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Sammanfattning

Jag har länge undrat över varför väven är så traditionsbunden och varför det är så viktigt med noggrannhet 
och perfektion inom vävvärlden. Jag anser själv att vävprocessen är väldigt intensiv och intim och att det jag 
väver är starkt präglat av mig. I mitt projekt har jag undersökt vilka strukturer som har påverkat vad kvinnor 
har vävt och jag har reflekterat kring vad upplevelsen av att väva är. De texter och böcker jag har läst om 
vävning, hantverk och kvinnor har inspirerat mig och gett mig tankar som jag sedan omformulerat till väv.  
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. Det jag 
kom fram till är att kvinnan 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. 
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1.1 Bakgrund 
 
Det verkar finnas många fördomar om oss som väver, fast de flestas fördomar stämmer nog inte in så bra på 
mig. Däremot har jag också många fördomar och erfarenheter om vilka det är som väver.  

Det finns många fantastiska mormödrar och några av deras nostalgiska barnbarn, som väver. Det finns 
bestämda kvinnor, som alla har sitt bästa, rätta sätt för hur man drar på en varp, som väver.  Det finns de 
som gillar planering, noggrannhet och långsamt arbete. Bland andra. 

Jag har aldrig drömt om att hålla på med hantverk. Aldrig romantiserat kring den typen av skapande, 
snarare tvärtom. Fram tills jag började på Nyckelviksskolan tänkte jag att väv var något som män höll på 
med, eftersom min farfar som var major vävde när jag var liten. Så ointresserad var jag av hantverk, att jag 
inte hade de baskunskaperna. 
        Men så blev jag plötsligt förälskad i några mattor! Det var känslan av att själv vilja ha så fantastiska 
mattor som fick mig att bli mattväverska. Däremot har jag aldrig lockats av att själv väva de traditionella 
matteknikerna (röllakan och knutna mattor) för jag har inte den läggningen. Jag skulle aldrig kunna uppnå 
det som de marrokanska mattvävarna gör i de teknikerna. Jag försöker istället få folk att falla för mina 
skyttlade mattor.  

Vävning av mattor är en konstnärlig teknik som kräver beslutsamhet, för varje inslag är ett beslut som man 
inte vill behöva ångra. När man väver stort kan man inte se helheten av vad man väver under arbetets gång, 
vilket är spännande och tvingar en att ta risker. Det ger en känsla av att man lever farligt.  Överraskningen 
då jag får se vad jag skapat är en drivkraft som gör att jag har svårt att förstå bundenheten till tradition och 
redan existerande vävsedlar som känns så stark inom vävvärlden.  
        Det är så lättillgängligt och nästan påtvingat att lära av de erfarna och historien. Jag har sedan jag gick 
ett år på Handarbetets Vänner Skola varit irriterad över hyllandet av tålamodet och det gamla. Jag har 
undrat vad det kommer ifrån? Varför känns den skolan som en tidsresa tillbaka till lågstadiet när alla ville 
vara den duktigaste flickan, alltså bäst på skrivstil. (Jag började i samband med att mitt självförtroende 
under mellanstadiet växte att skriva slarvigt. Det var ett gott tecken, men lärarna var förfärade, vad hade 
hänt?) 
        Nu är det ganska länge sedan jag fick höra att jag är för slarvig, men jag har fått höra det många gånger 
under mina utbildningar. Lite oväntat hamnade jag ändå i den ”bransch” där perfektion och långsamt 
arbete ses som det vackraste som finns. 

Jag har under mina år på Konstfack valt att fokusera på att väva mattor, som nog är det vävda bruksföremål 
som har mest att leva upp till. Att väva den perfekta mattan (hållbar/tät/ med lyster/tidlös), det ligger 
mycket status i det, att kunna receptet på den mattan. När jag tittar på mig själv utifrån kan jag ibland 
bli förvirrad över varför jag gör de mattor jag gör.  Jag blir rädd att de inte ska leva upp till folks krav på 
hållbarhet, att folk inte ska förstå vad de köper. Men jag vet att det finns folk som faktiskt tycker att en 
matta kan ha olika slags funktioner och kvaliteter. Att en matta kan få vara ett konstverk på ett golv. Jag 
behöver bara övertyga fler om den saken!

“Like a great carpet, it contains dozens of individual designs, each with its own character, its own colors. 
When combined together, the whole takes on a unique beauty”1 

 

1 Patricia L. Fiske, W: Russel Pickering, Ralph S. Yohe, From the far west: carpets and textiles of Morocco, The Textile Museum, 
Washington D.C., 1980,  s. 19 
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1.2 Syfte

Jag vill skapa intresse för mattan som historieberättare, kulturarv och konstnärlig produkt.

Jag vill undersöka om förväntningarna på väven hänger ihop med de på kvinnan. 

Jag vill genom mina mattor utforska varför bruksväven är så traditionsbunden. 

Jag vill visa att en matta inte bara är teknik utan också kan vara ett konstnärligt uttrycksmedel. 

1.3 Målsättning

Jag ska väva cirka 6 mattor i flera olika skyttlade tekniker som visar på väven som ett uttrycksmedel.  Trots 
sina olikheter ska det synas att de är verk av en och samma person. 

1.4 Frågeställning

Kan jag förmedla att väven är ett uttrycksmedel för känslor och tankar?

Kan jag förmedla en ny syn på vad en matta kan vara?

Varför följde inte väven med i kvinnans frigörelse?

1.5 Metod

Min metod för formgivning är tankarna: jag får en känsla eller en tanke som jag utvecklar genom att skriva 
och läsa. Utifrån mina tankar formger jag en grund för hur mattan ska se ut. Jag väljer teknik, färger och 
mönster som ”beskriver” mina tankar. 

Men det är i görandet det händer: jag kan inte bestämma allt i förväg. De varpar jag formger är oftast 
väldigt varierade och färgrika och jag kan och vill inte förutse hur resultatet ska bli. I väven möts varp och 
väft och en stark klar färg kan upplevas som brun i mötet med en annan färg. Vävningen består av många 
beslut som blir avgörande för hur mattan sen ser ut.

