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The loom is a simple technology, but in the warp and weft of 
thread lies the weaving of all technologically literate society. 
Textiles are central to the business of being human, and like 
software, they are encoded with meaning. 

(Evans, 2018:11)
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INLEDNING
Jag minns den första gången jag vävde, det hade tagit mig flera dagar att 

sätta upp varpen i vävstolen och alla momenten med alla anvisningar 

och uträkningar hade känts som att bestiga ett litet berg. Vävstolen var 

ranglig, trådarna hängde helt slappt från varpbommen fram till solven 

och sättet jag skulle placera skeden på kändes helt fel. Jag kunde inte förstå 

hur *gamla tanter* klarade av att sitta inne i vävstolen och sortera tunna 

trådar. Jag minns att jag tänkte att det här omöjligen kunde vara det bästa 

sättet för att skapa material. Men jag hade i alla fall fått upp den där första 

varpen och skulle börja väva. Jag satte mig på pallen och virade några 

trasor runt skytteln och började. Efter femton minuter var jag så uttråkad 

att jag nästan började gråta. 

Allt det där jobbet med varpen för att det sen skulle ta jättelång tid för 

själva vävandet... jag kände faktiskt hur tårarna nästan brände bakom 

ögonen på grund av besvikelsen. Jag trodde ju att jag skulle ha kul: att jag 

skulle älska att sitta i vävstolen, jag skulle dricka kaffe och mys-väva. Bonda 

med min farmor över hantverket och bli en harmonisk och ångestfri 

person. Istället gav det mig panik, samma känsla som att inte hänga med 

på mattelektionerna i grundskolan och jag ville bort från det långsamma, 

pilliga, handgjorda till den mycket snabbare digitala samtiden. 

VÄVEN
Vävning innehåller otaliga regler, förhållningssätt, exakta uträkningar och 

“rätt och fel”. Det handlar om kontroll över både material och verktyg. 

Kontroll och känsla. Varje moment är viktigt för att resultatet ska uppnås, 

varje enskild tråd ska ha rätt spänning och träs genom rätt solv och rätt 

rör, i rätt ordning. Inslaget ska placeras med rätt vinkel för att passa i 

varpen, och så vidare, och så vidare.  

För mig har det varit en teknik att bemästra. Anledningen till att jag ändå 

har fastnat för vävning beror på hur det tillåter något att växa fram ur 

till synes ingenting: trådarna blir ett tyg. När jag väl har blivit vän med 

tekniken är det väldigt tillfredsställande att det så tydligt blir något, ett 

material som är lätt att relatera till. För att kringgå alla de regler i vävning 

som kan verka hämmande har jag i tidigare kurser bland annat arbetat 

med den enklaste bindningen och med att repa upp väven, både fysiskt 

och digitalt. 

Jag tycker om att väva i tuskaft för att det ger mig stor möjlighet att fok-

usera på varpen och inslaget och jobba med sätt att styra och variera det. 

Tuskaft är den enklaste bindningen, en tråd upp, en tråd ner. I motsats till 

tuskaften, vilket alltså är den mest basala vävtekniken, har jacquardvävsto-

len den mest komplexa: varje enskild tråd kan lyftas separat för att väva 

avancerade mönster och bilder. Det sägs att variationsmöjligheterna i en 

vanlig vävstol är oändliga så i jacquarden finns det i princip inga begrän-

sningar. Vävning är baserat på binär kod och det var jacquardens hålkorts-

mekanik som utvecklade datorn, och det är dessa två delar jag arbetar med 

i mitt examensarbete: vävning och kodning. 
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Dekonstruerade vävar, vårtermin 2018
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THREAD CONTROLLER 2 
På skolan finns det nu en datorstyrd jacquardvävstol som jag använder i 

arbetet, TC2, eller Thread Controller 2 som förkortningen står för. Vävstolen 

är kopplad till en dator i vilken man laddar upp sitt mönster och sedan 

är det den som ser till så att rätt trådar lyfts, men i övrigt är det samma 

princip som i en vanlig vävstol. Jag vill sammanföra de två världarna som 

är väv och kod och i TC2 arbeta med bilder jag genererat genom kod. 

