bevaras och förstås. De erfarenheter som informanten hade med sig därifrån i 

kombination med hennes kollegas bakgrund inom textillärarutbildningen kan sä-

gas ha präglat ämnets epistemologiska förhållningssätt till de textila föremålen. 

Det textilvetenskapliga perspektivet lever vidare och utvecklas i det sociala sam-

manhang som forskarna ingår i nu. I forskningspraktiken finns en pågående dialog 

och båda informanterna som arbetar på institutionen idag ger uttryck för att det 

finns ett gemensamt sätt att tänka kring föremålen, även om deras specialområden 

skiljer sig åt. Den gemensamma utgångspunkten är att föremålen bär på informat-

ion som kan ge inblick i den kontext som föremålen tillverkades i.  

I ämnesbeskrivningen uppges det att textilvetenskaplig forskning behandlar 

textila företeelser både i historiska och moderna sammanhang. Inom utbildning 

och forskning finns dock en tydlig tonvikt på historiska textilier och deras kon-

text. Det beror troligvis på kopplingen till den äldre svenska textilforskningen som 

tog sin utgångspunkt i arbetet med föremål ur museisamlingarna. De historiska 

textilierna är gjorda för hand, vilket ställde krav på kunskaper om tillverknings-

tekniker. Detta kan sägas leva kvar i utbildningen och de forskare som är aktiva 

nu antogs till utbildningen tack vare sina erfarenheter av vävning och sömnad. 

Deras bakgrund inom hantverk bidrar givetvis till det personliga intresset för 

hantverksmässigt framställda textilier. De epistemologiska grundtankarna bör 

således förstås i relation till den textilvetenskapliga ontologin, som framför allt 

utgörs av hantverksmässigt tillverkade föremål.  

Det textilvetenskapliga perspektivet grundar sig i viljan att förstå hur ett fö-

remål har blivit till för att på så vis få syn på spår av den kontext som föremålet 

tillverkades i. I forskningen märks en vilja att rekonstruera den tillverkningspro-

cess som ligger bekom det färdiga föremålet. Rekonstruktionen kan ske i tanken 

eller rent praktiskt, men den har som syfte att skapa förkroppsligad förståelse för 

processen. De fixerade stygnen kan ses som resultatet av en serie rörelser, där 

textilvetaren strävar efter att återuppliva hela rörelsesekvensen. Även om det har 

gått tre hundra år sedan stygnen lades tillrätta i det färdiga broderiet anser man 

inom textilvetenskap att det är möjligt att kunna levandegöra denna process. De 

praktiska erfarenheterna fungerar som en bas för inlevelse och fantasi att verka 

ifrån, med andra ord en bas för analys och teoretiska resonemang.  
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Metoderna för forskning kan sägas ha utvecklats för att i bästa möjliga mån 

kunna utvinna den information som föremålen anses bära på. En epistemologisk 

utgångspunkt inom textilvetenskap är att noggranna observationer av förmålen 

kan bidra till kunskap om tillverkning och bruk, vilket har behandlats under upp-

satsens andra tema Föremålen i centrum. I samband med observationen används 

olika metoder för att dokumentera det som uppmärksammas. Observationen och 

dokumentationen är en del av samma process och används som en metod för att få 

kunskap om studieobjektet. Processen består av analys i kombination med hand-

ling, där både känsel och syn är involverade. 

I den textilvetenskapliga forskningen är detaljer viktigt, eftersom de kan ligga 

till grund för en djupare analys i samband med andra källor. Dokumentationerna 

fyller således en mycket viktig roll i forskningen. Det är ett sätt att sortera den 

information som kan utläsas ur föremålen under observationen. Det blir tydligt då 

flera utav forskarna använder sig av checklistor för att komma ihåg att dokumen-

tera samma uppgifter för varje föremål och i rätt ordning. Dokumentationen kan 

också sägas vara ett sätt att verbalisera den ”tysta” kunskap som föremålen kan 

ge. Därför är också terminologi en viktig del av dokumentationsprocessen, ef-

tersom det gör att olika företeelser kan beskrivas i ord. I ett senare skede i forsk-

ningsprocessen gör de olika dokumentationstyperna att forskaren kan få en över-

blick över sitt material vilket möjliggör jämförelser av detaljer. Uppritningar av 

olika dräktdelar kan exempelvis tydliggöra likheter och skillnader i tillskärning 

och skisser av sömnadstekniker kan användas för att upptäcka geografiska variat-

ioner. Jämförelserna kan därefter ligga till grund för slutsatser kring exempelvis 

tillverkning och bruk av de textila föremålen. Dokumentationen är också en läran-

deprocess, där forskaren når ny kunskap genom kunskap-i-handling, till exempel 

genom att prova hantverkstekniker som förekommer i det studerade materialet.  