I det här projektet har jag velat vara tydlig med att förmedla att det i väven finns ett ”språk” och därför 
har jag i mina mattor förstärkt det. För mig har språket alltid funnits där, även i det mer abstrakta, men jag 
misstänker att det inte når fram. En matta tas ofta som en design, något som planerats för att passa i ett 
hem. Jag försöker tvinga folk att att se att mattan kan vara något mer än så. Med språk menar jag att färger 
och former blir symboliska för mig som väverska och att jag har ett ”samtal” med väven.  Jag försöker inte 
direkt kommunicera mina tankar till betraktaren. 

Mattan behöver alltså inte förmedla den tanke som jag utgick ifrån: för om jag hade velat förmedla något 
konkret så hade jag använt ord. Genom mina mattor vill jag förmedla en känsla av frihet, en styrka att välja 
vilka vi är och vart vi är på väg. Jag vill att betraktaren ska känna ärlighet och att det är vackert.

1.6 Avgränsningar

Min ambition är alltid att jag ska väva en brukbar matta, men eftersom jag testar mig fram och inte gör 
några provvävar så blir det ibland snarare väggmattor än golvmattor. 
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2.1 Väv som konstnärligt uttrycksmedel
Jag vill vara i en skyddad miljö, i ett bestämt format. När jag hamnar i ett nytt sammanhang, utanför rutinen, 
tar de starka ytliga känslorna över. Något överdrivet glatt som ligger redo och bubblande på ett sätt som är 
skönt men lätt blir för mycket för att det ska kännas ok, för mig och (jag tror) för andra. Men det är lika nära 
till frustration.

Så länge jag är i min ”trygga” miljö har jag svårt att tro på att den här sidan av mig finns. Det är som att den 
tillhör en annan värld, med en bubbla runtomkring. Det är något som råkade hända av en tillfällighet men 
kanske aldrig igen. Det är något som jag ibland tänker var förr, även om det hände igår. Det ligger långt ifrån 
vad jag tänker är mitt normala tillstånd.

Jag älskar att spela pingis, men bara på vissa sätt. Så när S. entusiastiskt frågar: Ska vi inte spela pingis? Måste 
jag fråga mig: orkar jag bli så glad? Hur stor är risken att jag kommer bli jävligt frustrerad över att pingisen 
inte kommer vara på det sätt jag vill? Det finns risker med att bli glad. För energin måste sedan hamna 
någonstans och det kan vara svårt att hitta en villig mottagare.

Jag kan vara privat, ärlig om mig själv. Men jag är samtidigt svår att nå. Jag är öppen, men släpper sällan in någon.  
Jag kräver mycket av min omgivning, för jag blir så lätt uttråkad. Jag kräver också mycket av mig själv. Jag gillar 
inte att göra om, att upprepa mig.

I min vävstol är jag öppen, där kan jag utnyttja de här känslorna, glädjen och frustrationen. De starka känslorna 
kan få utlopp. Om jag är arg på något, betyder inte det att det är en rimlig sak att vara så arg över. Det kanske 
inte är något som är värt att uttrycka i ord. Därför är vävens abstrakta språk något som passar mig. Jag vill 
uttrycka mig, men kanske inte behöva stå för allt jag säger. Och när jag går ut från vävsalen lämnar jag min 
bubbla utan att behöva tänka på om skrattet var olämpligt eller ilskan orättvist riktad.
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2.2 Om matta nr. 1: Jag mår illa av hantverk, men vill 
spy av konst 

 

Ett exempel på orättvist riktad ilska (som i ett större sammanhang är logisk):

Jag ska trycka några trasor till min matta som jag tänker ska handla om frustration: där två kontraterande 
sidor möts. Tygerna jag trycker på fick jag tag på i julstädningen här på textil. Hon som skulle slänga dem 
har själv tryckt dem. Perfekta trasor tänkte jag.  
    Jag känner mig omotiverat provocerad av tygerna, kanske för att de är så minimalistiska. Jag tänker att 
det svarta trycket säkert ska vara en symbol för något, men jag fattar i så fall inte för vad. Så som konst kan 
vara. För mig handlar konst så mycket om färg, känslor genom färg och rörelse. Jag är lika gammaldags när 
det gäller konst, som Handarbetets Vänner är när det gäller väv. 

Jag fick nog för mycket av konstvärlden när jag ställde ut på hangmenProjects i december. Jag vill egentligen 
inte diskutera konst, eller vad som är konst och vad som är hantverk, eller design. 

 
Jag väver mattor som är något slags bruksvara, som inte är särskilt praktisk. 

Jag mår dåligt av långsamhet och noggrannhet, men verkar hålla på med hantverk. 
Jag står mitt emellan olika obehagliga begrepp och svajar: 

Där Jag försöker vara fri, i en form som är både socialt och fysiskt begränsad.
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Mattan ska ändå handla om det, att vara mitt emellan begrepp som någon konstruerat en gång i tiden. Men 
konst och hantverk är inte skilda världar, de möts någonstans och smälter ihop med varandra. Om inte ett 
hantverk är en rekonstruktion från något gammalt så måste ju idéerna ha kommit någonstans ifrån, en idé 
måste ha fötts och utvecklats till ett estetiskt besluttagande och genomförande. Eller poppade idéerna bara 
upp från intet? Tänk att varje vävsinslag kan vara en tanke. 

Men vävar är ofta rekonstruktioner, tagna från vävsedlar i en vävbok eller hobbytidning. Det finns ett 
facit på hur en väv ska vävas vilket gör det lättillgängligt. Jag förstår att väv kan vara en sysselsättning 
som inte kräver något annat än tålamod. Hemslöjdsrörelsen har i över hundra år uppmuntrat till 
traditionsbundenhet och spridit ”det rätta sättet”. På så sätt är hantverket en motsats till konsten som 
eftersträvar ”orginella uppfinningar, radikala experiment, förnyelse, konflikt, regelbrott…” 2  Svensk 
Hemslöjds mönsterblad från 1950 är däremot sorterade efter vävtyper och inte efter vem som har skapat 
dem, vilket knappt framgår. Det är stor skillnad mot hur konstvärlden fungerar, där står det individuella i 
fokus. 3

Tillbaka till trycksalen:  
 
Jag trycker i ilska, det jag borde trycka i ilska 4och efter att jag tryckt klart, satt mig vid mitt skrivbord och 
andats några djupa andetag så återvänder jag till trycksalen. Med penseln i högsta hugg så skriver jag 
bestämt, men skamset:

Jag mår illa av hantverk, men vill spy av konst.

