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Sammanfattning

Det sker en ständig dialog mellan mina händer och materialet. Genom att 
fokusera på att arbeta praktiskt med hantverket utökar jag hela tiden mina 
kunskaper för att därefter kunna utmana materialet och tekniken.

I detta arbete har jag undersökt vikten av intuitivt hantverksarbete och vidare 
hur det kan ta sig uttryck i en industriell process. Är resultatet alltid 
förutbestämt och oföränderligt i en industriell produktion, eller kan jag föra 
in risk som en faktor för att skapa unika objekt?
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1. inledning

Bakgrund

Jag har under mina snart tre år på Textilutbildningen här på Konstfack funderat 
mycket över var jag placerar in min praktik och tankar kring detta återkommer i 
varje nytt projekt. Jag letar ständigt efter begrepp och formuleringar som jag 
känner igen mig i. 

I mitt arbete med textil är själva görandet och undersökandet en central 
del. Det handlar för mig om att vara intuitiv och lyssna till materialet och 
resultatet växer fram under arbetsprocessen som om det sker genom en dialog 
mellan mina händer och materialet. Ofta använder jag mig av långsamma processer 
som exempelvis vävning som, så vitt jag vet, kan räknas till en av de mest 
tidskrävande hantverksprocesser. 

Tid är således en nödvändighet för mina arbeten.

Jag återkommer ständigt till att arbeta med mattor. Jag tycker om formatet. 
Dels gillar jag att arbeta med ull och med vävning. Jag väver jag oftast i 
enkla tekniker som panama och tuskaft, bindningar som passar bra till mattor.
Jag gör gärna stora mattor. Jag upplever att det blir en mer fysisk upplevelse 
när ett objekt kommer upp i en viss storlek eftersom det relaterar till 
kroppen. En matta ses oftast liggandes på golvet och den upplevs då mindre då 
än när den hänger.
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Syfte 

Jag vill i detta projekt undersöka hur jag kan använda mig av mitt intuitiva 
arbetssätt i en industriell produktion. Jag tror att det kan hjälpa mig att 
finna	argument	för	vikten	av	görandet	och	tidskrävande	arbetsprocesser	och	på	så	
sätt stärka tron på min konstnärliga praktik. 
Min uppfattning är att i industriella tillverkningsprocesser är resultatet för-
bestämt och när själva objektet tillverkas vet man exakt hur resultatet blir. 
Alla undersökningar och materialtester måste ske innan det slutgiltiga till-
verkningsmomentet. Jag vill testa om jag kan komma på ett sätt att i en indu-
striell process tillverka något där det i det slutgiltiga tillverkningsmomentet 
inte är helt bestämt, utan istället formas under tillverkningen. 
Jag skulle på så sätt skapa unika objekt genom industriell tillverkning, på 
samma sätt som när jag arbetar ”för hand”.
Hur kan jag skapa unika produkter industriellt?

Jag vill undersöka hur det blir om jag använder olika arbetssätt, handgjort och 
industriellt, i samma objekt.
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Avgränsningar

Detta är ett personligt, konstnärligt undersökande arbete. Jag försöker inte 
komma fram till nya produkter för respektive företag jag eventuellt arbetar 
med.   Det vill säga att jag kommer inte förhålla mig till företagets estetik. 
Inte heller tänker jag på hur kostnadseffektivt mina produkter kommer att vara. 
Jag kan tänka mig att det kommer vara extra arbete i produktionsledet som skul-
le vara omöjliga att göra till försäljning för ett företag.
Jag kommer hålla mig till formatet mattor i olika tekniker.

Arbetssätt

Jag kommer att kontakta olika företag som arbetar med mattor i olika tekniker 
såsom vävda, digitaltryckta och tuftade mattor. Arbetet kommer formas beroende 
på vilka företag jag har möjlighet att arbeta med, dvs. vilken teknik och såle-
des hur jag kan utveckla en idé för just den tekniken. 

Jag vill arbeta i ull eftersom det är ett material som passar bra till mattor. 
Kanske använder jag även siden och eller lin, vilka är bra komplement till ull 
i	vävning	då	de	har	en	annan	lyster	än	ullen	och	man	på	så	sätt	kan	skapa	fina	
färgskiftningar.
 
Jag vill även arbeta med en handvävd matta på skolan. Detta för att jag inte 
vill att hela projektet ska hänga på att det ska fungera att arbeta med före-
tag. De kanske inte har tid, inte kan leverera i tid, eller helt enkelt inte 
förstår min idé och det blir ”misslyckat”. Det känns osäkert att lägga allt 
i händerna på en annan part som jag inte kan kontrollera helt. Därför vill 
jag arbeta med en helt egen matta också, för att kunna ansvara för alla delar 
själv.

Jag	kommer	att	skriva	om	vikten	av	praktiskt	arbete	och	vill	därför	finna	
teoretiska resonemang som stöder mina tankar om detta. 
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Disposition

Huvudtexten är uppdelad i två spalter. I den vänstra spalten för du följa mitt 
praktiska arbete varvat med teoretiska resonemang och tankar kring mitt arbete. 
Eftersom jag vill lägga fokus på vikten av praktiskt arbetet har jag mycket 
bilder på hur jag går till väga under arbetets gång. Dessa presenteras i den 
högra spalten som knyter an till texten bredvid. 