I sin forskning hämtar forskarna inspiration ifrån existerande modeller för fö-

remålsanalys, men har anpassat dokumentationen efter ämnets hantverkstekniska 

fokus. Det innebär att forskarna gör observationen och dokumentationen med ut-

gångspunkt i den egna kunskapsbasen, istället för att möta föremålen utan förkun-

skaper som flera av de andra modellerna förespråkar. Hantverkskunnandet och 

förtrogenheten används som ett källkritiskt redskap, vilket innebär att de praktiska 

erfarenheterna används för att inte dra fel slutsatser om föremålen. Källkritiken 

kan till exempel bestå i att kunna resonera kring de hantverksmässiga handlingar 

som ligger bakom det färdiga föremålet eller att förstå hur det textila materialet 

förändras med tiden. I undersökningen har det framgått att det här perspektivet på 

föremål är ovanligt inom akademiska studier. Forskarnas metoder för observation 

och dokumentation kan ses som en del av en framväxande teoribildning inom tex-

tilvetenskap, där självständiga idéer kring föremålsforskning formuleras i förhål-

lande till tidigare modeller. Textilvetenskap som akademiskt fält är fortfarande 



 

 61 

väldigt ungt och alla de fem avhandlingar som lagts fram hittills kan sägas vara ett 

led i att formulera ämnets teorier. 

I undersökningen har det blivit tydligt att forskarnas syfte styr vad som do-

kumenteras. Med grund i sina frågeställningar skapar forskarna ett fokus som se-

dan återspeglar sig både i valet av dokumentationsmetoder och i de detaljer som 

dokumenteras. Noggranna förberedelser balanseras mot öppenhet för nya intryck 

under observationen och här finns också viss variation mellan de olika forskarnas 

tillvägagångssätt. De olika formerna av dokumentationsunderlag är därför mer 

eller mindre styrande för vad som observeras. Behovet av att rationalisera doku-

mentationen uppstår då föremålsstudierna ofta bedrivs under viss tidspress. Möj-

ligheten att återkomma till föremålen för att kolla upp detaljer och göra uppföl-

jande studier är också begränsade. Dokumentationerna kan således ses som ett sätt 

att hantera de begränsningar som det innebär att studera föremål under en kortare 

tid. Istället för ett återbesök kan beskrivningar, fotografier och skisser tjäna som 

stöd för minnet då det senare under forskningsprocessen skapas fler frågor och 

behov av nya observationer. Kanske är det då forskaren upptäcker den där viktiga 

skarven som avslöjar att föremålet har klippts isär och sytts ihop på ett annat sätt 

än ursprungligen, vilket kan ligga till grund för en rekonstruktion av original-

mönstret. Föremålsdokumentationerna har således en viktig funktion både under 

och efter själva observations- och dokumentationsprocessen. Dokumentationsun-

derlaget som utformats innan fungerar som en minneslista för vilka uppgifter som 

ska dokumenteras och är ett sätt att organisera den information som uppmärk-

sammas. Ett mått som skrivs in på en skiss av ett plagg kan vara lättare att relatera 

till än ett mått på en lista. Efteråt gör de färdiga dokumentationerna att informat-

ionen kan jämföras, dels föremålen sinsemellan och med annat källmaterial. Ge-

nom att materialet sparas är informationen tillgänglig även senare, till exempel i 

ett annat forskningsprojekt. 

Inom textilvetenskap anses det viktigt att sätta in föremålen i ett större sam-

manhang, vilket behandlades i uppsatsens tredje tema De större sammanhangen. 

Genom att kombinera föremålsanalyser med annat källmaterial, görs kopplingar 

till en samhällelig kontext. Arkivmaterial kan exempelvis ge information om till-

verkning och bruk av textilierna. Äldre dokumentationer kan ge uppgifter om fö-

remålens liv och historia, vilket anses vara viktigt vid tolkningen av föremålen. 

Föremålen står i centrum, men forskningsfrågorna sträcker sig längre än till deras 

materiella egenskaper. I jämförelsen mellan de olika källorna är forskarnas före-

målsdokumentationer betydelsefulla. Det kan exempelvis handla om att matcha 

uppgifter om tyglängder och materialanvändning som hämtats såväl ifrån föremå-

len som ifrån arkivmaterial. I den kombinerade analysen kan forskaren upptäcka 

samband som sedan kan ligga till grund för avhandlingens slutsatser. De små de-

taljerna får på så vis stor betydelse för de större sammanhangen.  
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Sammanfattning 

I den här uppsatsen har ämnet textilvetenskap vid Uppsala universitet undersökts 

ur ett domänanalytiskt perspektiv. Syftet har varit att studera hur dokumentation 

används som metod inom textilvetenskap och hur detta står i relation till andra 

epistemologiska utgångspunkter och till den textilvetenskapliga ontologin. Histo-

riska och sociala aspekter har också varit viktiga i analysen. Undersökningen har 

genomförts med en kvalitativ metod, där både intervjuer, observationer och texta-

nalys har ingått. För att förstå de olika grundtankar och metoder som är viktiga i 

den textilvetenskapliga kunskapsproduktionen har kopplingar gjorts till teorier om 

praktisk kunskap och perspektiv på dokumentbegreppet. 