2 Peter Cornell, Eviga mönster, ur Gunilla Lundahl, Den vackra nyttan, om hemslöjd i Sverige, Gid-
lunds förlag, Södertälje 1999   s.134
3 Peter Cornell, s.133
4 Referens från Virginia Woolf, Ett eget rum, översättning Elisabeth Mansén, ellerströms förlag, Pozkal 
2012, s.85
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I mattan finns detaljer som de flesta aldrig kommer se. Där finns 
Mona Lisa och palestinasjalen. Där finns Handarbetets Vänner 
och solvlyckan. Alla har jag kommit på under vävningens gång. 
De består av tyger som jag någon gång sparat som jag i sen rätt 
stund kommer på att jag har. Jag har också plockat in bilder.   
      Min plan var att göra en brukbar matta, med inslag av konst. 
Men det visade sig att mattan inte blev platt, för jag tvingade in 
mina bilder och använde inte heller vävspännare. Kanske är den 
inte brukbar som matta, om jag har tur blev den då istället konst 
och ökade i värde!

En matta befriad från hantverk!

Föreningen för Svensk Hemslöjd grundades 1899 och drevs 
av Lilli Zickermann. Hemslöjdsföreningen öppnade butiker där 
textilier och annan slöjd som tillverkades i hemmen skulle säljas. 
Hemslöjden hade många mål med sin verksamhet varav ett var 
att rädda den svenska hantverkstraditionen från förslappning och 
industrialism. 5Inom Hemslöjden eftersträvades det inhemska: 
beprövade tekniker och mönster. Allmogens textilier levde sällan 
upp till de krav på kvalitet som krävdes för att kunna säljas vidare, 
så det var tvunget att struktureras upp med vackra vävmönster. 
Vad som var vackert var väldigt tydligt formulerat: 

”I Hemslöjdens diskussioner om samtidens smakförsämring framträder estetiken i motsatspar. Enkel ställs 
mot prålig och överdriven. Lugna mönster ställs mot oroliga mönster. Varma och friska färger ställs mot 
modern. Äkta mot konstlad” 6

Jag tror att Hemslöjden har haft stor påverkan på textilen i Sverige. På ett sätt är hantverket i fortfarande 
i samma sits som då, för hotet från industrin finns kvar. Industrin som är snabbare och billigare än vi 
”hantverkare”, gör att vi inte har behov av handtillverkning, så som man hade förr. Det finns fortfarande 
samma rädsla idag över att kunskapen ska gå förlorad om man inte håller hårt på traditionen:  
Ett solvfel måste alltid rättas till!  
Vävspännare ska användas, för annars blir väven inte platt och kanten inte rak!

5         Christina Zetterlund, Charlotte Hyltén- Cavallius, Joshanna Rosenqvist (red),Konsthantverk i Sverige 
del 1, Mångkulturellt centrum Konstfack Collection 2015, C. Hyltén-Cavallius, Att göra en nation, s. 24
6         C. Hyltén Cavallius, Konsthantverk i Sverige del 1, s.26
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Under en handledning i det här projektet sa min handledare Ulrika Mårtensson att det är väldigt viktigt att 
mina mattor är perfekt vävda, för annars kommer det komma en massa ”vävtanter” och inte se mina vävar, 
bara deras ”svagheter”. Jag vet, det är så sant, men samtidigt vet jag inte om jag vill anpassa mig efter det. 
Ska jag fortsätta föra vidare kravet på den perfekta väven? Om det inte var så att jag sket i auktoriteter så 
hade jag nog inte hållit på med väv idag, för jag är inget som den ”perfekta” väverskan är.  Om jag hade 
velat behaga omvärlden med perfekta resultat hade jag gett upp väven innan jag gav min in i det.  Inom 
vävvärlden är det nog många som sållas bort under vägen:

“As mentioned above, Maroccan peasants and nomads didn’t look at an intellectual elite or to specialized 
artists to help them express their feelings.  They continued to do this in their own way throughout the 
centuries. It would be interesting for modern democratic societies to single out the conditions to enable 
such a majority of the people to so express themselves.”7 

2.3 Varför är det kvinnorna som väver? 
Anni Albers, som på Bauhausskolan blev intvingad i vävsalen, var en av de första som teoretiserade om väv. 
I sin text ”The Pliable Plane: Textiles in Architecture” skrev hon 19578: 

“It’s interesting…to observe that in ancient myths from many parts of the world it was a goddess, a 
female deity, who brought the invention of weaving to mankind. When we realize that weaving is 
primarily a process of structural organization this thought is startling, for today thinking in terms of 
structure seems closer to inclination of men than women.” 

Enligt Elizabeth Wayland Barbers text A tradition with a reason 9 så är det på grund av kvinnans 
ofrånkomliga ansvar för barnen som textilen (och annat hushållsarbete) anses vara kvinnans uppgift. För 
inte så länge sedan ammades barn i flera år, kvinnorna fick därför under många år hålla sig till arbete som 
kunde utföras i och nära hemmet. I jämförelse med många andra arbetsuppgifter så var också de textila 
arbetsredskapen ofarliga och kunde kombineras med barnpassning.

7         Patricia L. Fiske, W: Russel Pickering, Ralph S. Yohe, From the far west: carpets and textiles of Moroc-
co, The Textile Museum, Washington D.C., 1980. S.58
8 Tai Smith, Bauhaus Weaving Theory, from feminine craft to mode of design, University of Minnesota 
Press, Minneapolis London, 2014, s.xxvi
9 Jessica Hemmings, The textile reader, Berg Publishers, 2012 (From Women’s work: The first 20,000 
years: Women,cloth and society in early times. S.29-41, 1994.)  s. 321
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2.4 Om matta nr. 4:  
Experiment genom en kökshandduk

 
I Ett eget rum, skriven av Virigina Woolf 1929, har bokens berättarröst fått ett arv som hon kan leva på för 
resten av livet och blir på så sätt oberoende av att behaga andra. Med det kommer friheten att vara sann 
mot sig själv och på så sätt ha möjlighet att hitta renhet i sitt skapande: 

”(...)den största befrielsen av alla inställde sig, nämligen friheten att tänka på saker och ting i deras egen 
rätt. Det där huset, till exempel, gillar jag det eller inte? Är den där tavlan vacker eller inte? Är detta enligt 
min mening en bra eller dålig bok? Min fasters arv öppnade faktiskt nya vyer för mig och ersatte bilden av 
en stor och imponerande gentleman, vilken Milton hade rekommenderat att jag för evigt skulle beundra, 
med anblicken av en öppen himmel.”10

Varför måste jag säga till sig själv: jag är fri att göra vad jag vill med mina mattor, det är jag som 
bestämmer?  
     Det är som att bruksväverskan fortfarande är (tror sig vara) bunden i en beroendesituation. Vi behöver 
bli medvetna om vem vi försöker behaga och varför. Hur ska man kunna utveckla nya sätt att formge väv på 
om man aldrig får testa sig fram, rycka på axlarna åt ”misslyckanden” och dra på en ny varp? 

