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1.0 Ett hastigt uppdrag
Jag har gett mig själv ett uppdrag. Gustaf, du ska väva sex stycken ängsliga, praktiska, opraktiska
och fantastiska mattor! De sex mattorna ska gestalta olika känslor, tankar och idéer som
tillsammans berättar om hur och varför de har kommit till. Mattorna ska vara många och stora för
att de ska ta plats, synas och höras, men det ska de skämmas för! Mattorna ska vara grova och
slarviga för att det ska gå snabbt, för att allt måste gå snabbt.

Pappa sa alltid, spring runt huset så tar jag tid.
Tanken är att jag ska väva mattor som ska utge sig för att vara någonting de inte är, utge sig för att
klara av tuffa uppgifter, men inte riktigt klara av det. Opraktiska mattor? Mattorna kanske inte
heller riktigt själva vet vad de kan eller är, kanske vill de passa in överallt. Inte trampa någon på
tårna. Inte för att mattor brukar trampa folk på tårna. Mina mattor ska innehålla motsättningar.
Mina mattor ska vara ängsliga. Ska mina mattor också vara jag? Spegla mig? Tänker att det är
oundvikligt.
Men vad är en opraktisk matta, när blir eller är någonting opraktiskt, opraktiskt i relation till vad?
Och vad är ängslighet? Att vara rädd, nervös, otrygg, att ha svårt att få saker gjort och ta beslut.
Orolig för vad som ska hända, allt som kan gå fel. Vad är jag ängslig inför, är jag ens ängslig?
Ängslig inför att inte lyckas, orolig för att göra fel. Ängslig i min roll som man. Rädd för att vara för
“svag”, nervös inför att ta för mycket plats, att fortsätta utöva makt. Rädd för att inte synas eller
höras, rädd för att bli missförstådd.
Jag gör mycket för att jag är mycket och för att jag är ängslig och inte kan bestämma mig, för att
allt kan bli fel, för att ingenting är “rätt”. Men så får det kanske vara. Det känns som att det handlar
om: det här gillar jag att göra, men jag gillar inte att jag gillar det. Jag gillar att väva mattor, men
vad fan ska världen med fler mattor till?
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1.1 Delvis bakgrund ( allt är egentligen bakgrund)
Anledningen till den här texten och till de teman jag valt att diskutera är ett behov av att få ordning på
de känslor och tankar jag får dels när jag väver och dels av det som sedan blir. Ett reflekterande över
varför det blir som det blir. Vad det är jag då känner och ett försök till att sätta det i ett “större
sammanhang” (jag kommer att använda mig av citationstecken kring ord och meningar jag tycker är
uttjatade och/eller tycker är löjliga).
I våras blev jag otroligt kär i Ella och nu lever vi tillsammans, det har påverkat mig väldigt mycket. Det
känns viktigare än någonsin att jag har koll på mig själv och jag vill bli och vara en bra människa, snäll
och ifrågasättande. Jag vill vara varm, öppen, tydlig och ärlig. Jag vill försöka kommunicera mina
känslor med alla så att det inte uppstår några missförstånd.
På en grupphandledning sa min handledare för den här texten Michell Zethson i relation till att jag har
tagit in andras namn i texten att det kunde ha med samskapande att göra, något som är viktig ur ett
rent feministiskt perspektiv, inget ensamt geni. Jag tycker ordet är fantastiskt. Samskapande, känner
att det vill jag försöka förmedla ännu tydligare. Att det här arbetet är ett resultat av alla runt omkring
mig och alla som lärt mig det jag kan fram tills nu. Jag vill vara kvar i att alla de runt omkring mig ska
få fortsätta att påverka resultatet av det här arbetet. Jag vill försöka hålla mig kvar i det jobbiga att inte
bestämma mig. Inte försöka urskönja min väg och åsikt utan vara kvar i ängsligheten.
Jag väver det jag känner och jag känner mycket kring det jag har vävt. Det är otroligt svårt att
formulera sina känslor i ord just för att de är någonting annat än ord. Även om de såklart påverkar
varandra. Det är därför jag väver. Därför är det här en text och mina mattor är mina mattor och jag vill
se det som skilda saker där det kan få dras mer eller mindre paralleller mellan de bägge delarna.
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2.0 Material i vid bemärkelse
Den 17:e januari. Jag har min första handledning med Ulrika Mårtensson lektor på textil och Åsa