Målsättning

Min målsättning är att arbetet ska resultera i 1-4 mattor (beroende på hur 
många företag jag får samarbeta med.)
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Begreppsförklaring

Ikat

En färgnings- och vävteknik som används för att mönstra textil. Det görs genom 
en reservagefärgningsprocess, där varpen eller inslaget (eller båda) knyts om 
efter ett visst mönster med exempelvis plastsnöre innan färgningen för att få 
garnet partimönstrat. 
Sedan sätts trådarna upp i vävstolen och under vävningen träder mönstret fram 
genom hur de olika färgpartierna lägger sig. 
Det	finns	olika	typer	av	ikat:

Varpikat – varpen ikatfärgas
Inslagsikat – inslaget ikatfärgas 
Dubbelikat – både varp och inslag ikatfärgas 

Jag har i detta arbete arbetat med inslagsikat.
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2. Undersökning

Slow art

’’ Deras drivkraft är den tillfredsställelse som 
människan kan uppleva när hon i grunden utmanar 

sig själv genom att sätta sin uthållighet 
och sin tekniska skicklighet på prov. En 
tillfredsställelse som inte kan köpas för 

pengar.’’2

Cilla Robach

Jag har ofta sett mig själv som en rätt otålig 
och slarvig person, men när jag funderar över 
hur jag arbetar har jag kommit fram till att 
detta inte alls stämmer. 
Jag arbetade en gång med en väv bestående av 
hundratals trådar lika tunna som sytråd, som jag 
först handfärgat in i fem olika nyanser för att 
få till en randning i varpen som sedan trätts 
igenom vävstolsuppsättningens alla moment och 
till sist sedan tråd för tråd förskjutits för 
att skapa ett sicksack-mönster. Detta innan 
det var dags för själva vävningen. Fibrerna i 
trådarna hade blivit så sköra av all färgning 
och	spänningen	i	vävstolen	gjorde	att	flera	
trådar gick av varje gång jag vävde ett inslag, 
vilket gjorde att jag var tvungen att laga 
trådarna hela tiden och vävningen som vanligtvis 
redan är ett långsamt hantverk blev ännu mer 
omständligt. Ett inslag motsvarade några 
millimeter av väven och att väva de planerade 
tre metrarna kändes som en omöjlig uppgift. Men 
istället för att ge upp arbetade jag än mer 
intensivt och enträget med att hitta lösningar 
och få det att fungera så jag kunde göra klart 
väven.

2 2  Cilla Robach, Slow Art, s.13 http://
www.nationalmuseum.se/Global/Publikationer/NM_
SlowArt_digital_fix_swe.pdf
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Första gången jag kom i kontakt med begreppet 
Slow Art var hösten 2012 då jag såg 
Nationalmuseets utställning med samma namn. 
Utställningen var kurerad av Cilla Robach. 
Slow Art presenterar en rörelse inom konst 
och konsthantverk där teknik, material och 
arbetsprocess har getts en särskild betydelse. 
Utställningen visade föremål ur museets samling 
tillverkade i olika material som glas, keramik, 
textil, metall, trä och papper.
Det verken i utställningen har gemensamt är att 
alla är utförda i långsamma och ofta omständliga 
arbetsprocesser. Cilla Robach anser att 
’’hantverksprocessen i sig tillför värden som 
ett maskintillverkat föremål saknar. Värden som 
handlar om mänsklig närvaro och tid.’’3

Begreppet Slow Art har sitt ursprung i begreppet 
Slow food, en motrörelse till fast food, grundad 
i Italien. Detta har gett upphov till en vidare 
global rörelse kallad Slow Movement, vilken är 
en motreaktion mot det moderna samhälle vi lever 
i där vi lär oss att snabbt är bäst och allt 
ska effektiviseras till förmån för kortsiktig 
ekonomisk vinning.4 

3   Cilla Robach om utställingen: http://
www.nationalmuseum.se/sv/Utstallningar/Tidigare/
Slow-Art/

4   Carl Honoré – in praise of slowness, 
TED-talk 2005, http://www.ted.com/talks/carl_honore_
praises_slowness.html
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Jag bara gör.

När jag började arbeta med textil på diverse 
förberedande skolor upplevde jag att de mest 
lyckade arbetena var de som jag gjorde lite ’vid 
sidan av’. Jag kanske planerade att göra ett 
speciellt tryck, blandade färger som jag ville 
ha och sedan tryckte efter planerade skisser. 
När jag sedan hade färg kvar i burkarna tog 
jag en ny bit tyg och tryckte på, denna gång 
mer oplanerat och ostrukturerat. Jag var mer 
avslappnad och kunde tillåta mig att arbeta mer 
förutsättningslöst. 
Det är just de arbetena som blev de mest 
lyckade. Jag upplevde länge att jag inte hade 
någon koll på vad som hände i dessa stunder. 
Jag bara gjorde, och så blev det bra. På senare 
tid och under min utbildning på Konstfack har 
jag lärt mig att ta vara på och utveckla denna 
intuitiva process. Detta genom att helt enkelt 
inte planera så mycket utan så fort som möjligt 
sätta igång att arbeta direkt i materialet.