Jag kommer ta del av Hackerspace, en fristående programmeringskurs 

på Konstfack, och samtidigt försöka lära mig på egen hand. Det får gärna 

finnas ett moment i koden där datorn styr och genererar bilder.  

Det här projekt innehåller ett ämne jag håller på att lära mig (vävning), 

och ett ämne som jag inte kan någonting om (kodning). Jag vet inte riktigt 

hur detta ska gå. 

Glitchade vävar, hösttermin 2018
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SOFTWARE
Jag kallar mitt arbete för Software, på svenska mjukvara och det represen-

terar både koden och väven. Jag undersöker de likheter och skillnader 

som finns mellan väv, kod och programmering genom att arbeta med att 

gestalta och försöka belysa dom. Jag utgår från deras släktskap, att vävsto-

len är alla datorers moder, men jag ser vävstolen och datorn som två skilda 

verktyg för mig att använda i mitt skapande: jag tar mig an dom på olika 

sätt och undrar hur de kan påverka varandra. Kan väven ge mig något när 

jag lär mig koda, och kan koden ge mig något till väven?   

Den mest påtagliga skillnaden är i materialet: väven är fysisk och jag rör 

varenda centimeter av tråden när jag väver. Jag arbetar aktivt med hela 

min kropp för att skapa materialet. Koden är virtuell, något jag aldrig 

kan ta på och att sitta framför en skärm betraktas ofta som något passivt, 

ibland till och med fult. När jag väver strävar jag efter någon form av 

perfektion, att göra rätt från början för att slippa krångel i efterhand. Med 

datorn som redskap känner jag mig friare och har en lättsammare attityd, 

ctrl+z är min bästis.      

I min inledande research finner jag en nyligen utgiven avhandling från 

Göteborgs universitet: Glitching the fabric: Strategies of new media art applied 

to the codes of knitting and weaving (McCallum, 2018). Den behandlar ett 

utforskande av de kreativa möjligheter som uppstår i mötet mellan den 

textila världen och den digitala.  Jag känner mig stärkt i att mitt un-

dersökande kan placeras i ett vidare fält. 



14 15

Jag tänker på Ada Lovelace. Under första halvan av 1800-talet skapade 

hon vad som idag anses vara de första datorprogrammen. Det var jac-

quardvävsstolens hålkort och mekanik som ledde henne att förstå att 

allt som kunde översättas till en symbol också kunde genomföras av en 

maskin.  Hon var en pionjär och hundra år före sin tid. Efter Ada, men 

innan teknik och maskiner kom att associeras som manliga fält, var det 

främst kvinnor som arbetade som programmerare och kodare. Det var 

kvinnor som skrev koden och opererade maskinerna. Och innan datorn 

ens började utvecklas till att bli det den är idag var computer ett ord som 

beskrev en yrkesperson, och den personen var oftast en kvinna. (Plant, 

1997:37). Som i så många fall har historien suddats ut och skrivits om, 

vilket blir tydligt när jag läser vad Freud skriver om kvinnor och deras roll 

i samhället: “It seems that women have made few contributions to the dis-

coveries and inventions in the history of civilization; there is, however, one 

technique which they may have invented -- that of plaiting and weaving “ 

(Freud, 1933).

Trots att jag har spenderat ohälsosamt mycket tid på nätet vet jag ingen-

ting om hur tekniken, koden, programmen fungerar. Under min tid på 

Konstfack har jag tyckt att det varit jobbigt att ta mig in i rum där jag inte 

känner mig helt bekväm, där jag inte känner att jag passar in. Vävsalen har 

blivit en trygg plats där jag har kontroll över processen. I det här projektet 

vill jag via textilen blicka ut och ta mig in i rum och sammanhang som jag 

från början inte känner är för mig. Kodningen blir både ett slags övervin-

nande och ett sätt för mig att ta tillbaka något. 