Pärsson som är min vävlärare och jag börjar med att berätta att jag nu är inne i material. Sökandet efter
nya material att kunna ta avstamp i arbetet med. Som en del i att försöka utveckla ett eget “nytt
spännande uttryck”. Ulrika säger att det är en styrka i mina tidigare arbeten att jag utgår från material
och att det har varit viktigt. Det känns betryggande att få det bekräftat. De första valen jag gör är vilken
typ av material jag vill arbeta med. Det styr i sin tur resterande val, vad funkar vad funkar inte. Även
om det såklart inte riktigt är så svartvitt. Tidigare har jag pushats både av mig själv, av lärare och
klasskamrater att svara på frågor om varför jag väljer just de material jag gör, då de skulle kunna tyckas
ha vissa gemensamma kännetecken. Materialen är ofta ganska grova, tjocka, styva, vissa inte regelrätt
textila. Ofta är de blå eller andra starka färger, ofta plastiga.
Kursen som förledde denna var min hittills svåraste. Jag blev ifrågasatt och ändrade riktning,
smalnade av och tog mig an ämnen som för mig var nya och komplicerade. Ämnen jag stundtals kände
var för sentimentala och över min förmåga. I sökandet i varför kring mina val av material hamnade jag
i barndomsminnen, i ett idealiserat förflutet skuggat av nostalgiska känslor. Den typen av blåa plastiga
material jag känner en så stark dragning till valde jag att koppla till min barndoms somrar, till
presenning, till en verktygsbod och till min morfar. Jag valde sen att koppla det till mig som man,
uppfostrad som man, med manliga förebilder som gjort val som jag velat efterlikna. Uppväxt med
känslan av en viss typ av material i mina händer, premierad för ett visst typ av beteende. De valda
kopplingarna lämnade mig med en stor frustration, känslan av att jag bara är en produkt av mina
erfarenheter och av människor jag haft och har i min närhet. En frustration över allt som påverkat mig.
Och att det i sin tur ändå är jag som är ansvarig för mina val.
Jean-Paul Sartre förklarar att ängslighet kommer från att vara medveten om att allt som sker
omkring dig är resultatet av dina egna beslut. Du är den enda som verkligen är ansvarig för din
lycka eller olycklighet. (utforskasinnet.se 2018)
Jag känner att det här är en pretentiös referens och mina kunskaper om Sartres tankar är mycket
begränsade. Men nu slank den in här och jag låter den stå kvar för att pappa alltid “babblat” om Sartre.
För att det kanske säger någonting om vart jag kommer ifrån. Och för att jag skäms för att ha låtit den
slinka in.
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Den föregående kursen resulterade i att jag vävde två trasmattor till min morfar. Jag kunde efter
kursen se en möjlig vinkel som kanske skulle vara intressant att fortsätta utveckla. Vinkeln att arbeta
utifrån mig som man och textilare, ett område som i Sverige och västvärlden är kvinnligt kodat. Samt
arbeta med maskulinitet och de problem patriarkatet får för mig även om jag är dess vinnare. Efter att
ha känt och tänkt på det inför examensarbetet landar det inte helt rätt. Jag vill inte ge mig in i en
diskussion jag inte är tillräckligt påläst om, och där det inte heller finns tid till att bli det. Jag vill inte
vara för moraliserande i det jag gör och framförallt känns det fel att prata om någon typ av svårighet i
att vara man, för att det är så pass mycket mindre svårt än att inte vara det. Därför vill jag inte riktigt
göra det eller det är i alla fall någonting som tar emot väldigt mycket. Jag kommer att återkomma till
det ändå, för det ligger och skaver i hjärnhinnan under tiden jag arbetar med det här projektet och den
här texten. För att jag känner att normativt manliga egenskaper hos mig och hos andra är
problematiska.
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2.1 Slarvkläde, slarfmatta, trasmatta
På min första handledning pratar vi också om trasmattan. Jag säger att jag vill tänka att mina mattor
skulle kunna kallas trasmattor. Jag känner att det finns någonting i att trasmattan väcker så mycket, i
mig och i andra. Att det är någonting bra att ta spjärn emot och som en grund att stå på. I lägenheten på
23km2 som jag och Ella hyr i andrahand för 6500kr ligger två trasmattor på golvet. En som min farmor
eller min pappas farmor har vävt, osäkert vem av dem, och en som jag vävt. Som jag vävde första året
på Konstfack. Ett val jag då gjorde med mycket mindre erfarenhet, tydligt på lust, utifrån vad jag ville
väva. Valet att väva trasmattor känns nu “rotat”. För att det fortfarande är det jag helst vill göra.
I den där föregående kursen var något som hjälpte mig ur min svacka att läsa Josefin Gäfverts
examensrapport från Konstfack (2015). Hennes mattor har länge varit en stor inspirationskälla. Det var
redan då, 2015, när jag gick mitt andra år på Nyckelviksskolan som min dåvarande klasskompis Lena
Otterheim tipsade om ett instagramkonto med namnet “Craftstar” av en som gick textil på Konstfack,
som jag fick upp ögonen för hennes mattor. Efter att ha läst hennes text blir hennes metod och
förhållningssätt också något jag känner stark koppling till och som har påverkat det här arbetet och
dess upplägg i hög grad. Hon skriver i inledningen till sin examensrapport:
Med mattorna har jag velat uppdatera synen på mattan och vad en matta kan innehålla. Det har
varit viktigt för mig att visa att vävning är som ett abstrakt språk där vävaren tar många
konstnärliga beslut. (Gäfvert 2015)
Jag tycker att Gäfvert gör det med sina mattor, uppdaterar min syn på vad en matta kan vara. Hennes
mattor och min utbildning har över tid gett mig en en annan syn på textilier i allmänhet. Så först vill
jag bara tacka! Nu vill jag helt enkelt fortsätta på att göra mattor som kan få bli och vara någonting
annat än “bara mattor”. Mattor som kan få ta en annan roll, mattor som kan få ta plats? Jag vill
fortsätta försöka utveckla och befinna mig i det komplexa och abstrakta språk som vävning
VERKLIGEN är. Gäfvert ställer sig också frågan:
Jag har länge undrat över varför väven är så traditionsbunden och varför det är så viktigt med
noggrannhet och perfektion inom vävvärlden. (Gäfvert 2015)
Det hon kommer fram till och den tes hon driver är att:
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[K]vinnan historiskt sett har varit väldigt sammankopplad med sitt hantverk och att man har
ansett att kvinnor genom hantverk förmedlar vilka de är, men kvinnor har inte riktigt haft
möjlighet att uttrycka sitt riktiga jag. Väven har alltså påverkats av hur samhället har velat att
kvinnor ska vara. (Gäfvert 2015)
Det som har hjälpt mig så mycket är att hennes arbete har en “fuck-the-rules” attityd, där hon vill
bryta sig loss från de uppfattningar hon tycker att hon har på sig som vävare. Skita i noggrannhet och
vävspännare som ska hålla vävens kanter jämna. Men det hon vill bryta sig loss från med sin
“slarvighet” är de förväntningar hon har på sig som kvinna. Kanske är det också en anledning till att
det har fallit sig mer naturligt för mig att inte anamma noggrannheten. Jag som man har inte de
förväntningarna på mig, även om de förväntningarna ligger latent i hantverket. Jag är helt enkelt bara
slarvig. Och det ska en ju inte vara när en sysslar med hantverk och handarbete. Jag känner mig något
uppgiven. Det jag kan tillföra är att väva mattor som inte är särskilt bra, som är slarviga.
De flesta vill att det de gör på något sätt ska betraktas som värdefullt. När någonting ligger på golvet
känns det som att det händer något. Värdet förskjuts. Jag vill såklart att det jag gör ska betraktas som
någonting med högt värde. Jag vill att de timmar jag lägger ner på att planera, utforma och väva mina
mattor ska tas på allvar.
I en bouppteckning 1798 efter brukspatronen Johan Adam Petersén från Björkboda, Dragsfjärd i
Åbolands skärgård finns bland annat uppgifterna om mattor. 1 lång slarfmatta samt två mindre.
Detta anses vara den äldsta uppgiften om trasvävda mattor i Finland som då också tillhörde
Sverige [---] Men vad betyder det här? Trasmattor på herrgårdar, hos adliga familjer och
brukspatroner! [---] Något som emellertid är säkert är att de tidigaste trasmattorna här förekom i
högreståndsmiljö. Inte förrän under 1800-talets andra hälft blev de vanliga i allmogehem. Det har
att göra med mattans historia i vårt land [---] Så länge som de framställdes för hand var textilier
dyrbara och fåtaliga i de flesta hem [---] Minst av allt ville man lägga någon textil på golvet för att
trampas på. (Ankert, Farnkow 2005)
För mig tar det också emot att lägga mina mattor direkt på golvet. Jag tar mig själv på så himla stort
allvar, herregud! Och så tröttsamt. Varför skulle mina mattor vara för värdefulla för golvet? Jag tänker
ändå att de ska ha funktionen av mattor, men att de inte är perfekta för ändamålet. För att jag inte är
perfekt, för att ingen är perfekt. Tanken är inte att göra typiska trasmattor, långsmala med varierande
randningar, rosengång med mattvarp och endast trasor från uttjänta textilier som inslag. Jag vill inte
väva trasmattor utifrån en hållbarhetsvinkel. Jag vill använda trasmattan som en referens till en vävd
brukstextil med hög igenkänning, som symbol för handarbete. Som en rest från en tid som varit. Då det
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var otänkbart att lägga sina textilier på golvet. Jösses vad högfärdigt! Jag vill väva trasmattor för att jag
tycker om att riva trasor och för att jag tycker att det blir fint. För att trasmattan eller slarfmattan som
tankesätt och konstnärlig metod fungerar bra för mig. Ta det en har, har råd med, hittar för att sen
klippa och klistra ihop det på intuition.
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2.2 Kort om: Varför bilder i mina mattor?
Jag blir väldigt påverkad av bild i väv. Jag tycker det är fantastiskt. Fascinationen över den tid det tagit
och den teknik som krävts. En referens jag haft med mig under en längre tid är Hannah Ryggen. En
bildvävare verksam under bland annat 30 och 40-talet. I konsthantverkshistorian på Konstfack skrev
jag en uppsats om henne och jag har läst böcker och tittat på bilder av hennes verk. Hennes vävar är
ofta tydligt politiska men berättar också om det personliga och känslomässiga. För berättar gör de
verkligen. Med hjälp av bilderna i hennes vävar öppnar hon upp för läsning, för tankar och känslor. I
en bok om hennes liv och verk finns ett citat av henne:
Konst är endast en sammanfattning av någonting en har känt med stor intensitet. (Björnberg 2015)
Ryggen sammanfattar de känslorna i sina vävar och i sina bilder och jag tycker citatet känns så himla
frigörande. Frigörande i sin öppna tydlighet. Jag tar med mig det och hennes verk i det här arbetet. När
jag efter tre av de sex mattorna börjar väva bilder i den fjärde försöker jag göra bilder direkt utifrån
känsla. Motiv som kan vara tvetydliga och skifta från “aptydligt” till obegripligt.
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2.3 M
 aterial, ängslighet och trend
Jag har snart gått tre år på Konstfack. Det har påverkat mig. Ett ord och begrepp som återkommer gång
på gång är trend. En känsla jag har fått är att på den textila institutionen finns det en annan typ av nära
förhållningssätt till trend än på de andra institutionerna på Konstfack. Det är en personlig uppfattning
men det känns som att det finns en vilja att vi ska lära oss att i vissa fall fundera kring det vi gör i
förhållande till trend. Med mode nära till hands vad gäller referenser och uttryck, där en del av de som
går utbildningen arbetar mot kropp och kläder, men även med inredningstextilier som också de
förhåller sig till trender. Det gör såklart allt, även konst går i trender.
Hösten 2018 hade Bonniers konsthall en utställning som gick under namnet “Nymaterialism”. En
grupputställning som samlade tretton konstnärer som arbetar materialbaserat med textil, lera, trä och
keramik. Curatorn Magnus af Petersens skriver om utställningen:
Verken i utställningen Nymaterialism visar hur distinktionen mellan form och innehåll är svår att
upprätthålla och att innehållet även kommer ur materialet och inte bara förmedlas av det. Det
fysiska och taktila är realiteter som vi tydligen varken vill eller kan bortse från. (af Petersens 2018)
Materialitet och hantverk är för närvarande en trend. Och jag kan till viss del hålla med
konsthallschefens påståenden om olika materials innehåll men precis som Peter Cornell skriver i en
recension av utställning för Expressen ställer jag mig också kritisk till en del av utställningen.
[M]en var är konsthantverket? Många högt begåvade konsthantverkare, inte minst i Sverige,
arbetar numera på eller över gränsen till fri konst: där borde finnas en plats för dialog och
passager. Konsthantverket har länge betraktats som en lägre genre än konsten och det verkar
tyvärr som om det fortfarande är förfärligt svårt att rubba den hierarkiska ordningen. Jag hoppas
att ”Nymaterialism” trots allt ska väcka kritiska reflexioner kring sådana genregränser. (Cornell
2018)
Jag kan på många sätt känna att det här är en fråga jag verkligen blivit invaggad till att diskutera under
den här utbildningen, men jag kan inte annat än säga, hatten av! Jag är grundligt hjärntvättad. Utifrån
min position som en person som vill väva mattor men samtidigt säga att de är mer än “bara mattor”.
Känner jag ett behov av att hävda det och mig utifrån den här typen av frågeställning. Frågeställningar
kring konsthantverk, bruksföremål, konst eller inte, funktion eller dekoration. Jag har till exempel
tidigare tänkt att jag ville kalla det jag skulle göra för skulptur. Av den enkla anledningen att jag naivt
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tänkte att det skulle göra mig friare och att det jag gjort kanske skulle läsas annorlunda. Men jag
känner nu att genom att kalla det skulptur blir det en länk i kedjan av att nedvärdera konsthantverk.
Det jag gör är konsthantverk och konsthantverk är konst, en typ av konst precis på samma sätt som
skulptur är en typ av konst.
Inte bara materialitet och hantverk är en trend i allmänhet utan också vävning i synnerhet. Ett år
innan utställningen “Nymaterialism” skriver Maria Lind, dåvarande chef för Tensta Konsthall, för
Artreview om vävtrenden utifrån den kanadensiska konstnären Anne Low.
The work of the human hand is firmly back at the forefront of visual art, as is testified by works
appearing in countless exhibitions and studios. Artists are making objects themselves, learning
crafts and digging up old techniques, whether wood carving, metal casting, printing or textile
work. There is nothing surprising about this: the general outsourcing of professional and private
tasks such as cooking and cleaning, a growing and more general sense of dislocation, and a life
that is increasingly lived via the mediation of a screen are all contributing factors to the urge to
make. [---] A particular focus within this overall trend is weaving. (Lind 2017)
Jag var själv och lyssnade på ett artist talk av Low som hon hade på Konstfack våren 2018 som jag har
haft mycket behållning av. Framför allt var det hennes sätt att arbeta, berätta om och presentera sina
verk och hur det upphöjde de textilier hon vävt för hand till “någonting mer”. Ett verk där ett handvävt
tyg sitter på väggen i en träram bakom glas har titeln, “An ambitious pagan” en ambitiös hedning,
vilket jag tycker sammanfattar just den där “upphöjningen”. Jag tolkar det som att själva den
handvävda textilen är en ambitiös bit tyg, tyg som vill hävda sig som “någonting mer”, vill bli
betraktad som någonting med ett högre värde. Lind uttrycker det som följer:
Seemingly simple as a piece of work, Low’s An Ambitious Pagan (II) (2016) has something
ethnographic to it; reviving a colonial weaving technique, clearly connected to the human body,
with a devotion to the decorative. In Low’s hands cloth aspires to be an autonomous form. And yet,
on display, it relies on the frame Low has designed. Fabric in general benefits from some kind of
support – it blossoms when it is attached to something: a piece of furniture, an architectural
feature, a body, a hanger or a mannequin. In this sense, cloth is quintessentially relational, going
from modesty while folded or rolled to being stunning when activated. ( Lind 2017)
Jag har blivit mycket inspirerad av Lows sätt att arbeta med att tillföra andra element till det
handvävda och har en ambition att arbeta med mina mattor på ett liknande sätt. I hennes verk “Keep
me warm one night” hänger en vävd filt som går i svart och grönt från en lång träkrok från taket och
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filtens fransar är avlånga plattor i koppar som förstärker filtens tyngd i fallet ner mot golvet. De där
fransarna i koppar väcker mycket känslor i mig, materialmötet och förskjutningen och föreställningen
av det vi tror oss se.
Den 9:e februari. Jag och Ella är på Liljevalchs för att titta på årets vårsalong. Jag går runt och