Power of making.

Jag läser om en utställning på Victorian & 
Alberts museum i London vid namn ’’Power of 
making’’. Kuratorn för utställningen Daniel 
Charny skriver även han om en hantverkares 
relation till materialet och hur det som först 
upplevs som frustrerade med tiden istället blir 
lustfyllt. Vidare skriver han hur en hantverkare 
nästan omedvetet börjar tänka genom materialet 
och när den lärt sig bemästra en teknik eller 
verktyg kan hitta möjligheter att utveckla 
tekniken och även hitta på nya verktyg. Charney 
menar att görandet leder till innovation. Att 
hantverkare genom att utföra arbete bygger på 
nuvarande färdigheter och samtidigt upptäcker 
nya och innovationer.5 Återigen en lång process 
som kräver tid. Charny skriver vidare om det 
meditativa tillstånd som en kan känna när en 
är inne i arbetsprocessen, hur det även är en 
situation av intensivt lärande och att det är 
oftast när man minst anar det som utveckling 
sker6  

5 5  http://www.vam.ac.uk/content/articles/p/
powerofmaking/ 
2014-02-11

6 6  http://www.vam.ac.uk/content/articles/p/
powerofmaking/ 
2014-02-11
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I dagens samhälle går kortsiktiga lösningar 
före långsiktiga perspektiv.7 På skolan lär vi 
oss till stor del att arbeta med hantverket som 
grund och måste få tid att göra det för att 
kunna utveckla konsthantverk och formområdet. 
Men kunskaper som vinns genom långsamma arbets-
processer ser jag även är användbara och vik-
tiga inom industrin. Till exempel inom textil-
industrin.		Även	om	det	finns	de	mest	avancerade	
industriella vävstolarna måste vi veta hur de 
kan användas. En formgivare som har god kunskap 
om vävtekniken (som denne fått genom att prakti-
sera handvävning) har förmåga att se möjligheter 
i en industriell tillverkningsprocess, eftersom 
tekniken i grunden är densamma. Vi måste därför 
bevara kunskaper om vävning för att kunna ut-
veckla de industriella vävstolarna. Detta gäller 
såklart för alla olika hantverkstekniker. 

7 7  Cilla Robach, Slow Art, s11 http://www.
nationalmuseum.se/Global/Publikationer/NM_SlowArt_
digital_fix_swe.pdf
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Att vara en praktiker.
- det som inte går att tänka eller läsa sig 
till.

Ett av mina intressen det varmare halvåret är 
att odla. Jag är nybörjare på området och har 
inte läst på något om det. Jag bara gör. Testar 
mig fram. Jag ordnar förutsättningar för ett 
frö med jord, vatten och sol. Därefter följer 
en intuitiv process där jag är uppmärksam på 
vad som händer med plantan. Jag försöker känna 
av hur ofta den behöver vattnas, bindas upp 
och klippas. Till slut utvecklas kanske en 
blomma och sen en frukt. Resultatet är förstås 
glädjande men processen dit minst lika givande. 

Detta synsätt är tydligt även i andra delar av 
mitt liv.
Jag praktiserar Ashtangayoga, en yoga känd som 
en extremt fysiskt krävande yoga. Ashtangayogans 
tradition sträcker sig tusentals år tillbaka i 
tiden och har hållits levande från generation 
till generation genom överförandet av guruer. 
Även om det i västvärlden framförallt är en 
populär träningsform, är Ashtangayogan en hel 
filosofi,	ett	levnadssätt,	för	att	stärka	den	
psykologiska och själsliga hälsan. Gurun som 
spred Ashtangayogan till västvärden, Sri K. 
Pattabhi Jois, ska tydligen ha sagt:

”Ashtangayoga	is	99%	practice	and	1%	thinkning”	
samt

”Do your practice and all is coming” 

Han syftar till att när man genom stenhård 
disciplin utför Ashtangayogans serie av 
positoner, själva ”träningen”, kommer vi komma 
till ”Vägen som leder oss till vår egen själ och 
vår sanna natur.”8 

Jag tycker det är tydligt hur detta kan kopplas 
samman med min konstnärliga praktik. Hur jag 
genom görandet kommer fram till saker. Jag kan 
inte tänka mig fram till fysiska objekt. Det är 
med både tanke och görandet som jag skapar. 

8  Räisinen, Petri, 2013, s.11
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Learning by doing 

Robach skriver om begreppet ’tyst kunskap, allt-
så den kunskap vi får genom praktisk övning och 
erfarenhet, och hur det är en av förutsättning-
arna för konsthantverksprocesser. Att man genom 
att kontinuerligt arbeta med ett material och 
göra upprepade misstag, lär känna materialet och 
lär sig behärska det för att senare kunna utmana 
det.9

Mitt arbete är ett ständigt lärande där jag 
genom att ha ett undersökande förhållningssätt 
hela tiden bygger på mina kunskaper. Jag 
upplever också att ju mer jag lär mig, desto mer 
finns	det	att	lära.