HACKERSPACE
Den första dagen på examensarbetet är även första träffen på Hackerspace. 

Jag är så pass nybörjare att jag faktiskt funderar på om jag behöver ha med 

mig min dator. Jag tar med den för säkerhets skull, vilket visar sig vara tur. 

Jag är orolig att det ska vara ett för stort projekt att ta mig an under min 

sista kurs, men när läraren på Hackerspace förklarar att mycket handlar 

om att kopiera sådant man tycker om, copy-paste-programmering, blir jag 

lättad. Jag tänker att det är den sortens arbete och attityd jag vill applicera 

på väven. Vi arbetar i programmet Processing och under första lektionen 

lyckas jag göra ett ritprogram där pilen fungerar som en pensel. Utöver 

att vara orolig över hur mycket jag kommer kunna lära mig känner jag en 

viss identitetskrock av de många förutfattade meningar om vad för slags 

person det är som håller på med vävning, och vad för slags person det 

är som håller på med kodning. Kan jag vara båda två? Är det ens någon 

skillnad mellan dem? 

I Frida Hållanders avhandling Vems hand är det som gör? kommer jag över 

ett stycke där hon refererar till Louise Waldéns tankar om symaskinen, hon 

skriver: “Symaskinen är en teknisk apparat, konstruerad och producerad av 

män, använd som arbetsverktyg av kvinnor. Som teknisk apparat befinner 

den sig i en manligt dominerad arbetskultur, som arbetsverktyg i ett kvin-

nligt” (Hållander, 2018:235). Jag tänker att detta är högst applicerbart även 

på vävstolen. Den befinner sig med ena benet i ett starkt kvinnligt kodat 

fält och med det andra, det som ledde fram till datorn, i ett manligt. 
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MATERIALET
En gästlärare påpekade en gång angående mina arbeten att “materialen 

har bäring”. Jag tyckte om det för att materialen bär på historia, mening 

och berättelser och jag har insett att jag främst är intresserad av att väva 

mitt egna material och att det får stå för sig själv. Det är något. Det be-

höver inte bli något mer. I det här projektet använder jag material som 

knyter an till mina tankar och min research. Jag har bestämt mig för att 

arbeta med siden för att det har en historisk tradition till jacquardväven 

och alltså även till datorn, vilken Ada Lovelace förklarar “does not begin 

with writing; it is directly related rather to the weaving of elaborate figured 

silks” (Plant,1997:12).

Det finns flera anledningar till att jag tycker att just sidenet är konceptuellt 

intressant: silke är ett körtelsekret, ett organiskt material som kommer 

från en kropp. Väven i sin tur kommer från kroppsarbete. De första 

datorerna var en mänsklig kropp (Nguyen, 2013). Silke är en filamentfiber, 

vilket innebär att det är en (i princip,) oändligt lång fiber, jag kopplar detta 

till oändligheten i WWW. Materialet har en hög glans och kan se ut att 

lysa, nästan som en skärm. 

Jag skapar ett material som känns väldigt materiellt, med det menar jag 

att det upplevs genom fler sinnen än bara känseln. Silkets lyster bidrar till 

detta. Jag använder också viskos, en annan filamentfiber, som ger ett tungt 

fall. Viskosen både känns och ser blöt ut. Jag vill att materialet ska upplev-

as som tungt för att det ska stå i motsats till det virtuella, det som inte går 

att ta eller känna på. 
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DET VISUELLA
Jag bestämmer mig för att använda kodningsdelen i projektet för att få 