Allt skrivande och läsande i den här kursen har lett till att mina mattor har blivit mycket mer välplanerade 
än tidigare. Förutom att förarbetet har tvingats ta längre tid, på grund av alla uppehåll i det praktiska 
arbetet, så har även idéerna kring mattan utvecklats och formats av tiden och det jag har läst och skrivit.  

10 Virginia Woolf, Ett eget rum, s. 52
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För i tiden och skissandet kan också grundtanken blekna bort och ersättas av mer estetiska val eller lustar. 
Min metod för formgivning är tankarna, men det är görandet som är det viktiga, inte att förmedla precis 
den tanken som jag har tänkt. Jag får inte låta symboliken köra över känsligheten. 

Det har varit intressant för mig och det säger också en del om det jag i den här mattan från början hade 
tänkt förmedla. Det är uppenbart: man behöver tid för att utveckla idéer och kanske även ett eget rum där 
ens idéer inte begränsas av andras krav och förväntningar. 

I den här mattan har jag utgått från en klassisk kökshandduk. Kökshandduken som hör hemma i köket, 
liksom kvinnan en gång gjorde. Den borgerliga mannen hade en egen plats i 1800-talsbostaden, ett herrum. 
Kvinnorna förpassade till de offentliga rummen, såsom matsalen och salongen, där även tjänstefolk och 
barnen sprang omkring. Kvinnan blev därmed konstant avbruten. 11 

I Ett eget rum jämför berättarrösten boken Jane Eyre (1847) av Charlotte Brontë med Stolthet och 
fördom(1813) av Jane Austen:12

Man kan hävda (...) att den kvinnan som skrev detta var mer genialisk än Jane Austen, men om man läser 
igenom dessa sidor och noterar brottet i dem, denna indignation, så inser man att hon aldrig kommer att 
få ett helt och oskadat utlopp för sitt geni. Hennes böcker kommer att bli deformerade och förvridna. Hon 
kommer att skriva i vrede där hon borde skriva lugnt och sansat. Hon kommer att skriva enfaldigt där hon 
borde skriva klokt. Hon kommer skriva om sig själv där hon borde skriva om sina gestalter. (...) Hon visste, 

och ingen visste bättre än hon, hur enormt mycket hennes geni skulle ha vunnit på att inte förbrukas på 
ensamma utblickar mot fjärran nejder.”

Jane Auste skrev sina böcker i smyg i det gemensamma vardagsrummet13, men hur många klarar av att 
prestera och utveckla ett individuellt konstnärsskap med de förutsättningarna? 

11 Christina Zetterlund, Charlotte Hyltén- Cavallius, Joshanna Rosenqvist (red),Konsthantverk i Sverige del 
1, Christian Björk s. 57 
12 Virginia Woolf, Ett eget rum, s. 85-86
13 Virginia Woolf, Ett eget rum, s. 82
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I en artikel om kökshanduken i Tidningen Hemslöjd14 kan man läsa om Marie Ekstedt Bjersings mormor 
som när hon gifte sig 1925 hade 144 hemvävda kökshanddukar i sin hemgift. Under 1800-talet fick 
kökshandduken sitt stora genombrott och ett välutrustat hem förväntades ha olika kökshanddukar för alla 
slags köksföremål och sysslor. Det fanns till exempel handdukar enbart för porslin, knivar, glas och grytor. 
Jag kanske är lite paranoid, men låter inte det lite överdrivet? Kanske fanns det en dold agenda?

Flera stora kvinnoförfattare, till exempel Selma Lagerlöf, hatade handarbete eftersom det påtvingades 
kvinnan.15 Handarbetet var något som hindrade dem från att göra det de egentligen ville, som att läsa och 
skriva.  
      Det finns väldigt starka åsikter om hur kvinnor ska vara. Textil hantverksskicklighet var förr i Sverige 
(och fortfarande i vissa kulturer) ett mått på hur attraktiv en flicka/kvinna var som potentiell hustru. Ens 
duglighet speglas i ens hantverk. I början av 1900-talet skulle en kvinna alltid, även när man hade gäster, ha 
något för händerna för man ville absolut inte framstå som lat. 16 Hantverket har alltså varit ett hjälpmedel 
för att sprida bilden av kvinnligheten. Under 1800-talet blev virkningen en populär teknik som passade 
perfekt in på bilden av den borgerliga kvinnan:

”Genom att i sociala sammanhang sitta och virka fina, vita bomullsspetsar med små redskap och små 
rörelser och med blicken sänkt mot arbetet, signalerade den virkande unga kvinnan att hon hade 
anammat det moderna kvinnoidealet. Hon var flitig och i verksamhet, vacker att se på med böjd has, 
ödmjuk och tyst men ändå en del av sällskapet.” 17

Om man tar risker i sitt hantverk, tar man också risker som påverkar bilden av vem man är. Jag tror att det 
är svårt att åstadkomma storverk så länge man kompromissar och anpassar sig.    
     När man är ärlig i sitt vävande så speglas ens temperament i väven. På så sätt kan man säga att jag väver 
till min brudkista, fast jag marknadsför inte en perfekt hustru.  