kämpar med att inte bli en töntig skeptisk kille som tycker att han är bättre än de som ställer ut.
Försöker handskas med känslorna kring att allt är till salu, att det är som att gå runt i en konstbutik, att
det är en museichef som alltid sitter med i Juryn som väljer ut verk och som också väljer juryn. Hur
konsthallen med sin vårsalong med sina dryga 100 000 besökare varje år har mycket makt, som jag
ställer mig tveksam till hur de tar ansvar för. Försöker se öppet på alla tekniskt skickliga akvareller
och teckningar på djur, hus och båtar, som är med varje år. Tänker ordet folkligt och skäms när jag
tänker det. Jag har ju tänkt att mina mattor ska ha titlar, hjälpredor till att ge en inblick i vad jag
funderat och känt när jag vävt, går runt och läser alla fyndiga titlar på vårsalongen och fylls av en stark
mättnadskänsla. Det känns som att titlarna tar över och att verken står och faller med raderna av ord.
Hur ska mina titlar vara då? Ska jag ha titlar? Jag tycker ju också om det. Hur orden och det fysiska
hjälper varandra, kanske blev det bara lite för mycket i det här sammanhanget?
Vi tittar på en målning som föreställer en mattpiskställning där det hänger en mönstrad textil,
målningens titel är någon stockholmsförort. Ella säger, att du kanske skulle använda en sån? I
hängningen av dina mattor? Får blandade känslor kring idén, en del av mig tycker att hon är ett geni,
en annan att det känns jobbigt om det inte skulle vara “min egen” idé. Och en annan del tänker att det
är just sådär fyndigt och övertydligt som jag känner kring några av verken runt omkring oss. Jag säger
de tankarna högt och att det också känns som att den skulle kunna ta mycket fokus på grund av allt en
skulle kunna läsa in i den. Men jag börjar suga på karamellen, vi pratar om vad en skulle kunna få för
associationer, om folkhem, om vardag, om bortglömdhet. Jag börjar ändå känna att det skulle kunna
vara en symbol som mycket av det jag tänker på skulle kunna haka i. Ett redskap som kanske inte
används i så stor utsträckning idag och som vittnar om en tid då en tog hand om det en hade, tog sig
den tiden. Värdesatte materialen. Ett redskap med hög igenkänningsfaktor som i alla fall hos mig
väcker en hel del känslor och minnen från min barndoms gård mellan lägenhetshus där den mest
användes som klätterställning men som en från, vid enstaka tillfällen kunde höra piskrapp eka.
Mattpiskställningen kanske också kan vara något som aktiverar textilen. Det attributet som hjälper till
att förställa uppfattningen på samma sätt som jag tycker att Ann Lowe gör med sina.
Jag får en artikel som referenstips av Michell utifrån att jag nu känner att genom att kalla det jag gör
för skulptur blir det en länk i kedjan av att nedvärdera konsthantverk. Jag tycker att artikeln är
spännande och den väcker mycket tankar i förhållande till min text och mitt arbete. Jag känner också
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att jag snurrar in mig djupare i att skjuta mig själv i foten. Artikeln heter “How envy killed the crafts” är
skriven av Garth Clark och bygger på en föreläsning hållen den 16 oktober 2008 där han förklarar
konsthantverksrörelsen som död. Han argumenterar för att rörelsens önskan om en likvärdighet med
fri konst samt ett samspel mellan konsthantverkare, konstnärer, samlare, akademiker och
institutioner både skapade rörelsen och sedermera blev dess fall. Han uttrycker en oro för den nostalgi
och den avund som präglar den åldrande rörelsen. Att framgång mäts i att lyckas fly från det fängelse
som är konsthantverk till det nirvana som är fri-konst.
In 1939 Fortune magazine ran a survey of ceramics in America and titled it "The art with an
inferiority complex". That was true then as now, not just of ceramics but of craft across the board
as it dealt with the status of being "less than" art. Craft has moved constantly between resentment
and envy with the relationship growing increasingly acrimonious as art moved away from
craft-based values in the mid-century and closer to post-1950 conceptualism and the
dematerialization of the art object. (Clark 2008:446)
Jag prövar att påstå att det också är sant idag ytterligare elva år senare. Men hur ska en se på det med
den ökade materialitetstrenden i bakhuvudet? Att det nästan är som en omvänd avundsjuka. Konsten
som anammar konsthantverket. Fast utan källhänvisning. När en arbetar med en hantverksteknik som
vävning, är på sätt och vis själva tekniken en källhänvisning till alla de som arbetat med den innan. På
något sätt förhåller sig det en gör mot den traditionen. Clark skriver också om konsthantverk att “it is
the natural impulse of the conservative, and craft is fundamentally conservative, to fall back on the
past when challenged by the future”. (Clark 2008:450) Det behöver det inte vara. Konsthantverks
styrka kan jag tycka ligger i att den har den grunden att stå på, men blir som bäst när den försöker
streta sig fri ifrån den. Kanske inte med en helt fri självsäkerhet utan med en lyhördhet till materialet
och sin omvärld.
En person som dykt upp som referens flera gånger under mina utbildningsår är Linnea Sjöberg. Och
varje gång väcks lite av den “envy” som Clark skriver om. I någon slags offentligt samtal får jag känslan
av att hon blivit som en “poster girl” för vävningstrenden. Sjöberg kommer från fri-konst-hållet och
har utbildat sig på Kungliga Konsthögskolan där hon gjorde ett omtalat performativt verk där hon gick
in i rollen som affärskvinna. Och för fyra år sedan började hon att väva. Hon syns på svt i programmet
“Konsthistorier” där hennes praktik sätts i relation till Hannah Ryggens. Hon syns också i ett reportage
i tidningen VÄV och i ett avsnitt av “Stil” som sändes i P1 Sveriges radio den 1 februari 2019 intervjuas
hon. I anslaget för intervjun berättar programledaren Susanne Ljung om en svensk samtidskonstnär
som fått mycket uppmärksamhet för sin “vävda konst” där hon arbetar med minnen och identitet.
Sjöberg själv berättar om hur hon som rastlös person äntligen kan sitta still. Hon berättar att hon inte
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kan väva och att hon aldrig kommer kunna, för att vävning är oändligt. Hon berättar att det är det som
triggar henne kreativt. Hon berättar om hur hon arbetar med trasor av olika slag som hon ser som
lagrad information som hon förstör och sen sätter ihop igen.
Lagrad information. Vad är det för information som är lagrad, lyser den igenom? Sjöberg arbetar med
kläder från tidigare verk, kläder från hennes föräldrars vind och gamla tyska videoband. Är det den
informationen som ger hennes vävar den tyngd som gör att de kallas “vävd konst”? Att hon belyser och
tar upp det. Berättar om hennes mamma som spårade sin barndoms kläder i sin mammas mattor.
För något år sedan bar min dåvarande lärare i vävning Amica Sundström in ett gäng bananlådor med
mattrasor i vävsalen, de kom från ett dödsbo. I höstas såg jag lådorna i en hylla vid skolans lastplats.
Det var när jag skulle väva trasmattorna till min morfar. Jag hade, som jag oftast har, ont om pengar
och såg det som gratismaterial. Jag rotade i lådorna och valde ut de nystan som föll mig i smaken. Jag
har sen dess gått och plockat från lådorna (sedermera också fått godkännande att göra det) och använt
trasorna som inslag i mina mattor, blandat trasorna med mitt plastgarn, egenfärgade trasor och gamla
sönderrivna screentryck. När jag vevar upp bananlådetrasorna på min skyttel sprider sig doften av
gammal textil, damm och källarförråd. Mönstren på de sönderrivna trasorna föreställer blommor i
varierande storlek och färger. Jag kan inte låta bli att fundera över personen som rivit trasorna. Vad för
mattor planerade hen att väva med sina prydligt rivna och färgkoordinerade nystan? Jag funderar på
vad det är för lagrad information jag väver in i mina mattor. Jag blir också orolig att jag håller på att
falla in i den förrädiska nostalgin igen.
Craft has been overdosing on nostalgia, the equivalent of sugar in art. This is craft's Achilles heel.
It was born as a revivalist movement and these activities (like a historic house museum) are
powered by nostalgia. Some degree of this "ye olde craftsman" romance is unavoidable in craft.
Used with restraint it can add charm and a rich connection to the past. But when it is overdone it
turns into syrupy restoration village sentimentality. (Clark 2008:449)
Så jag försöker hålla en viss distans till bananlådetrasorna.
Jag känner igen mig mycket i Linneas Sjöbergs förhållningssätt, och jag ser hennes arbeten som
verkligen klassiskt textila i det att hon arbetar nära den personliga berättelsen. Jag tänker att hon ju är
en konsthantverkare. Men hon definieras som en samtidskonstnär och hennes verk som “vävd konst”
representerade på Moderna Museet. Det är såklart en stor portion personlig ful avundsjuka men jag blir
också fundersam. Det är så viktigt från vilket håll en kommer, eller? Eller är det här ett tecken på en
förändring, att craft is NOT dead. Ett tecken på självsäkerhet som bara någonting som definieras som
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konst och inte konsthantverk kan ha? Clark skriver; “So there is life after death but only once craft
becomes proud, confident and easy in its own skin” (Clark 2008:453). Jag tror dock att jag vill vara kvar
i osäkerheten. Kan kanske konsthantverkets särskiljning vara det, att inte vara bekväm i sitt eget
skinn?
Jag tänker att jag försöker positionera mig och mitt arbete. Jag bestämmer mig för att jag vill kalla mig
konsthantverkare inte konstnär och vill ha och känna självförtroende i det och bli sedd och hörd för
det. Självförtroende i osäkerheten. Så kanske är konsthantverk inte en typ av konst, kanske kan det få
vara någonting eget, någonting helt annat, med massa definitioner. Om en ens behöver, kan eller ska
definiera det, som Ulf Linde formulerar det redan 1968: “Det blir därför relativt meningslöst att försöka
eliminera vagheterna genom definitioner; begreppet konsthantverk kan gott förbli så vagt som det är.”
(Linde 1968) Med det sagt kanske jag också kan få vara vag?
På vilket sätt ska jag förhålla mig till att vävning är en trend? Jag kanske bara ska se det som en fördel!
Någonting jag just nu inte behöver överproblimatisera? Jag känner ofta när jag ser på de material jag
använder att de är ett resultat av trend, av saker jag sett på instagram och på utställningar. Det gör mig
ofta frustrerad, men också frustration av det som väcks. Denna ständiga längtan efter självständighet,
originalitet. Längtan efter någon slags närhet till mig själv, min individ. Jag tänker på det fina ordet
igen, samskapande. Det kanske är väldigt krystat att stoppa in det här. Men jag skulle vilja se det där
med trend som ett samskapande. Nej jag är inte originell! Och det är fantastiskt!
Det är kanske också på det här sättet jag kan göra trasmattor som inte är “klassiska”. Genom att
använda mig av material i min närhet som jag instinktivt faller för på grund av den miljö jag vistas och
har vistats i. På så sätt göra mattorna mer “idag”.
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3.0 Emotionell ovisshet
Den 8:e februari. Har mitt första handledningstillfälle med Michell som ska guida mig i arbetet