fram bilder, mönster eller former att sedan väva. Tack vare möjligheterna 

i jacquarden behöver jag inte förhålla mig till några begränsningar utöver 

bredden. Med mig i tanken har jag dels klassiskt mönstrade brokadtyg och 

dels Anni Albers tolkningar av väv genom ytor av bokstäver och tecken 

från en skrivmaskin (Fer, 2018). Jag går från väv, till kod, tillbaka till väv 

och jag ger de båda samma värde i mitt arbete. Eftersom jag inte riktigt vet 

vad som är möjligt i Processing har jag svårt att förutspå resultatet. Detta 

är både spännande och läskigt, jag får börja med att testa mig fram och 

printscreena allt som kan vara intressant för att skapa en mängd bilder 

som jag sedan kan välja ur. 

Jag kommer att tänka på Agnes Denes. Hon är konceptkonstnär och 

hennes arbeten har funnits med som referenser i tidigare projekt. Den 

här gången är det verken Visual Mathematics, teckningar av geometriska 

former uppbyggda av perfekta rutnät som jag är intresserad av. De är både 

taktila och digitala. Både väv och kod innehåller matematik och genom att 

använda matematiska uträkningar (som jag kopierar från en youtube-tu-

torial, glöm inte min panik över matten...) kan jag med små förändringar i 

koden generera många olika former och jag låter mig inspireras av estetik-

en i Agnes Denes verk.

Jag tycker mig se vävar i bilderna som uppstår. Jag vet inte om likheten 

finns där, eller om det bara är jag som verkligen vill upptäcka en visuell 

likhet att jag ser det jag vill se. Men när jag väl har kommit igång att börja 

förstå koden kan jag alltså snabbt arbeta fram bildmaterial, vilket leder 

mig till att börja fundera på vad jag ska överföra till väven, och detta är 

läskigt. Att pränta in något jag gjort snabbt och utan att riktigt veta vad jag 

gör i min väv ger mig mycket prestationsångest. Jag känner av motsättnin-

garna i verktygen - det finns inga kortkommandon i vävstolen att backa 

tillbaka om jag ångrar mig, inte ens i en digital vävstol.  

Jag drar ut på tiden så långt jag kan innan jag bestämmer mina motiv och 

tillslut går jag helt på känsla, jag väljer motiv från ett program där två 

formationer av linjer rör sig dansande runt varandra i en oändlig loop. 

För mig symboliserar formerna två trådsystem, varp och inslag, som rör 

sig kring varandra och vid vissa punkter överlappas, så ett rutnät, en väv, 

skapas. På så sätt blir det väv gestaltat genom kod, men på ett abstrakt sätt. 

Det är en fin balansgång mellan att vara övertydlig och att vara otydlig 

men jag hoppas att motiven förstärker vad projektet handlar om. Precis 

som i Denes verk känns de digitala och textila. De är både poetiska och ser 

lite ut som en logga till ett IT-företag, vilket för mig visar på motsatsförhål-

landet mellan verktygen. 

Jag bestämmer mig för att väven kommer ha både en svart och en vit varp 

och därför får den två tydligt olika sidor, som en invertering. 
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SPIDER-WORK 
I researchsyfte går jag på en guidad visning på Almgrens Sidenväveri på 

Södermalm. Jag pratar med vävaren Sonja, som arbetar med 80 trådar per 

centimeter på en nära 200 år gammal jacquard. För att väva en rapport på 

10-12 cm krävs uppemot 800 hålkort. Under visningen berättar guiden om 

hur mekaniken togs emot av vävarna när den kom: eftersom den effektiv-

iserade processen ersatte den arbetskraft. När det tidigare hade behövts två 

till tre personer per vävstol, krävdes det nu bara en, vilket vävarna såklart 

inte uppskattade. Jacquarden skapade upplopp och vävstolar förstördes 

i protest. En som försvarade detta var ironiskt nog Ada Lovelaces pappa, 

Lord Byron, som kallade tekniken för “spider-work” (Evans, 2018:12). 