14 Malin Vessby, Den här gamla trasan, Ur Tidningen Hemslöjd nr.1 2016
15 Gunilla Lundahl, Den vackra nyttan: Om hemslöjd i Sverige, Louise Waldén s.78
16 Rosenqvist, Zetterlund, Hyltén-Cavallius, Konsthantverk i Sverige del 1,Johanna Rosenqvist, Anneli 
Palmsköld, s.36
17 Rosenqvist, Zetterlund, Hyltén-Cavallius, Konsthantverk i Sverige del 1, s. 40
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2.5 Den anonyma designern
20. 000 kronor står på spel, en tävling som går ut på att designa Horredsmattans nya klassiker. Jag försöker 
rita en skiss, designa något, vad som helst. Jag får panik av det. Jag känner mig falsk när jag tar ett vitt 
papper och försöker rita en matta på det, som sedan ska förstoras upp och vävas i en jaquardvävstol. 
För mig känns det desperat och inte ärligt. Därför tänker jag att jag måste väva mitt tävlingsbidrag till 
Horredsmattan på riktigt, med plastband i vävstolen. Tyvärr har jag inte ro och tid att engagera mig så det 
jag lyckas göra blir outhärdligt för mig att ens titta på. Jag ställer för höga krav på vad processen och skissen 
ska vara för mig, att göra en enkel tilltalande design blir jättesvårt. 

En av anledningarna till att jag valde att göra mattor är för att jag tycker om själva görandet och mattor är 
en av få vävda produkter som folk är villiga att betala för. Jag är kreativ i görandet. Jag har alltid tänkt att 
jag, med industrin som konkurrent, gör det som industrin inte kan göra. Kanske är det också så att jag inte 
kan göra det som industrin vill ha, något som ser ut som något som alla kan gilla.  Jag har ingen storslagen 
vision om resultatet utan går in i en process där jag uttrycker mina viljor. Jag är ingen bra designer: 

”The less we, as designers, exhibit in our work our personal traits, our likes and dislikes, our peculiarities 
and idiosyncrasies, in short, our individuality, the more balanced the form we arrive at will be (...)The good 

designer is the anonymous designer, so I believe.” 18

Funktionalismen stod för jämställd design, den ville utrota klasskillnaderna genom att förenkla. 
Hantverket var en lyxprodukt, något för de borgerliga och passade därmed inte in i funktionalismen. Men 
däremot ansåg man att hantverkaren var ett viktigt verktyg för att ta fram prototyper till den industriella 
tillverkningen. 19 
       Idag har väldigt få svenska företag möjlighet att själva göra vävprover och utveckla nya idéer som sedan 
skickas till fabrik. Det hade annars varit ett arbete som någon som jag skulle kunna anpassa mig till, trots 
min motvilja mot provvävar. Vad har jag för framtidsmöjligheter? Skattebetalarna betalar en massa pengar 
för vår utbildning, men blir lurade på den smaskiga kakan, för hur tillgängligt är det att ta del av det vi gör 
här? Hur ska jag nå ut med mina mattor och kunna sälja dem till ett pris som folk kan betala? Det är synd 
om folket som går miste om vår kompetens och istället har hemmen fulla av massproducerad skit! Och synd 
om mig som inte ser någon ekonomisk framtid. Har jag råd att skaffa ett till barn? Kommer jag någonsin att 
kunna köpa ens ett billigt hus?  
 
Kommer jag också tvingas anonymisera min ”design”?

18 Anni Albers,  On designing, published 1959 Pellango Press. (Design: Anonymour and Timeless 1947)
s.6 
19 Rosenqvist, Zetterlund, Hyltén-Cavallius, Konsthantverk i Sverige del 1 Love Jönsson s.78-79
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2.6 Om matta nr 2: Gorillamamman

Mitt behov av att skapa och mitt behov av att skaffa barn är starkt. Om jag inte har ett barn på gång i min 
mage eller i mina armar vill jag helst ha en matta i vävstolen. Vävningen står för något spännande som alltid 
utvecklas och förändras. Om det går för lång tid mellan mattorna blir jag långsam i tanken och likgiltig. 
Undantaget är den tid som jag var mammaledig, då jag under några månader trivdes med att inte arbeta 
kreativt. Med den erfarenheten drar jag en slutsats om att det konstnärliga skaparbehovet jag har kommer 
från samma plats inom mig som lusten att skaffa barn. På gymnasiet såg jag en dokumentär om Niki Saint 
Phalle när hon sa något liknande det här: Om jag inte arbetade som konstnär så skulle jag behöva föda barn 
hela tiden.  
       Ett behov av att återskapa sig själv, men också att lägga fokus på något annat än just sig själv?

När man väver har man ett helt annat perspektiv än när man ser på en utrullad väv. Vävning är ett 
närgånget arbete där varje centimeter jag väver känns som en viktig del av något större. Det är känslan av 
att en liten rand skulle kunna förstöra 2 meters matta och det finns ingen möjlighet att ångra sig. Jag har 
bara en aning om helheten och gör mitt bästa för att mattan ska bli balanserad. 
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Första delen av mattan är oftast en startsträcka där det inte händer så mycket, tills idéerna och 
associationerna kommer. Mot mitten börjar jag bli lite orolig för att det ska hända för mycket på andra 
hälften av mattan, för nu har jag lärt känna vad det handlar om och det är lätt att hitta på nya saker. Mot 
slutet vill jag bara att mattan ska bli klar och väver ut tiden. Ibland har jag missberäknat varpens längd och 
tvingas tänka om eller plötsligt avsluta något jag är mitt uppe i. När jag har vävt klart känner jag mig ofta 
rädd, orolig för vad jag har gjort. Allt jag har lagt ner i den här mattan, kommer det verkligen att funka? 
Jag gömmer mig någonstans och rullar ut mattan. Mattan är en utvecklad form av mig. Jag kan få en stark 

obehagskänsla av att det är mig själv 
jag rullar ut, blottad och pinsam. 
Men det brukar ta någon dag och så 
kan jag se mattan med andra ögon. 
Kärlek växer fram även till de vävar 
som jag har haft svårast att tycka om 
från början. Oftast blir jag lycklig och 
upprymd av att titta på mina vävar när 
jag är själv. Men i ett utställningsrum 
skäms jag över att se dem, där hänger 
jag, naken.  

 
Därför går det inte att separera 
väven från väverskan. Väven är starkt 
påverkad av sina gener.