med den här texten. Ett tema som jag har skrivit att jag vill undersöka är ängslighet, både min egen och
generellt. Michell säger att det låter spännande och säger med restriktion att ängslighet på sätt och vis
också blivit ett “svenskt signum”.
Jag tycker att ängslighet kan vara fantastiskt. Jag vill vara ängslig. Eller jag vill vara konstruktivt
ängslig. För jag vill försöka hålla mig ifrån känslan av att nuet är tomt och inte bli paralyserad av
ovissheten om vad som komma skall. Jag vill också göra tydligt att ängslighet för många kan vara
fruktansvärd, skadlig och glida över i ångest. Men jag vill att de ibland väldigt starka känslor jag kan få,
som jag väljer att kalla ängslighet, ska hjälpa mig att reflektera över min situation så att jag kan ta
beslut om framtiden. När ängsligheten nästan inte är ängslig längre utan kanske snarare eftertänksam
och inlyssnande, när den är försiktig med att gör fel gentemot andra.
Jag kan känna att jag är en person som kanske på grund av min ängslighet lätt hamnar i att tycka som
de runt omkring mig för att jag vill bli uppskattad och få bekräftelse. Ett beteende som skulle kunna
vara mycket till ondo, om det som jag vill passa in i inte är det allra bästa. Men jag vill vara ängslig för
att jag vill lyssna och ta in andras känslor innan jag gör val, jag vill göra rätt, jag vill inte trampa någon
på tårna. Eller i så fall vill jag trampa uppåt vilket i vissa fall betyder att trampa på mig själv. Trampa på
och belysa mina egna problematiska sidor och egenskaper. Trampa på tradition och hierarkier? Ja, jag
vill trampa på mig själv!