Undersökningen visar på att det textilvetenskapliga perspektivet utgår ifrån att 

kunskap om textila föremål nås genom nära observation och detaljerad doku-

mentation. Detta avspeglar sig i såväl forskning som i undervisning. Som ut-

gångspunkt för föremålsanalysen antas forskaren behöva en bred kunskapsbas, 

som består av hantverkskunnande, förtrogenhet med föremål och kontextuella 

kunskaper. Dokumentationen fyller en viktig funktion eftersom det är genom 

olika dokumentationsmetoder som information om föremålet kan organiseras och 

lagras. De olika dokumentationstyperna används i kombination med andra källor 

och det är i jämförelsen som det enligt forskarna går att sätta in föremålen i ett 

större sammanhang. Dokumentationen kan sägas vara länken mellan föremålen 

och det andra källmaterialet, som gör att dessa går att förena i en analys. 
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Käll- och litteraturförteckning  

Otryckt material  

I uppsatsförfattarens ägo  

Inspelning, transkriberingar och anteckningar från intervju med Informant 1, Upp-

sala, 2014-02-11. Refereras som: (inf.1). 

Inspelning, transkriberingar och anteckningar från intervju med Informant 2 Upp-

sala, 2014-02-21. Refereras som: (inf.2). 

Inspelning, transkriberingar och anteckningar från intervju med Informant 3, 

Stockholm, 2014-02-28. Refereras som: (inf.3) 

Anteckningar, transkriberingar och undervisningsmaterial från observation av 

lektion i Uppmätning av klädesplagg, Uppsala 2014-02-14. Refereras som: 

(obs.1) 

Anteckningar, transkriberingar och undervisningsmaterial från observation av 

lektion i Källkritik och dokumentation, del 1, Uppsala 2014-02-17. Refereras 

som: (obs.2) 

Anteckningar, transkriberingar och undervisningsmaterial från observation av 

lektion i Textilsamlingen, Uppsala 2014-02-26. Refereras som: (obs.3) 

Anteckningar, transkriberingar och undervisningsmaterial från observation av 

lektion i Källkritik och dokumentation, del 2, Uppsala, 2014-03-03. Refereras 

som: (obs.4) 

 

Internet 

Sökvägarna refereras i förkortad form i texten, dessa anges i fetstil nedan. 

 

www.konstvet.uu.se [2014-02-10] 

(Forskarutbildning > Studieplan för forskarutbildning i textilvetenskap). 

Fullständig sökväg: Konstvetenskapliga institutionens webbplats > Textilveten-

skap > Forskarutbildning > Studieplan för forskarutbildning i textilvetenskap  

(Forskning > Avhandlingar). Fullständig sökväg: Konstvetenskapliga institut-

ionens webbplats > Textilvetenskap > Forskning > Avhandlingar 
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(Forskning > Pågående avhandlingar > Embroidery structures in per-

spectives). Fullständig sökväg: Konstvetenskapliga institutionens webbplats > 

Textilvetenskap > Forskning > Pågående avhandlingar > Embroidery structu-

res in perspectives 

(Master- och magisterutbildning > En röd tråd genom arkiven > Kursplan 

och litteraturlista). Fullständig sökväg: Konstvetenskapliga institutionens 

webbplats > Textilvetenskap > Master- och magisterutbildning > En röd tråd 

genom arkiven – skriftliga källor för textilvetenskaplig forskning 7,5 hp > 

Kursplan och litteraturlista 

(Textilvetenskap > Om textilvetenskap). Fullständig sökväg: Konstvetenskap-

liga institutionens webbplats > Textilvetenskap > Om textilvetenskap 

(Om textilvetenskap > Historik). Fullständig sökväg: Konstvetenskapliga in-

stitutionens webbplats > Textilvetenskap > Om textilvetenskap > Historik 

(Textilvetenskap A > Kursplan och litteraturlista). Fullständig sökväg: Konst-

vetenskapliga institutionens webbplats > Textilvetenskap > Utbildning > Grund-

utbildning > Textilvetenskap A > Kursinformation > Kursplan och litteraturlista) 

(Textilvetenskap B > Kursplan och litteraturlista). Fullständig sökväg: Konst-

vetenskapliga institutionens webbplats > Textilvetenskap > Utbildning > 

Grundutbildning > Textilvetenskap B > Kursinformation > Kursplan och litte-

raturlista 

(Textilvetenskap C > Kursplan och litteraturlista). Fullständig sökväg: Konst-

vetenskapliga institutionens webbplats > Textilvetenskap > Utbildning > 

Grundutbildning > Textilvetenskap C > Kursinformation > Kursplan och litte-

raturlista 

(Textilvetenskap > Externa bidragsgivare). Fullständig sökväg: Konstveten-

skapliga institutionens webbplats > Textilvetenskap > Externa bidragsgivare 

(Textilvetenskap > Personal). Fullständig sökväg: Konstvetenskapliga institut-
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