Symboliken mellan vävning och födande finns 
där för mig. Men det är svårt att hitta jämlikar 
i vävvärlden, för vävares tankar är inte så 
väldokumenterade i skrift. Tillslut hittade jag det i 
en text om nomader i Rupshu, i Indien: 

“A woman’s loom is like a woman giving birth. We 
say that this warp is like the mother, and these 
balls of wool, the weft she inserts to make her 
cloth, is like the child conceived within her womb. 
As hercloth is made so the child inside her grows. 
Women are the creators of life we say.” 20

20 Ahmed, Monisha,   Textile Museum Journal, 1999/2000, Vol. 38/39, s.8-9
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2.7 Om matta nr. 3: Hustrun eller horan

Jag blir arg och frustrerad när jag ser på HBO- serier som alla säger är de bästa någonsin. För jag är inte 
intresserad av att se bröst i varannan scen, som dessutom inte leder handlingen framåt. HBO påminner 
mig om hur sexistiskt allting är. Det är en del av en struktur som vi är vana vid sedan barnsben, så när man 
uttrycker de här känslorna blir man ofta bemött som att man är jobbig och fånig. Det är lätta maktmedel 
mot oss, för vem vill vara en gnällig och sur tjej? 

Som kvinna ska man veta att det alltid finns ett bättre alternativ till en själv: hon som väver ännu rakare 
kanter, hon som vet receptet på förhållandet mellan höjd och bredd i den perfekta rutan. Skicklighet i 
vävning var en gång i tiden en av kvinnans viktigaste egenskaper21  Hustruns inre förs vidare i hantverket: 
Den snällaste kvinnan ger den mest perfekta väven. Hantverk görs med rörelser som passar in i den 
förväntade kvinnobilden. Vi är hur vi ser ut och vi är som vårt hantverk ser ut. Likt en matta ska kvinnan 
helst bara få en liten lättlagad slitning i kanten efter hundra år.

Om kvinnan tvingats in i en struktur för att behaga, blir även väven så. Om huvudet har begränsats av 
synliga och dolda maktstrukturer så speglas det i väven. Är väven det vi vill vara? Eller går det inte att 
gömma det vi är i väven? Är de mest noggranna väverskorna även de som sina vävar eller är de väldigt bra 
på att anpassa sig? Överför vi kraven på kvinnan till mattan? Det går inte att separera kraven på kvinnan 
från kraven på väven. 

21 Viveka Hansen, Textila kuber och blixtar rölakanets konst- och kulturhistoria, Institutet för Kultur-
forskning, Kristianstad 1992, s. 174
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HBO’s serier är typiska för vår tid och jag tror att många kvinnor stör sig på samma sätt som jag. Idéer föds 
av känslor, ibland av frustration eller en rädsla. Därför kändes HBO som en bra grund för att skapa en matta 
med ett aktuellt tema.  
      I gamla textilier, finns symboler från en annan tid. Mönsterformerna har blivit dokumenterade på 
papper och används idag som ”mallar”. De har förlorat sin innebörd och bara blivit form och tradition. Förr 
kretsade människor liv mer kring naturen och djuren och det speglas i vad man vävde. Även skrock har 
påverkat textiliernas utformning. 22

I delar av Marocco är vävens mönster ett språk som man som barn lär sig genom att sitta med när ens 
mamma väver. De behöver inte använda sig av mönsterpapper:

”...highly elaborate language made up of a vocabulary of forms and colors combined  structure in gram-
mar that reflects the organization of time and space.  This language is learned in the same way as the spo-
ken mother tongue.”23

Hur kan man använda sig av symboler i vår tid? För mig känns det oundvikligt att inte se min väv som 
kommunikation. Färgerna som jag skyttlar fram och tillbaka, de studsar som i ett samtal. Jag sitter nära 
och är koncentrerad. Hjärnan svävar iväg i abstrakta tankar om ont och gott, mörkt och ljust, en balans av 
olika kontraster. Jag ser små figurer, ögon, oj där blev det som en liten gubbe. Det händer saker som leder 
vidare till något annat.  
     Jag känner inget behov av att använda mig av symboler, även om jag väver mina mattor efter olika 
”teman”. I det här projektet har jag däremot använt mig av tydliga symboler, enligt mig själv, för jag vill 
försöka väcka frågan om hur det faktiskt går till att väva en väv. När jag väver abstrakta mattor tänker nog 
de flesta att det är en designad matta, som jag kan göra i ett till exemplar om jag vill. Jag måste försöka 
förmedla vad det är jag håller på med, för att också skapa en plats för mig att verka på.  

Instruktion för läsning av mattan: 

- Mattan består av ett vitt rutnät. Rutnätet är vitt för att det är renheten och oskuldens färg. Det är 
motsatsen till köttsligheten. Vi kvinnor porträtteras som antingen horor eller madonnor och traditionellt 
sett är det farliga i att tas för ”hora” så farligt att kvinnan lätt kan tvingas in i en vit ruta.

22 Viveka Hansen, Textila kuber och blixtar rölakanets konst- och kulturhistoria s.154
23 Patricia L. Fiske, W: Russel Pickering, Ralph S. Yohe, From the far west: carpets and textiles of Mo-
rocco, s.57
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- Mattan läses från vänster nedre hörn snett uppåt. Den rutan där inslaget är detsamma som varpen, alltså 
en ruta med enfärgad botten, är den ruta där ”bilden” är korrekt. 

- En ond cirkel/ En fitta /Upprepade tankar som går över gränsen/ Ett gammalt mönster/ Bröst /Ett 
kryss,Nej!, Säger ifrån men det är en/ Återvändsgränd. Och tillbaka igen.
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2.8 Om mattorna nr 5.6.7.8.9.10...........Provvävarna 
Det som är kvar.  Jag ska väva det som behövs, saknas och önskas. 

Hittills i det här projektet har jag planerat mina vävar mycket mer än jag brukar. Jag har tyckt att det har varit 
kul, men jag vet inte om det bara är positivt. Jag tycker det vore tråkigt om alla vävar i mitt examensarbete 
är så ”strukturerade” och ska i den väv, eller de vävar jag har kvar att väva, försöka vara mindre strukturerad 
och mer känslostyrd. 

Eftersom vävning kräver mycket förarbete så 
gör man ofta små provvävar innan man börjar 
med den riktiga väven. Provvävandet tänker 
jag uppmuntrar till att göra symmetriska vävar 
med upprepade mönster, ett säkert kort. Jag 
har aldrig lyckats lägga min själ i en provväv, så 
jag har inte heller haft någon nytta av det. 