3.1 D
 et nyttiga hjärnskavet
Den 20:e februari. Jag har handledning med Åsa Cederqvist lektor i konst på textilinstitutionen.

Jag berättar att som det är nu är arbetet massa grejer, men att jag tänker ordet ängslighet som en röd
tråd. Fortsättningsvis pratar vi mycket utifrån det. Hon får se de dåliga mobilbilderna på mina två
första mattor. Hon tycker inte att mattorna i sig är ängsliga. Det tycker inte jag heller om en ser till
själva “uttrycket”. Hon säger snarare att de är sjukt bestämda. Hon frågar mig om det verkligen är så att
jag är ängslig eller snarare väldigt bestämd i vad jag vill. Vi diskuterar att det kan vara som att jag
lyckats lura mig själv i upplägget av projektet. Lura mig till att jag bara kan köra på. För även om jag
känner ängslighet inför alla beslut finns det inte tid till det. Jag får fake it til’ I make it, “ända in i
kaklet”. Hon fortsätter svävande att spinna vidare om det kanske inte ens finns något kakel, alla kör
bara på ut i tomheten. Hon beskriver ängslighet som att den är mer som en fladdermus som behöver ha
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någonting framför sig. En vägg att lokalisera sig efter med hjälp av sitt ekolod. Jag tänker på ängslighet
som ett ekolod. För att röra sig framåt behöver den lyssna in sin omgivning.
I början av samtalet undrar hon om jag är kvar i “manlighetsgrejen”. Då svarar jag nja, att det ska finnas
med i texten som en kommentar eller som en förförståelse för läsaren, men att den inte ska ta så stor
plats. Senare när vi är inne på ängslighet frågar hon om vad som i så fall är grunden till ängsligheten
om det inte ändå är det där med manligheten. Att jag brottas med att ta den platsen, jag också
förväntas ta. Vad känner jag för det? Skam. Att det är inför det jag är ängslig. De ansvarskänslorna inför
att vara den jag är, som hon tycker att jag uttryckt tidigare. Hon fortsätter att trycka på det, att en kan
dra nytta av att blottlägga sig. Att det trots allt är jag som har gjort det jag har gjort. Att jag kan försöka
ringa in det, kanske genom att nämna att jag i tidigare arbeten känt den skammen. Jag säger att det är
roligt och blir rörigt. För när Åsa återkommer till det här och pratar om det som någonting jag borde
göra, känner jag att jag tycker samma och vill göra det. Men efter att ha pratat med Patrik Söderstam
(också lektor på textil) och Ulrika Mårtensson som inte går igång lika mycket på det spåret, lägger jag
undan det. Det är just så det är. Jag vill göra så som alla lektorerna tycker är bäst och bra. Och jag vill
göra det som mina klasskompisar tycker att jag borde göra. Jag säger att jag då kanske borde ställa mig
frågan vad jag egentligen vill själv? Vad är mest mig? Rätt för vad jag vill? Jag känner att det är det jag
inte ska göra.
Efter handledningen med Åsa har jag grupphandledning kring texten och vi kommer också där in i en
liknande diskussion. En av mina medstudenter Clara Nergårdh använder ett svepande exempel kring
manliga föreläsare som i början av sina föreläsningar nämner någon typ av förförståelse för att sen
bara kunna köra på som vanligt, Michell fyller i och säger att det då blir som en typ av utsläppsrätt. Så
vill jag inte att det ska vara! Men om jag tittar på hur mattorna faktiskt blir så kör de på som vanligt...
Det blir att jag inte kan göra rätt. Jag gör ett examensarbete så det är ju meningen att jag ska ta plats,
men ska verkligen jag ta den platsen? Det är också rätt att jag inte kan göra rätt. I och med att det
verkar som att jag inte kan låta bli att göra det jag gör, självsäkra mattor, bör jag ställa mig kritisk till
det för jag vill inte syssla med utsläppsrätt.
Av Stina Rolf (också en medstudent) som närläst min text får jag skriftliga kommentarer, hon skriver
att hon blir nyfiken på hur jag tänker kring kopplingen mellan min text och och mattorna. Vill jag att
de ska vara separata eller upplevas på ett liknande vis? Kan texten få vara en frigörelse, likaså
mattorna? Likt det Josefin Gäfvert skriver om att frigöra sig från noggrannhet. Vilda mattor, vild text,
vilda känslor!
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Jag blir väldigt glad och tacksam för Stinas kommentarer och jag känner att det är på det sättet jag
skrivit och att det hade varit så skönt om det fick vara så, en frigörelse, men hur ska jag förhålla mig till
om det blir frigörelse eller utsläppsrätt? Under handledning med Åsa pratar vi också kort om att
titlarna på mattorna kan få stå för de “mjuka värdena” för att mattorna ändå blir som de blir. Vad kan
jag ha för titlar? Helt plötsligt är det som att de ska rädda upp hela arbetet?! Eller kanske bara få ha den
funktionen som titlar, när de är bra, kan ha. Komplettera mattorna och ge dem fler betydelser.
Så mattorna och den här texten kanske kan få bli en typ av motsatser. I inledningen skriver jag att
mattorna är mattor och texten är text, men riktigt så kan det kanske inte vara. Kanske om jag ger
texten och mattorna olika betydelser. Olika sidor av arbetet och av mig. Mattorna blir bestämda och
självsäkra. Den här texten blir ängslig och undrande. Tillsammans kan de försöka ge en helhetsbild.
Ella kommenterar, efter att ha läst ett av utkasten till texten, att det på sätt och vis speglar även mig.
Som faktiskt i många fall är en person som är högljudd, utstrålar självsäkerhet och vill ta plats, men att
jag har en annan sida också. Arbetet, mattorna, texten och titlarna verkar ha blivit ett försök att
utveckla mig själv och min personlighet. Försöka förstå.