9 9 Robach, Cilla, 2012 Slow art katalog-lärar-
handledning s 7 
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’Workmanship of risk’ och ’Workmanship of 
certainty’

Jag får en text skickad till mig. Det tre 
kapitel ur boken 
”The Nature and art of workmanship”. 
Författaren, David Pye, introducerar i texten 
hantverksbegreppen workmanship of risk och 
workmanship of certainty. Det förstnämnda 
syftar på arbete som inte har ett förutbestämt 
resultat, utan det är hantverkarens skicklighet 
och omdöme som formar resultatet. Kärnan i detta 
arbetssätt är att risken	finns	med	under	hela	
arbetsprocessen. Det senare begreppet syftar på 
när kvalitén på resultatet är exakt förutbestämt 
redan innan den slutgiltiga tillverkningen.10

I sin renaste form hittar vi workmanship of 
certainty inom industriell massproduktion.

Jag	finner	det	svårt	att	översätta	dessa	begrepp	
till Svenska och kommer därför använda de 
engelska termerna. 

Pye tar också upp komplexiteten kring 
dessa begrepp. Det är sällan antingen 
eller. Exempelvis har allt fram till 
produktionsmomentet i workmanship of certainty 
arbetats fram genom workmanship of risk. Det 
finns	även	industrier	där	båda	dessa	arbetssätt	
används inom produktionen, där en del i 
tillverkningen görs genom workmanship of risk 
och en annan del genom workmanship of certainty. 
Exempel på detta är konstindustrier.11

Denna risk,	som	Pye	skriver	om,	finns	ständigt	
närvarande i mitt arbete. Kanske framför allt 
strävan efter att minimera risken. Att försöka 
ha så mycket kontroll som möjligt, för att inom 
dessa tydligt satta ramar kunna låta risken, det 
oväntade, ta plats. 

10 10  Pye,	David,	1968	s	20
11 11 	Pye,	David,	1968	s	22
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Hur det börjar

Jag testar mig lite motigt fram i olika 
material.	Är	det	kanske	ullfilt	jag	ska	väva	
i? Eller bildväv? Jag söker mig fram mellan 
material jag har omkring mig men inget fastnar 
jag för. Det stressar mig lite med tanke på att 
så många veckor har gått nu. Jag ligger vaken 
en kväll och då kommer jag på det: Jag ska 
ikatfärga en matta. 
Jag har tidigare arbetat med ikat-vävning. Både 
varp och inslagsikat. Ikat-tekniken passar bra 
för mig att jobba med.
Jag sätter upp tydliga ramar för hur jag ska 
färga garnet för att sedan under vävningen låta 
mönster träda fram och överraska mig. Jag har 
även gjort en ikatvävd matta. Till den mattan 
färgade jag inslaget blått och vitt i ca 40 
cm om vartannat. Jag visste inte hur mattan 
skulle se ut när den var färdig utan utifrån de 
förutsättningar jag bestämt trädde mönstret fram 
under vävningen. 
Jag tror att det skulle kunna vara en bra teknik 
för att visa på hur workmanship of risk kan 
yttra sig.

Så med utgångspunkt i en och samma skiss vill 
jag undersöka olika tekniker att tillverka 
mattor. 

Jag kontaktar några olika företag, bland annat 
Hitex, som robot-tuftar mattor. Dem verkar 
positiva, om jag skickar över en ritning 
snarast, eftersom det är ont om tid då fabriker 
kan ha en leveranstid på minst 7veckor.

När vi i höstens fördjupningsprojekt arbetade 
med en kollektion mattor till Kasthall beställde 
vi tuftprover på våra skisser ifrån Hitex. 
Eftersom det var kort om tid kunde vi inte hålla 
på att skicka skisser och beskrivningar fram och 
tillbaka utan vi skickade en skiss tillsammans 
med vilka färger det skulle vara (som vi valt 
utifrån	deras	färgkartor.)	Vi	fick	tillbaka	en	
stiliserad bild av skissen som de arbetade efter 
och sedan kom tuftproverna. 

Jag var glatt överraskad över hur bra jag 
tyckte att det blev. Kvalitén och tätheten på 
garnet kändes jättebra, och den datoriserade 
industriella tolkningen av min skiss var 
intressant. Jag tänker att det uppstod någon som 
jag inte hade kommit fram till för hand. Roboten 
som tuftade mattan utvecklade dess utseende till 
just det som det blev.
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Jag har kommit fram till att jag vill väva en 
matta industriellt där det i sista steget av 
processen, dvs själva vävningen, inte har ett 
förutbestämt resultat. Om jag ikat-färgar garnet 
jag ska väva med så kan jag så bra som möjlig 
försöka räkna ut hur mönstret ska bli, men jag 
kan inte justera det väl under vävningens gång. 
På så sätt inför jag ett moment av osäkerhet i 
det som annars brukar vara helt planerat. 