Jag vill alltid göra något nytt, vilket gör mina 
mattor till ”provvävar” i mattstorlek. Väldigt 
dyra tidskrävande provvävar. Jag måste lita 
på mig själv och mitt omdöme till 100% och 
jag måste bestämma mig. Jag måste kunna 
bestämma mig även om jag inte alls vet att det 
kommer bli bra. Jag repar nästan aldrig upp om 

det blir dåligt för det skapar negativ energi. Om något blir fult försöker jag att rädda det med ett komplement 
istället. Ibland vill jag nästan att något ska bli fult, så jag får möjlighet att väga upp för det. När jag var yngre 
och spelade tennis var jag mer intresserad av att springa från sida till sida och ta omöjliga bollar än att 
smasha. Att klara det oväntade är en större tillfredställelse. 

Jag har svårt att känna samhörighet när jag läser om väv från ett svenskt perspektiv, därför blir jag så glad 
när jag hittar något som jag kan känna igen mitt förhållningssätt i. Jag får bekräftat att mitt handlande inte 
betyder att jag är lat, eller slarvig. Pam Hiller om vävning i Turkiet: 

“One of the things I love about carpets is that a weaver will get two thirds of the way through the rug and run 
out of a color for the background, for instance, and they’ll just replace it with another color! (…) It was because 
the weavers felt it was more important to continue the movement than it was to stop and redye and get 
everything just perfect. It’s the movement of life that you’re trying to be true to, more than anything else.” 24 

24 Harrison, Rue. Works + Conversations, A Weaver’s Reflections A Conversation with Pam Hiller. 2012, 
Issue 20, s. 52
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Jag kände mig rädd och orolig under en stor del av vävningen av kökshandduksmattan. Det kändes väldigt 
riskabelt och jag hade ingen aning om ifall det skulle funka tillsammans. Mattan består av många små rutor 
med olika färger, en massa små provbitar tillsammans. Jag var inte rädd på så sätt att jag mådde dåligt, för det 
var kul, men jag visste inte alls vad jag höll på med. Alla jag visar mattan för tycker att den ser så kontrollerad 
och planerad ut. Som jag har skrivit tidigare så är det stor skillnad mellan att väva och att titta på en . 
Om jag hade planerat mattan helt i förväg, med vetskap om resultatet, så hade det nog lett till att rutorna var 
mer enfärgade. Jag hoppas ändå att det är positivt att det ser ut som att vävningen flöt på som en självklarhet.

Allt som är stort i vävstolen, blir i slutändan bara en liten detalj. Jag kan ha roligt för mig själv, väva in skämt, 
ha riktigt allvarliga partier som får mig att vilja gråta. I slutändan kommer nästan ingen se att det var det jag 
gjorde.
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4.0 Resultat och diskussion
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I mitt projekt ville jag väcka tanken hos folk om bruksföremålet mattan som ett konstnärligt objekt. Genom 
att förstärka det abstrakta språket som jag som väverska använder mig av i skapandet av en matta, ville jag 
få betraktaren att tänka på de konstnärliga besluten i vävprocessen. Jag ville undvika frågor om hur lång tid 
vävningen har tagit, för att tänka på väv som något som tar tid är att tänka på vävning som något tråkigt. 
Jag vill att det ska synas att jag har haft roligt och jag vill förmedla den energin. Jag ville förmedla vävningen 
som ett konstnärligt arbete, samtidigt som jag själv undersökte varför bruksväven oftast inte behandlas 
som ett sådant. Man kan jobba konstnärligt på olika sätt och det finns många som jobbar konstnärligt på ett 
långsamt och noggrant sätt, men var är min jämlikar? Jag undrade om det är så att vävvärlden inte är öppen 
för alla personlighetstyper? Och i så fall, varför? 

Genom flera källor har jag kommit fram till att kvinnan alltid har varit starkt sammankopplad till det hon 
har hantverkat, hon har till exempel uttryckt sin duglighet i hantverket. Väven har påverkats av vilka 
kvinnor samhället har velat ha: pålitliga, flitiga och husliga kvinnor som inte är för besvärliga. Kvinnor som 
har utmärkt sig konstnärligt eller intellektuellt har historiskt sett inte varit populära, så antagligen har de 
suddats bort från historieskrivningen.  
Om man tar risker i sitt hantverk, tar man också risker som påverkar bilden av vem man är. Jag upplever det 
som att många fortfarande agerar som att det är ”farligt” att misslyckas med hantverk. Men det vi riskerar 
i dag är typ att bli sedda som slarviga, eller lata. Väven och vi kvinnor straffas av att vi förväntas vara så 
duktiga och att det fortfarande är skamligt att inte vara det.  
Sedan industrialismen finns det också ett stort hot mot vävningen, vilket har tvingat väven att hålla väldigt 
hög kvalitet. Att bevara hantverkskunskapen är därför väldigt viktig, men sättet man lär sig det på är nog 
inte detsamma som på den tiden när man lärde sig det textila hantverket redan som barn. Varför ska man 
kräva perfekta vävresultat av nybörjare? Hur viktigt är det egentligen med raka kanter? Vem har bestämt att 
det är snyggt? Lärande är ju en process och det finns olika vägar att gå. I min klass på Handarbetets Vänner 
gick det en kvinna som hade ett väldigt starkt formspråk, som hade ett unikt uttryck med stark energi i sina 
vävar. Jag träffade henne på vårutställningen och då sa hon att HV hade förstört hennes lust till vävning. 
Hon är inte den enda som har sagt sådana saker till mig. 