3.2 A
 lla män borde känna självhat
Den 5:e mars. Vi ska hålla en mittpresentation om arbetet och jag mår illa av nervositet för att jag

återigen ska försöka förklara vad jag känner och vad arbetet handlar om, som jag känner är så
dubbelsidigt och inte har några bra tydliga svar på. Jag läser det manus jag har skrivit utan att titta upp
och tar mig genom det. Efteråt uppstår igen en typ av “diskussion” kring den skam och ängslighet jag
uttrycker. En student i min klass Freja Willborg ställer den relevanta frågan om jag vill att en ska tycka
synd om mig. Jag svarar att det är det jag verkligen inte vill! Då får jag se över hur jag formulerar mig.
Jag håller med, men det blir dumt om jag säger, tyck inte synd om mig, för då lägger jag de orden i
munnen på mottagaren. Hur ska jag kunna formulera mig så att det går fram att jag tycker att det är rätt
att det är svårt att förhålla sig till att vara en person i maktposition, att mycket av mitt eget handlande
leder till självhat. Ett självhat jag tycker att jag borde känna för att försöka förändra mitt beteende. Jag
skäms över att det såklart kan vara provocerande att säga att jag har makt och att jag tycker det är
svårt. Det var det jag ville undvika! Borde jag bara vara tyst?
Kan den diskussion som uppstår få vara en del av arbetet? Vill jag det? Jag har inga svar men
diskussionerna hjälper mig kanske att känna in omgivningen och därefter försöka göra rätt?
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Den 12:e mars. Har min femte handledning, nu med Ulrika igen. Vi stämmer mest av arbetet. Pratar

lite om själva hängningen. Jag har i vävandet av mattorna så fort en blivit klar stoppat undan de i
svarta sopsäckar för att kunna gå vidare. Inte hinna känna för stor aversion gentemot dem. På
mittpresentationen visade jag en bild på mina tre första mattor på hög i sopsäckar och efter att Patrik
reagerat positivt på det får jag upp en bild av att det är så de kan få skämmas. På handledningen med
Ulrika lyfter jag tanken med att jag kanske faktiskt borde gömma ganska många av mattorna också i
gestaltningen. Att kanske helt enkelt inte ta lika mycket plats?
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4.0 Hastighet och hantverk
Det här stycket får börja med några synonymer. Tidsfrist, anstånd, uppskov, a ndrum, r espit,
nådatid, m
 oratorium, r ådrum, frist, deadline.
Den 14:e februari. Jag håller på att sätta upp väven för matta nummer två. Jag använder ett nytt

material som jag hittat på internet, ett grönblått plastgarn som är lite tjockare än det jag använt
tidigare men också lite billigare och vars egentliga användningsområde är inom jordbruk. Jag sugs in
av materialet som nästan är självlysande och känns opassande på ett härligt sätt. Jag använder också
ett mattullgarn som jag använt flera gånger tidigare. Ett ganska tjockt mjukt ullgarn som jag tycker
mycket om, som blir vackert som fransar och som framhäver vävbindningarnas egna mönster. Ett
material som jag också kodar mer som ett typiskt handarbetsmaterial. Jag stöter på mycket problem
och hinder i uppsättningen av väven, jag ska sätta dit fler skaft på vävstolen och det saknas delar och
tillräckligt med solv och har svårt att hitta hjälp med att dra på. Allt tar mycket längre tid än vad jag
hoppats och förväntat mig. Stress och frustration byggs upp. När jag tillslut ska börja väva, är det nya
grönblåa materialet för tjockt för vävskedens täthet även om det funkat då jag vävt prov i mindre skala
blir det när det är bredare en fysisk kamp för varje nytt inslag och jag förstår att den här mattan
kommer att ta lång tid att få klar.
När jag första gången skulle skriva om min praktik under mitt andra år på skolan återkom ordet
rastlöshet. Bland annat skrev jag ner frågan om rastlösheten egentligen var mitt första förhållningssätt
till allting jag gör? När jag i slutet av året skulle hålla i en sammanfattande presentation skrev jag
utifrån hur vävningen blivit den teknik jag valt att i huvudsak sysselsätta mig med. Hur synen på
vävning som ett långsamt uttryckssätt kändes som en utmaning, hur kan jag få mina händer att göra
det bättre, snabbare, snabbare. Hur jag gick in i att tävla mot mig själv och alla andra, ville göra varje
steg snabbast och först. Hur det snabba “görandet” ger snabb bekräftelse både från mig själv och andra,
hur det har påverkat mig. Efter att ha funderat på det känns det som att, att jag alltid vill vinna och
vara bäst antagligen är min största drivkraft eller det som ger mig mest problem. Bra självförtroende
men dålig självkänsla. Jag känner mitt värde genom prestation. Kan jag inte vinna flyr jag och bygger
upp försvar. Känner prestationsångest och har bekräftelsebehov.
Det är antagligen också därför jag lagt upp det här arbetet som jag gjort. Jag möjliggör för mig själv att
kunna arbeta snabbt och producera mycket så att jag kan få bekräftelse för det. Använder mig av
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trasmattan som metod för att också det går snabbt. Det är så jag har lärt mig att vara. Det är bra att vara
snabb i det här “samhället”. Men om snabbheten och prestationen uteblir, då bygger jag upp försvar
som är riktade mot mig själv, självhat. På ett sätt är det såklart inte “bra”, men om jag kan rikta
självhatet kanske det kan bli konstruktivt istället för destruktivt?
Pappa skickar en bok till mig. The Scent of Time: A Philosophical Essay on the Art of Lingering a v
Byung-Chul Han (2017). I boken läggs tesen fram att det värde vi idag lägger i det “aktiva livet” skapar
en kris i vår känsla av tid. Vår hängivenhet till det “aktiva livet” gör det till en nödvändighet att arbeta
vilket nedvärderar människan till ett arbetande djur. Samtidigt rånar den hyperaktivitet som
karaktäriserar våra dagliga rutiner människan på förmågan att dröja sig kvar och vår fallenhet för att
kontemplera. Därför blir det omöjligt att uppleva tid som någonting meningsfullt. (Han 2017)
Både examensarbetet och mitt eget upplägg är problematiskt i sin tidsfrist. I den “hyperaktivitet” som
det kräver av mig. Som jag själv kräver av mig. Känner mig arg, vill skylla ifrån mig på “samhället” som
gör att jag känner stressen att arbeta snabbt och effektivt. Ska jag följa med i tempot eller sätta mig
emot? Kan hantverket vara just konsten att dröja sig kvar? Just nu är det inte det! Vilket jag känner
frustration över att det inte kan få vara samtidigt som jag känner att den åsikten är för konservativ och
motsträvig.