Jag mailar Kasthall, som även dem låter positiva 
till mitt projekt och jag är välkommen dit vecka 
14 för att väva. 
Nu satte det igång i fullfart! Kanske har jag 
tagit mig vatten över huvudet. Tre mattor ska 
jag göra under väldigt kort tid. 
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Inspiration – Margot Barolo

Ett arbete som jag inspirerats av är konstnären 
och formgivaren Margot Barolos projekt 
(r)evolutionary product.

I	det	har	hon	tillverkat	keramikflaskor	där	
själva	flaskan	är	producerad	industriellt	så	att	
alla ser likadana ut. Värdet i massproduktion 
räknas i förmågan att produkterna ser så lika 
ut som möjligt.12 Avvikelser sorteras ut i 
andrasortering. Locken däremot, är handgjorda, 
formade slumpvis med en klump lera. Mönster från 
handflatan	och	fingeravtryck	syns	på	locken.	Inget	
lock är det andra likt. Detta är för industrin 
omöjligt att massproducera. Locken gör att varje 
flaska	blir	unik.13

Jag	tycker	att	Barolos	flaskor	är	en	bra	
gestaltning på hur man kan väcka frågor kring 
värdet av en produkt.
Det är en bra sammanfattning av var jag vill 
undersöka i mitt projekt. Går det att skapa 
unika objekt i industriella processer? 

12 12  Barolo, Margot, 2010, s 20

13 13   Barolo, Margot, 2010, s 21
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Skissen

Eftersom färgerna är det centrala i mina 
arbeten, återkommer jag ofta till att arbeta med 
tydliga ’klassiska’ former, som ränder, rutor 
och prickar. 
 
Jag brukar inte alltid skissa. Helst arbetar 
jag direkt i materialet utan skisser, men i 
vissa fall är det ändå nödvändigt att ha en 
skiss på papper. Som till exempel nu när jag ska 
producera en matta på Hitex. Då måste jag göra 
en skiss/ritning för att skicka till dem. 

När jag behöver skissa på papper använder jag 
mig gärna av akvarellfärger. Jag upplever att 
jag kan arbeta på samma sätt som med mina 
textila arbeten. Jag kan inte alltid kontrollera 
hur vattnet och färgerna breder ut sig och sugs 
upp av papperet, vilket medför en känsla av att 
jag inte kan styra exakt hur det ska se ut. 
Materialet och tekniken gör det åt mig. 

Jag	blöter	upp	en	liten	fläck	på	pappret	med	rent	
vatten och sen doppar penseln med färg och ser 
hur färgpigmentet sprider sig ut på det blöta 
området och bildar en form. I kanterna samlas 
extra mycket färg och det blir en mörkare, 
tydligt	avgränsad	form.	Det	bildas	små	figurer	på	
papperet.
Tekniken sätter formen, formen bär färgen. 

Jag	gör	en	massa	fläckar	och	börjar	klippa	ut	
dem för att komponera ihop en matta. Snabbt 
bestämmer jag mig för att jag inte får klippa 
utan måste måla en hel yta som en matta. Annars 
blir det för många val och det blir svårt att 
komma vidare.
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Beslut

En stor del i mitt arbete är att fatta beslut. 
Beslut avgränsar arbetet och leder mig framåt. 
När jag börjar med ett arbete är möjligheterna 
oändliga och det kan vara svårt att välja. 
Så fort ett beslut är fattat utesluts en rad 
möjligheter och således blir vägen lite klarare. 
Jag arbetar fram till nästa beslut och så 
upprepas det hela vägen fram till resultatet. 
Det är just att fatta besluten som är det svåra 
kan jag tycka. Jag har sällan ångrat ett beslut 
när det väl är taget.
Därför gillar jag inte att arbeta med data: 
Jag behöver aldrig bestämma mig, kan ångra och 
ändra i all oändlighet.. ändra ångra, ändra, 
ångra, spara version 1. Börja om. Spara version 
2 och så vidare i all oändlighet om en så vill 
 
Med de fysiska material och tekniker jag arbetar 
i går det sällan att ångra mina beslut. När jag 
väl färgat ett garn är det klart och går inte 
att ta bort. När jag skissar i akvarell, när 
färgen	väl	finns	på	papperet	går	det	inte	att	
ändra.
 
Jag arbetar med att göra om min skiss i akvarell 
till en ritning som tuftroboten kan läsa. 
Färgerna måste reduceras och samlas i tydliga 
fält. 

Efter två långa dagar framför datorn tror 
jag har fått till en skiss som fungerar med 
tuftroboten. Jag sätter mig med garn och 
färgkartorna från Hitex och börjar pussla. 35 
nyanser	i	varje	pärm,	14	pärmar.	490	olika	
nyanser att välja mellan.  
Jag bestämmer att jag måst e bli klar under 
kvällen, ca 3h har jag på mig. Eftersom jag ändå 
inte kommer veta hur det blir innan jag får 
mattan levererad är det ingen idé att lägga allt 
för mycket tid på det. 
Jag försöker få till en bra dynamik i färgerna 
Jag litar på magkänslan.
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Åhléns Fridhemsplan. 