Jacquarden revolutionerade en industri på samma sätt som datorn senare 

kom att göra (och fortfarande gör).

Jag tänker på just jacquardens historia några dagar senare när jag med 

hjälp av mina klasskompisar och vänner Vera, Gustaf, Emil och Ella (och 

såklart datorn) hjälps åt att dra på mina varpar på TC2:an, borde det inte 

ha blivit smidigare? Under mittpresentationen av projektet diskuteras 

innebörden av relationen mellan väven och datorn; att arbeta med en 

datorstyrd jacquard är “lätt” sägs det och jag har flera gånger fått frågan om 

vävning i TC2 innebär att man “bara trycker på en knapp?”. Medan jag i 

över en vecka kämpar med uppsättningen av varpen och får träningsvärk 

i armarna önskar jag innerligt att jag bara kunde trycka på en knapp. Jag 

påpekar inte detta för att jag tycker att det finns något sorts egenvärde i att 

göra något tidskrävande eller komplicerat bara för sakens skull. Jag pratar 

om det för att arbetande med dator av många fortfarande verkar ses som 

“spider-work”; det är inte samma sak som att skapa för hand, det kanske 

till och med är lite fusk? 

I översättningen från processing till TC2an skapar jag ett orginal där 

pixlarna representeras av en etta eller nolla, svart eller vitt, tillbaka till 

binär kod. 

MENINGEN
Inför examinationen och vårutställningen arbetar jag med en väv och med 

ett program i form av en film som väven är baserad på. Min vision är att 

visa de båda och arbeta med utställningsformatet för att förtydliga hur 

de hänger ihop, både i mitt arbete men också historiskt/samhälleligt. I ett 

försök att uppnå detta bygger jag en fiktiv och abstrakt “maskin”. Likt en 

skrivare kommer tyget ur från maskinen, eller är som till en gammal dator 

där tyget är koden som matas in och får formerna att komma till liv? Jag 

vill att det ska gå att se på båda sätten, att det inte är självklart vilken del i 

arbetet som kommit först. 

Den här idén med skrivaren tillkom ganska sent i projektet men jag är 

glad att den gjorde det, att tillföra en hårdvara som knöt samman både 

filmen och väven tycker jag blev en bra inramning för transformeringen av 

materialet.

Jag vill ställa frågor i mitt arbete och jag vill lära mig genom mitt arbete. 

Jag vill sätta mig i förbindelse med personer och idéer och placera mig 

i kontexter.  Jag vill i undersökandet och det visuella visa på och belysa 

en del i historien som har suddats ut och skrivits om, om hur (kvinnors) 

vävande är tydligt besläktat med dagens teknologi.

Genom arbetet befinner jag mig både i nutiden och för hundratals år sen, 

jag använder både uråldriga och högteknologiska verktyg för att bryta mig 

ut ur det traditionella och skapa en alternativ metod; en metod som jag 

hoppas kan väcka frågor hos åskådaren och kanske rucka på de förutfatta-

de meningarna som finns om materialen och teknikerna, vad de innebär 

och vem som använder dom. 
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BILDER FRÅN EXAMINATION OCH 
VÅRUTSTÄLLNING
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SLUTREFLEKTION
Det allra svåraste i examensarbetet har varit att hantera och greppa tiden. 

I vissa stunder har jag känt mig panikstressad trots att det varit flera veckor 

kvar och inför examinationen då jag trodde att jag skulle vara som mest 

stressad kände jag ett oväntat lugn: arbetet var gjort och nu skulle jag 

få tid att presentera det jag jobbat och tänkt på så länge. Jag tycker att 

presentationen och opponeringen gick bra och var givande. Min opponent 

Katja Pettersson kom med många referenser och gav nya infallsvinklar 

på både min gestaltning och hur jag skulle kunna vinkla arbetet för ett 

fortsatt utforskande. Hon pratade om att se min inspiration från bl.a. 