Matta nummer två som jag kände skulle ta lång tid att väva gjorde inte det. I stressen tar jag besluten
snabbt och jag väver mattan enkelt, skyttlar fram och tillbaka. Det tar en arbetsdag sen kan jag klippa
ner den. Men den är ogenomtänkt, jag dröjde mig inte kvar och resultatet blev därefter, om en frågar
mig. Det får mig att vilja sakta ner. Att försöka skita i att “vinna”.
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5.0 Tankar efteråt och fortsättningsvis...
Den här texten har blivit som mattorna. I alla fall kommit till på ett liknande vis. På samma sätt som
varje inslag i vävningen hakar i det förra för att det ska bli en matta. På samma sätt har den här texten
vävts på och blivit vad den blivit. Det lämnar mig med en känsla av uppgivenhet. Det är motsättningar
och friktion. Konst eller inte? Ta plats eller inte? Nostalgi eller inte? Hastighet eller inte? Frågor jag
fortfarande inte har tydliga svar på.
Under slutseminariumet för den här texten fick jag bland annat kommentaren, att skriva om sina
känslor kan vara en feministisk strategi, men det finns nyanser av hur en använda den. Till viss del har
det blivit som en strategi i det här arbetet att vara öppen och försöka vara ärlig. Vara i ängsligheten och
till viss del självhatet. Det har ibland tenderat att bli övermäktigt och jag känner mig nästan lika vilsen
nu som i arbetets början. Så frågan är om det har varit den bästa strategin? Jag känner verkligen att det
är synd att jag inte förankrat vissa tankar i feministisk teori då jag tror att det kunde ha lyft både
texten och arbetet i stort. Jag har definitivt en önskan om att i framtiden och fortsättningsvis kunna
göra det.
Inte riktigt lika vilsen. Det har varit och är spännande att blanda in hur jag vill vara som människa i
arbetet och det finns ändå “insikter” som uppkommit i relation till de bägge, mig och arbetet.
I kursen med trasmattorna till min morfar, när jag var i “svackan”, gick jag i korridoren på skolan och
hörde någon bakom mig fråga hur det gick. Jag vände mig om och där stod vår professor Bella Rune.
Jag frågade om det var mig hon frågade. Det var det. Jag svarade att just nu gick det faktiskt inte så bra,
förvånad över att ha fått frågan. Hon svarade någonting i stil med att det inte spelade någon roll vad
jag gjorde för att det ändå skulle leda upp till samma resultat i slutändan. Förvånad över också det
svaret frågade jag om hon var determinist. Nöjd över mitt löjliga och kvicka svar minns jag inte vad
hon svarade.
Även om jag inte håller med om att det oavsett vad, skulle ha blivit det här “resultatet”, är det ändå
väldigt nära den känslan jag har. Att vad jag än har gjort har det ändå blivit så här (kanske på grund av
det välbehag jag blir uppfylld av när jag sitter i vävstolen och som jag tillåter mig själv att vara i). Det är
där uppgivenheten infunnit sig. Uppgiven över att jag inte kan vinna, men det är fantastiskt! Behöver
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inte vara snabb! Uppgiven över att inte vara originell, men det är fantastiskt! Ängsligheten omvandlad
till ett spretigt ifrågasättande.

5.1 Tillkomna tankar...
Den 26:e april (examination). Först tänker jag att alla män borde känna självhat. Kan ett borde,

även om det är moraliserande, vara ett verktyg för att försöka förmedla att jag inte vill bli hjälpt? Kan jag
genom att använda självhat som strategi, hata de som behöver hatas? Men herregud, behöver något hatas?
Jag skickar min text till min pappa. Han ringer mig när han läst den. Han reagerar på titeln; “alla män borde
känna självhat”. Jag misstänkte det. Och jag vet, om jag är en sund och förnuftig människa, att ingen borde
känna självhat. Pappa, som jobbar som samtalsterapeut på en mottagning för unga män i Göteborg,
berättar att just självförakt och självhat är det som majoriteten av de han träffar i jobbet kämpar med och
att det aldrig leder till någonting bra. En person som känner självhat kan inte vara bra gentemot andra.
Men alla borde kanske vara ängsliga? Ängsliga i hur vi förhåller oss till varandra? Pappa kopplar ihop
ängsligheten med ärlighet, jag blir glad av att han läst in det i texten. Ärligheten som på något sätt blivit
min metod i det här arbetet, min metod för att handskas med ängsligheten och arbetet i stort. Och som
blev mycket av hela grejen, försöka vara ärlig mot mig själv och andra.
Det uttjatade ordspråket; “ärlighet varar längst” dyker upp i huvudet.
Den 19:e Maj. Jag har sedan examinationen inte klarat av att titta på anteckningarna som fördes under

den. Jag har sen examinationen känt tomhet och har haft svårt att hitta motivation och ork i hängningen
av vårutställningen. Det faktum att skolan snart tar slut och att jag på grund av olika anledningar inte har
lyckats skaffa mig ett jobb för sommaren och inte har några pengar men en hyra att betala har överskuggat
en stor del av tiden sedan den 26:e april. En paralyserande känsla av att jag inte kommer ha tid, möjlighet
eller råd att fortsätta väva den närmsta tiden har tillsammans med allt det andra gjort att mycket
ångestliknande känslor har uppstått under de senaste veckorna.
Den första inledande känslan efter examinationen var dock att jag bara ville fortsätta väva. Nu var jag fri,
om jag vävde en till matta skulle jag inte behöva förklara den för någon. Så det gjorde jag och det kändes
stundtals fantastiskt. Jag lyckades för en stund försätta mig i ett arbete som styrdes av min egen vilja. För
det var det enda jag klarade av att göra, jag klarade inte av att söka några jobb och jag klarade inte av att
reflektera över examinationen. Istället tänkte jag på något jag fick höra efter opponeringen om att jag är en
politisk människa och jag tänkte på att snäll är det nya coola. Att jag vill vara snäll, vad det nu är. Den
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sjunde mattan vävde jag i den känslan och mattan får titeln “Snällhet som vapen”. När den blev klar och
hängningen av vårutställningen påbörjades började jag känna att vävandet av den sjunde mattan mest var
flyktbeteende. Jag hade skjutit på reflektion av själva arbetet, bara haft lösa tankar om hur jag skulle
kunna hänga mattorna på min tilldelade plats och framför allt var jag för trött för att orka göra några stora
förändringar eller för att på ett bra sätt kunna hantera de utmaningar som platsen erbjöd.
Med det sagt är det mycket jag hade velat göra annorlunda med hängningen. Det handlar nog mest om hur
flödet på platsen blev. Något jag kände mig orolig för redan innan hängningen, redan när jag fick min plats.
Oro över att det var en relativt smal korridor och att det skulle leda till att det blev en genomfartsled. Även
om det var positivt att det var en plats där det skulle passera mycket besökare, inbjuder rummet i sig självt
till att just passera. Hade jag gjort om hängningen hade jag antagligen fokuserat mer på hur jag skulle
kunna ha stoppat det flödet. För som det ser ut i skrivande stund är det mer som att besökare leds i en gång
emellan mattorna. Vilket mycket beror på de säkerhetsföreskrifter om avstånd till väggen som behöver
finnas men som jag kanske hade kunnat undvika bättre. Jag skäms för hur jag tänker att det är det som är
anledningen till att inte ALLA som passerar mina mattor har velat stanna upp. Skäms för att det är en
försvarsmekanism som kickar in. En mekanism som tänker att det hade varit bättre med en annan plats,
grundad i avundsjuka och i känslan att tex ateljeerna hade bjudit in mer till att besökare hade stannat kvar
i rummet och tittat sig omkring.
Med mycket hjälp från vår lärare i screentryck slash tekniker Elsa Chartin har jag ändå försökt skapa ett
dynamiskt rum där mattorna är i fokus. Skalat bort idén med mattpiskställningen och lagt mer krut på
sopsäcksdetaljerna som för mig står för skam. En matta fick till exempel bli helt dold i en sopsäck och ge
plats för den nya vilket gjorde att hängningen föll lite mer på plats. En annan ganska konkret sak jag hade
velat göra annorlunda som jag inte har orkat är att göra egna små proffsiga skyltar med mattornas titlar
placerade invid respektive matta. Vilket jag kanske också kommer fixa inför de sista dagarna av
utställningen då jag tror att det skulle hjälpa till att fånga upp besökare samt vara mer pedagogiskt för de
som blir uppfångade.