Jag går förbi inrednigsavdelningen på Åhléns 
och ser deras vårsortiment. Flera kelim- och 
röllakans-vävda mattor ligger där.  ’Made in 
India’ står det på lappen. Handvävda i ull, 
1699kr.	Att	dom	är	handvävda	står	ingenstans,	
men jag förstår att de är det eftersom det inte 
går att väva röllakan-tekniker industriellt, då 
varje färgmöte måste plockas in för hand. 

När jag är på väg därifrån hör jag en kille 
titta på mattorna, sedan på priset och säga till 
sitt sällskap ”oj, vad dyrt, en sådan dyr matta 
vill jag inte köpa”. Väl hemma ångrar jag att 
jag inte stannade till och pratade med honom. 
Jag skulle vilja fråga hur han tror att dom 
är producerade. Jag antar att han förutsätter 
att de är industriellt massproducerade. Varför 
framhåller inte Åhléns att dom är handvävda, det 
skulle ju tillföra ytterligare ett värde. Eller 
skulle folk då fundera en gång extra angående 
priset om de visste att den faktiskt var gjort 
för hand? 

Pye skriver vidare om hur begreppen ”hantverk” 
och ”handgjort” bara är sociala och historiska 
termer, inte teknologiska. Etfersom nästan all 
typ av hantverk innehåller användandet av någon 
form av maskin, tex allt gjort av en snickare är 
ju faktiskt gjort av hantverkaren med hjälp at 
oftast eldrivna maskiner.14 

Vad	är	det	för	värde	som	finns	i	konsthantverk,	
eller i workmanship of risk? Detta verkar även 
teoretiker ha svårt att sätta ord på. Pye 
skriver:

”But there is much more in workmanship 
than not spoiling the job, just as there 
is more in music than playing the right 
notes.
There is something about the wormanship 
of risk, or its results; or something 
assosiated with it; which has been long 
and widely valued. What is it, and how can 
it be continued?”15

 

14  Pye,	David,	1968,	s.25,26
15 15 Pye,	David,	1968,	s.22
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Pye tar upp en intressant jämförelse som kan 
illustrera värdet av konst/hantverk/

Om vi ser till den estetiska rikedomen och den 
delikata, subtila närvaron i workmanship of 
risk jämfört med workmanship of certainty kan 
vi jämföra de objekt på ett museum, där allt 
har tillkommit genom workmanship of risk, med 
de	objekt	som	finns	på	ett	varuhus,	där	allt	
istället är tillverkat genom workmanship of 
certainty.
Om	vi	däremot	ser	till	uppfinningsrikedom	och	
variation i utbud,kommer de i museumet kännas 
barsligt simpla menar Pye.16 

Det är helt enkelt just den delikata, subtila 
närvaron av skaparen, som tillför ett värde till 
objekten. 

16  Pye,	David,	1968,	s.	23
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Arbetet fortsätter

Nu när jag fått iväg ritningen för den tuftade 
mattan till Hitex måste jag sätta igång att 
färga garnet till mattan jag ska väva på 
Kasthall. Jag har bestämt mig för att förenkla 
skissen till denna matta, för att färgningen 
ska gå lite fortare och för att bättre kunna 
räkna ut hur färgerna hamnar när mattan vävs 
upp. Istället för att knyta och färga så att 
formerna blir exakt som på skissen ska jag göra 
mer kantiga former.

Jag planerar hur jag ska färga in garnet till 
min industrivävda matta. På Kasthall kan de 
inte ge mig en exakt bredd på inslaget vilket 
gör det svårare att räkna ut hur jag ska färga 
in mönstret. Mönstret kommer ganska troligt 
att bli förskjutet ändå, eftersom jag inte kan 
justera det när mattan väl vävs upp. Men när jag 
inte vet ens exakt hur brett inslaget är kommer 
det verkligen bli helt förskjutet. Detta är ju 
precis vad jag ville illustrera, men jag vill 
ändå kunna planera så bra som möjligt att det 
ska bli som jag tänker mig.   
Jag kommer förenkla formerna ganska rejält.  
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Inspiration - Uglycute

”150 hours of man vs machine”

Designgruppen Uglycute lät handbrodera ett motiv 
med texten ”150 hours of man vs machine” på en 
t-shirt på Handarbetets Vänners Ateljé. Detta 
motiv lät de även maskinbrodera på t-shirts på 
ett företag.

”När vi rationaliserar arbete kan vi 
producera mer på kortare tid. Maskinen 
skapar ett överskott av produkter men 
också ett överskott av tid. Med detta 
överskott av tid väljer vi/marknaden 
oftast att producera ett överskott av 
produkter. 
Ställ om produktionen till att producera 
överskott av tid. 
Rationalisera bort människan från 
massproduktionen. 
Ge oss tid att ägna oss åt saker som 
intresserar oss mer. 
Korta arbetstiden så att vi får tid för 
att utforska kvalitéer och omsorg bortom 
vinning.” 17

Jag	finner	detta	projekt	intressant	eftersom	
Uglycute dels illustrerar förhållandet 
mellan hantverk och massproduktion och även 
ifrågasätter samtidens synt på tid och 
effektivitet.