Agnes Denes som ett samarbete vilket jag tycker det finns något i, jag ser 

mitt arbete i en förlängning och i en del av en kedja av mina referensers 

projekt, tankar och experiment. Min intention har inte varit att uppfinna 

hjulet eller skapa en efterfrågan på en produkt utan snarare att gräva där 

jag står, fördjupa och utforska.  

Jag trodde att jag skulle tycka att opponeringen var hemsk men det var 

istället fint att någon utomstående hade tagit till sig projektet och att det 

gavs möjlighet att ganska intensivt diskutera och fokusera på det som fak-

tiskt blivit. Vi pratade en del om kontexten, ett ämne som dykt upp under 

flertalet handledningar och presentationer. Jag har haft svårt att helt förstå 

diskussionen som varit kring kontexten men jag upplever att jag kanske 

börjat se vad lärare och opponent menat, under den tiden som varit i 

vårutställningen. Jag skulle vilja att min gestaltningen trycker lite mer på 

det utforskande som mitt arbete bygger på men jag vet inte riktigt hur 

det skulle se ut rent praktiskt förutom att det skulle kunna framgå ännu 

tydligare i min verksskylt. Jag upplever att projektet ändå har väckt frågor 

om metod, verktyg och historia hos de besökare jag pratat med under den 

tid som utställningen varat hittills (fyra av tio dagar i skrivande stund). 

Känslan i arbetet inför vårutställningen och under själva utställningen 

var väldigt dubbel, jag har upplevt det både skönt att få lämna arbetet 

men samtidigt läskigt att få se det mottas av nya, främmande personer. Jag 

arbetade med en gestaltning inför examinationen och behöll det koncep-

tet till vårutställningen men med mindre förändringar. Jag vet att väven 

kommer att ställas ut i sommar igen och då blir det ytterligare förändring-

ar och ett nytt sätt att visa det på. Det känns fint att arbetet kommer “leva 

vidare” och visas på lite olika sätt. Parallellt med vårutställningen har jag 

arbetat med att skapa min egen plats utanför skolan och jag har känt mig 

i ett mellanläge: både vara kvar i arbetet och projektet och samtidigt göra 

mig redo att börja arbeta själv och utanför skolan. 

Under utställningen har jag känt mig sugen på att gå tillbaka in i verk-

städerna och fortsätta jobba med nya vävar i samma metod, jag känner 

mig främst driven av att arbeta och testa vidare, men jag inser också vikten 

i att ta paus i arbetet och ge rum åt det som blivit. 
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Long before the weaving can begin, threads must be combed and spun, plied and dyed, and 
measured out before they are wound onto the back beam, and through the rattle, or tension box. 
Stretched to the right tension, each warp thread must then be passed through the eyes of the hed-
dles, the string or metal loops; then drawn between the harnesses; slayed through the dents in the 
reads; bundled, and finally tied to the apron. Combinations of color and texture must be worked 
out in advance: the order of the warps must be exactly right, and the lifting sequence perfectly 
prepared. Shuttles must be loaded with what might be a thousand different colors and threads, 
and the order of their traverse must be arranged. Only now can they begin to fly. 

If this is the beginning of the process, everything else is also over at this point. All the weaver now 
has to do is run the program woven in advance. The patterns are already as good as made. The 
fabrication might as well already be complete. The softwares are virtually real.  

     (Plant, 1997:81)
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Tack till 

Emil Andersson för hjälp med allt från att 

bolla idéer och formuleringar till att reda 

ut trådtrassel.  Utan din pepp och kärlek 

hade inget gått. 

 

Klassen för ert engagemang och för tre år 

tillsammans. Att få ta del av era arbeten 

och tankar har varit det mest värdefulla 

under den här utbildningen. Ni är bäst! 

  

Elisabet Jonås 

Petter Engström 

Sofi Gunnstedt  

Hajar Sadequi 

Siri Magnusdotter 

<3  
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