5.2 Lite om uppskattning
Pratet kring vårutställningen är att det är vad de tre åren på utbildningen leder upp till och att det är den
som gäller. Även om det lyfts röster om att examensarbetet bara är en kurs och ett led till fortsatt arbete så
finns en underliggande ton att den också är väldigt viktig. Vilket är förståligt. Jag känner att jag inte har
kunnat hantera det antiklimax som vernissagen och den första helgen av utställningen har blivit för mig.
Jag blir uppfylld av en känsla av avsmak inför mig själv, besvikelse och uppgivenhet. De positiva tillrop
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som kommit från besökare går in genom ena örat och ut genom det andra. De tillropen kommer inte betala
min hyra. Pappa sa när han kom upp från Göteborg och tittade på utställningen att det kanske berodde på
att jag inte kunde ta åt mig dem för att jag inte tycker att jag förtjänar de tillropen. Så är det definitivt, men
känslan av avsmak inför mig själv kommer för att jag inte tycker att tillropen är tillräckliga, inte kommer
från rätt håll. En insikt som är tung, att jag inte är bäst i hela världen, men som jag verkligen behöver
komma till och som arbetet faktiskt redan handlat mycket om och försökt förbereda mig på. Att jag inte
behöver vinna och att bekräftelsen måste vara grundad i andra värden. Att jag duger som jag är.
I ett jämlikt samhälle blir alla uppskattade på lika villkor efter vilka de är. Antagligen kommer det alltid
vara omöjligt att helt bortse från förutfattade meningar och det kommer antagligen alltid finnas vissa
strukturer. I och med att jag vill bli omtyckt och uppskattad vill jag också bli det på “rätt” premisser. Jag
vill inte få mer plats än någon annan bara för att jag är man. Det är tydligt att ingen vinner på de strukturer
och könsroller som finns även om jag på många sätt är dess definitiva vinnare.
Alla har förväntningar på sig och alla har sin egen position i en hierarki. Många stöter på problem på grund
av de förväntningarna. Det är svårt och farligt att hålla på att värdera men jag är medveten om att den
problematik jag handskas med definitivt inte är den svåraste. Många saker kan lyftas samtidigt av många
olika och jag kan bara lyfta den problematik som jag känner till. Frågan kvarstår om det ens är relevant att
lyfta den problematiken. Det vet jag inte men det har blivit så för mig då jag funderat över mig själv och
vem jag är. Hur jag förhåller mig till min omgivning och hur min omgivning förhåller sig till mig.
Kanske har det handlat om att jag på olika sätt frågat mig om jag kan separera mig själv, och allt vad det
innebär, från mina “verk”. Jag vet inte vad jag tycker kring det, som med så mycket annat, om en kan
särskilja verk från person eller inte? Jag har själv väldigt svårt att göra det i många fall. Jag tror inte att jag
tycker det är så viktigt egentligen, men det har blivit viktigt för mig själv. För i och med att det är jag som
gör och att jag ofta väver in mig, mina känslor och tankar i det, har jag själv väldigt svårt att separera mig
själv från det som sen blir. Jag kanske har “arbetat” med mig själv för att bli lite mer trygg om någon inte
skulle separera mig från det jag har gjort. Kanske är det en av anledningarna till att arbetet utformats som
det gjort. Att arbetet varit ganska konkret i att det är mattor och att det handlat om olika frågor jag känner
att jag behöver och vill ha en uppfattning om som människa.
Några känslor som har uppstått såhär i efterhand är att jag kanske egentligen hade velat göra något som
var mer abstrakt, något som jag hade kunnat kalla konst. Göra bildvävar, textila skulpturer eller
installationer där jag vågat och tillåtit mig att vara friare i formen för mitt undersökande. Vilket jag kanske
hade haft mer glädje av. Det kanske inte heller hade uppkommit diskussioner kring att sälja och
marknadsföra mina mattor som det gjorde under min opponering. Diskussioner som har följt med mig i
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tankarna efteråt. Jag vet att det kanske kommer vara så det kommer bli, om jag vill kunna försörja mig, att
jag blir tvungen att förhålla mig till det. Bygga upp en struktur för mig själv för att kunna arbeta. Starta
företag, hemsida, arbeta med att marknadsföra mig själv, maila och söka kontakt för att få mina mattor
sålda någonstans, köpa en vävstol, bygga upp en atelje/verkstad som jag kan sitta och väva vävar av olika
slag i, helt på mitt eget sätt utefter min lust och smak. Vilket jag på många sätt skulle vilja.
När jag läste vad min lektor i konst Åsa Cederqvist hade skrivit om mitt verk i presentationen av
kandidatstudenterna på textil kändes det som en ganska fin sammanfattning. “[---] or in large colourful
rugs that address masculinity and anxiety”. Stora färgstarka mattor som adresserar maskulinitet och
ängslighet. Jag fastnar för ordet adresserar som tillvägagångssätt och ordet maskulinitet som jag faktiskt
tror att jag hittills nästan helt undvikit och kringgått i hela min text men som självklart finns där och som
jag också har diskuterat utanför den här textens ramar. Oavsett på vilket sätt det blir i framtiden tror jag att
jag vill och hoppas att jag kommer fortsätta våga arbeta, kanske mer uttalat, med att vrida och vända på
begrepp som maskulinitet, försöka arbeta feministiskt och antikapitalistiskt med textil som konstnärlig
metod, verktyg, material och livsstil.
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6.0 D
 okumentation av examinations- och
vårutställningshängningen

Helhetsbild av examinationshängningen
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1: “ See me, admire me: Hej! Kom inte och hjälp mig!”

2: “Need for speed: Väva, gå i mål, vinna”

29

3: “Slarfmatta: Careless carpet”

4: “Alla män borde känna självhat”

5: “Overdosing on nostalgia: Fantastiska, äckliga nostalgi”
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6: “Derivative decor: Ej originell, ändamålsenlig(?) prydnad”
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Helhetsbild av hängningen på vårutställningen
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7: “Snällhet som vapen”

33

1 och 3 (i sopsäck under)

2

Närbild på 5, 6 och 7

34

Verkskylt och visitkort
Närbild på 2
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