17  Uglycute 2012

21



Åter till arbetet

Jag ber min vän Patricia, som varit i Japan 
och studerat Ikat-teknik, att komma och ha en 
genomgång med mig om hur jag ska färga. Hon 
visar olika tekniker hur jag kan knyta om garnet 
samt hur jag kan räkna ut mönstret som ska 
färgas in. Hur långt tid omknytningen tar beror 
på hur noggrann jag vill vara, det vill säga hur 
få trådar jag knyter åt gången.
Eftersom jag alltså ska färga två mattor, en som 
jag väver på Kasthall och en som jag väver för 
hand inser jag att det kommer ta väldigt långt 
tid att knyta om allt inslag. Jag beslutar att 
mattan som ska till Kasthall ska färgas lite 
enklare. Eftersom jag inte heller kan provväva 
eller vet exakt hur långt ett inslag är osv, 
måste jag räkna med en viss förskjutning i 
mönstret. Jag har det i åtanke då jag knyter in 
mönstret för då är det ingen mening att göra ett 
alltför detaljerat mönster.
Jag delar upp min färgritning i 20 partier, 
vilket var och en motsvarar islag till 10 cm 
vävd matta. 

Jag får svar från Maja Johansson, designer på 
Kasthall som ska hjälpa mig att väva mattan, att 
inslaget är ca 155 cm brett.
Jag ska ha 4 trådar i inslaget, för det är den 
kvalitén Kasthall väver med. 3 trådar vitt och 
1 tråd beige för att få en subtil variation i 
färgfälten. 

Jag härvar upp tre stycken partier inslag som 
motsvarar 30 cm på den vävda mattan. Dessa 
knyter jag om med plastband och sedan med med 
plast och buntband. Jag färgar sedan in det 
rosa fältet. Jag ska undersöka hur mycket färgen 
kryper in innanför omknytningen. 
Jag har knutit om tillräckligt hårt visar det 
sig för färgen kryper nästan ingenting. 

Jag utgår från att inslaget på den industrivävda 
mattan blir 155cm långt. Det är 6-7 inslag per 
centimeter. Exakt hur många får jag se först nr 
jag väver. Så mattans längd kan bli ca 200 cm 
+/- 20cm beroende på hur många inslag det är.
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Balans

Mitt arbete är en ständig balans mellan kontroll 
och risk. Att acceptera och förhålla mig till 
förutsättningarna. Minimera risken genom att 
lära mig använda tekniken. 
Mina arbeten är resultatet av balansen mellan 
risk och kontroll.
Hur mycket risk är jag beredd att ta?
Jag sätter upp tydliga ramar för mina arbeten 
att växa fram inom och innanför de ramarna kan 
jag släppa kontrollen och låta risken ta plats. 
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Färgerna 

Ofta återkommer jag till samma färgskala. Det 
blir nästan alltid så. Jag vill ofta använda 
många färger och då blir det lätt en grön, en 
blå, en gul och en röd – sen väljer jag samma 
gröna nyans och samma blå osv. Jag har dessutom 
lärt mig hur just de färgerna fungerar när jag 
färgar och därför känns det lätt att använda 
samma nyanser, det känns säkert. 
På grund av tidsplanen måste jag också välja 
vad som är det viktiga i mitt arbete. Nu 
känns det inte så viktigt att komma fram till 
en ny färgskala utan det är teknikerna och 
undersökandet i fokus. Då väljer jag att använd 
mig av dessa färger. Den varma ockragula färgen 
kommer bli påtaglig när alla tre mattorna visas 
tillsammans. 

Färgminne

Min farmor har i sitt vardagsrum en lejongul 
sammetssoffa med en havsturkos ryamatta framför. 
Sittgruppen är placerad framför stora fönster i 
söderläge och badar i ljus soliga dagar. Jag har 
alltid tyckt om att sitta där bland färgerna. 
Det är intressant hur färger kan ge en fysisk 
upplevelse. 

Inspiration - Svetlana Rabey

Jag ser målningar av en amerikansk konstnär, 
Svetlana Rabey, på internet. Det är stora 
färgstarka målningar i akvarell och olja. Hon 
har använt ett enkla bågformer och jag ser 
tydligt hur tekniken och materialet tar plats 
i målningarna då färgen har runnit nedåt och 
torkat på vägen.
Lite senare läser jag hennes artist statement 
där hon skriver:

”Painting for me is a hypnotic internal process 
of chaos and choreography[…]Tension lies in the 
controlled, silhouetted line of the painting 
gesture against the impact of gravity on the 
materials[…] Gavity controls the ultimate result 
in color, composition and mood. I am interested 
in the tensions between control and release[…
]”18

18  http://www.gathered.com/collections/svet-
lana-rabey, 
2014-03-31
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Hon pratar om just balansen mellan kontroll och 
risk. Hur hon har kontroll över penseldragen, 
hur hon applicerar färgen, men det är slutligen 
gravitationen som bestämmer hur färgen rinner 
och hur resultatet blir. 
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Arbetet fortsätter

Nu har jag färgat trettio centimeter av mattan 
och det fungerade bra, så nu ska jag färga res-
ten.
Mellan två tvingar härvar jag upp runt 65 inslag 
á 155cm, vilket motsvarar ungefär 10 cm vävd 
matta.
Sedan knyter jag om partierna som inte ska fär-
gas med olika plastband. De gula plastbanden be-
tyder att det ska garnet under ska förbli ofär-
gat. De rosa banden betyder att de ska tas bort 
under färgningen, för att skapa graderingar. Det 
tar ungefär en vecka att knyta om allt material 
och färga de. 