Lyckades jag förmedla väven som ett uttrycksmedel för känslor och tankar? 
      Jag har fått mycket positiv respons från besökare på vårutställningen och enligt min opponent Cilla 
Ramnek så har jag lyckats med mitt mål. Genom att använda mig av tradition skapar jag igenkänning, 
men det starka inslaget av mig som väverska skapar något nytt som får folk att reagera och tänka till. De 
diskussioner jag har haft under vårutställningen har handlat om väven som uttryck och vad mattorna 
handlar om. För mig så har det varit tydligt att folk har förstått mig och det är inte en känsla som jag är 
särskilt van vid. Vid några tillfällen blev det fel i kommunikationen, som till exempel när en kvinna vägrade 
gå med på att trasmattorna och de andra vävarna hörde ihop. Hon tyckte att det var personer med 
helt olika temperament som hade vävt dem. Jag tycker att det är intressant för jag har ju velat använda 
teknikernas olika styrkor för att förmedla olika saker och egentligen är alla mattorna ganska olika. Skillnaden 
med trasmattorna är bland annat att inslaget inte påverkas av varpen lika mycket och trasmattornas färger 
blir mycket tydligare. Det är också enklare att väva in bilder, vilket är lättare för folk att ta till sig och läsa in 
mening i.  Enligt henne misslyckades jag med att få mattorna att kännas som verk av samma person, vilket 
var ett av mina mål. 

Jag har insett att jag tycker mest om när folk är intresserade av ullmattorna. Jag tycker själv att de mattorna 
visar på större mognad och är mer intressanta, men de är svårare att ta till sig. För mig är trasmattorna 
som jag själv var under vernissagedagen, de använder väldigt mycket utåtriktad energi. När dagen var slut 
var jag hes och hade ont i käken för att jag hade pratat så mycket, sedan var jag trött i flera dagar. Om inte 
mina mattor lyckades förmedla allt själva, så tycker jag att jag själv gjorde ett bra jobb att förmedla det. Jag 
har varit väldigt generös med muntlig information, vilket jag har bestämt mig för att jag vill vara. Däremot 
hittade jag inget bra sätt att förmedla informationen på när jag inte var närvarande, vilket jag vill bli bättre 
på till nästa utställning. Jag känner inte att jag behöver vara mystisk och svårbegriplig.  
       Under vernissagen var jag klädd i en svart klänning, så jag matchade inte mina vävar färgmässigt. En 
kvinna kom och var superförtjust och hon tog en massa bilder. Hon tyckte att det var så roligt, för enligt 
henne så såg jag ut som mina vävar. På något sätt såg hon min energi i vävarna och jag svarade henne: Vad 
bra! För mitt projekt heter ”En matta som liknar mig”. 

Jag ville också förmedla en ”ny” bild av vad en matta kan vara. Jag tror att folk ser det som mattor, men jag 
tror också att många tänker att de inte skulle våga lägga dem på golvet. Om jag hade visat dem på golvet 
hade jag säkert fått prata mer om hur det skulle vara att ha dem hemma på golvet. För mig är de mattor, 
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men man får gärna hänga dem på väggen. Det är upp till betraktaren att bestämma om det är konst, design 
eller hantverk. Eftersom jag ville förmedla att vävning är ett konstnärligt språk, så är mattorna även som 
bilder för mig. Om jag hade lagt dem på golvet hade språket blivit otydligare och svårare att se. 

Den kritik jag har fått har handlat om upphängning. Jag tycker att det är svårt att hänga, men är nöjd med den 
upphängning jag gjorde på vårutställningen. I framtiden vill jag däremot utveckla hur jag hänger mina mattor 
och hitta sätt som känns mer sammankopplade till det jag gör. Men till vårutställningen valde jag att hänga i 
vajer och på rå ”metallpinne” eftersom det kändes som något som inte var symboliskt. Innan pratade jag och 
Ulrika om att ha en blå upphängning, men en av flera anledningar till att jag inte gjorde det är att jag inte ville 
göra en hängning som ser symbolisk ut, när den inte är det. Jag tycker att det är jättesvårt att hänga mattor på 
ett sätt som gör mer noggranna människor nöjda, en grupp som nog egentligen inte heller är min målgrupp. 
Jag fick till exempel kritik för att pinnen sticker ut utanför mattan, vilket inte är något som stör mig. Just nu 
hänger den där mattan där, nästa gång en annan. De byts ut, det kommer nytt, men pinnen hänger kvar.  
 Jag förstår att det är viktigt att göra bra hängningar, just för att människor inte ska tänka på hängningen utan 
på mattorna. Efter opponeringen bestämde jag mig för att ta bort två mattor som jag tyckte hade fel energi 
och göra två nya mattor istället. Min handledare sa till mig att jag borde ha lagt tiden på att planera min 
hängning istället, eftersom det är så svårt. För mig var det viktigare att bli nöjd med alla de mattor jag visade, 
en hängning är bara viktigare än det som hängs upp, om det som hängs upp inte är tillräckligt bra. 

Utöver de fyra mattor som jag har skrivit om i min processbeskrivning så hann jag innan opponeringen väva 
två mattor som fick gå under rubriken 2.8 Om mattorna Nr 5.6.7.8.9.10...........Provvävarna. Jag vet sen 
tidigare projekt att jag presterar sämst mot slutet. Jag la inte alls lika mycket förarbete på de två sista, utan 
tänkte: nu är det bara två kvar. Min handledare hade under en handledning sagt till mig att hon tyckte att 
mina mattor under det här projektet var mycket mer strukturerade, inte lika fria som mina tidigare mattor 
och med de två sista mattorna hade jag då tänkt planera mindre och bara köra på. Resultat blev istället att 
jag inte brydde mig tillräckligt i skapandet av de här mattorna. Jag trodde att det skulle vara en utmaning för 
mig att göra en tuskaftsväv med vit varp, men den intresserade mig bara en liten stund. Sen kände jag att jag 
hade tagit reda på allt jag ville veta om den. Vävningen blev som att spela rundpingis utan att räkna poäng 
(och vävning är inte min hobby, jag är professionell.) De vävarna saknar energin som finns i de fyra andra. 
Under opponeringarna fick jag en ny idé vilket ledde fram till att jag gjorde två nya mattor, det var lite som en 
nystart med nya idéer. Jag kände trygghet i att jag hade sex mattor färdiga. Ifall att de två nya mattorna jag 
gjorde inte skulle bli bra, så fanns det i alla fall reserver. Därmed kunde jag ha roligt i vävstolen igen!

Jag har lärt mig mycket under projektet. Även om det jag skriver om säkert inte är nya tankar så har det varit 
bra för mig att komma fram till mina egna slutsatser, genom att läsa en massa olika texter och lägga till mina 
egna erfarenheter. Jag känner mig mycket tryggare i min textila historia och var jag själv befinner mig. Jag är 
sugen på att bygga på min kunskap. 
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