När allt är färdigfärgat tvättar jag ur det, 
centrifugerar och eftersom ullgarnet blir ”lock-
igt” av att färgas i varmt vatten måste de 
sträcks ut under torkning så det inte trasslar. 

Sista steget är att på ett bra sätt frakta ner 
allt till fabriken. Jag rullar upp det på plåt-
bobbiner. Det tar rätt mycket plats, men det är 
det smidigaste sättet att få med allt garn, ef-
tersom jag inte skulle komma dit med det i här-
vor.
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Vävningen på Kasthall

Jag anländer till Kasthalls fabrik i Kinna med 
allt garn på en dramatenvagn. Där träffar jag 
Maja Johansson, designern som ska hjälpa mig 
väva. Idag spolar vi upp garnet så att det går 
att lägga i skytteln. Det tar sin lilla tid ef-
tersom vi måste hålla reda på alla nummer och 
dessutom behövde vi dela upp alla 20 härvor i 
två, så det blev 40st spolar. Imorgon ska vi 
väva. 

Vi märker fort att mitt inslag är för brett så 
mönstret förskjuts rejält och färgfälten för-
svinner ut i mönstrade streck istället för sam-
lade former. 
Jag bestämmer mig för att försöka lägga mönstret 
till rätta så gott det går, men eftersom rap-
porten är för bred är det svårt. Vi får till en 
rätt bra rytm till slut. Första och andra skot-
tet lägger sig färgpartierna rätt bra, tredje 
förskjuts det lite, fjärde ännu mer och femte 
sticker det iväg rejält. Då stannar vi väven och 
jag drar inslaget så det hamnar bättre. Så fort-
sätter vi mer eller mindre med alla 40 spolar. 
Det känns lite som att jag står och målar fram 
mönstret. 
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3. Slutsats

Resultat

Mitt gestaltande arbetet resulterade i tre 
mattor. Den ena är helt industriellt producerad 
av en tuftrobot. Den andra är vävd i en 
industriell vävstol med handfärgat garn och den 
tredje är både handfärgad och handvävd. Eftersom 
jag har valt att utgå från en och samma skiss 
till alla mattorna kan man se att de hör ihop i 
färger och mönster men samtidigt skiljer de sig 
i val av teknik.
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Reflektion

Jag ville bland annat se hur jag i en industriell produktion kunde skapa unika 
objekt, men en känsla av handens närvaro. Jag inser att det är ett jättearbete 
som kräver tid och tillgång till insyn i en industriell produktion, för att se 
var i produktionsmomentet jag kan komma in och ändra. Men känner att jag i alla 
fall har kommit något på spåret.

Jag	fick	frågan	på	min	opponering	huruvida	jag	tycker	att	jag	lyckades	få	med	
detta värde av närvaro i mattorna och tänkte svara på den även här.
I den tuftade måste jag erkänna att jag kanske inte kan se det. Den lyfts av de 
andra mattorna och passar in i arbetet, men i den i sig kanske inte närvaron 
syns. Framförallt kan det ha att göra med att jag inte var på plats och 
påverkade under tiden den gjordes.
Mattan jag vävde på Kasthall kanske bäst illustrerar min tanke om industriellt 
producerade objekt där handens närvaro syns. Men så är det ju faktiskt 
handfärgat garn i den och jag stod själv vid vävstolen när den vävdes. Om 
jag hade möjlighet skulle jag gärna gå vidare med den och se om det skulle 
gå att påverka hur garnet färgas i på industriell väg för att göra den helt 
industriellt tillverkad. 

Över	lag	är	jag	nöjd	med	mitt	arbete.	Jag	tycker	att	jag	fick	ihop	en	tydlig	
text som på ett relevant sätt knyter an till det gestaltande arbetet. 
Jag hade svårt att sätta igång och komma på vad jag skulle göra i början av 
kursen. 
Men som vanlig då jag väl sätter igång, börjar i en ände och arbetar framåt, 
löser sig det ena efter det andra och jag dras in i arbetet som till synes för 
sig själv framåt och det är bara för mig att hänga med. Genom texten har jag 
behövt	formulera	och	finna	argument	för	att	styrka	tron	på	mitt	arbetssätt	och	
genom det praktiska har jag återigen fått bekräftelse på att jag kan lita på 
min process. Bara jag börjar arbeta och lita på min intuition så visar sig så 
småningom det som vill komma fram. 
Jag vill därför avsluta med citatet som presenteras på sidan 10 i denna text 
och som även blev titeln på mitt arbete:

”Do your practice and all is coming”
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