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Sammanfattning
Examensarbetet Binary surfaces - ljusemit-
terande textiler för inredningssamman-
hang är ett undersökande arbete om hur 
fiberoptik kan användas i vävda strukturer. 
I arbetet har de parametrar som påverkar 
mötet mellan fiberoptik och väv, samt de 
möjligheter de tillsammans skapar utfor-
skats.  Resultatet är två exempel på tyger 
vävda med fiberoptik i kombination med 
mer traditionella textila material. Exem-
plen är framtagna för inredningssamman-
hang och visas som en rumsavdelare och 
som yttertyg på sittmöbler.

Nyckelord
Fiberoptik, vävning, textildesign, smart 
textiles, inredning.

Abstract
The thesis Binary surfaces - light-emitting 
textiles for an interior design context is an 
investigative work on how optical fibres 
can be used in woven structures. The work 
explores the different parameters that af-
fect the interaction between optical fibres 
and weaving, and the possibilities they 
create together. The result is two examples 
of fabrics woven with optical fibres in 
combination with more traditional textile 
materials. The examples are designed for 
an interior context and are shown as a 
room divider and as outer fabric on seat-
ing furnishing.

Key words
Optical fibres, weaving, textile design, 
smart textiles, interior design.

Sammanfattning - Nyckelord
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Ordlista
Fluorescerande – ett ämne som har förmågan att absorbera 
ljus och återemittera       det, även kallat glow in the dark.

Intelligenta material – material som kan identifiera en yttre 
stimulans och reagera med ett kontrollerat sätt.

Interaktiv - samverkan, samspel eller ömsesidig påverkan. 
Används i detta arbete för att beskriva material som konsu-
menten eller betraktaren själv kan påverka.

K- värde – vävens kapacitet. K-värdet räknas ut genom att 
dela bindningens rapporttal med antalet genombrottsbunker 
för en varptråd och talar om hur fast tyget blir.

Monofilament – ett garn som endast består av en fiber, till 
exempel fiskelina.

Polymetylmetakrylat. - förkortat PMMA. Akrylplast som ofta 
används som ersättning för glas. Fiberoptiken som används i 
detta arbete är tillverkad av PMMA.

Sidoemitterande – Förmågan att kunna avge ljus längs med 
sidan av fibern.

Totalreflektion - ett fenomen då ljusstrålar reflekteras i en 
gränsyta mellan två material med olika optisk täthet. Total-
reflektionen i fiberoptiken ger den förmågan att leda ljus. 

Ordlista
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Inledning
Textil har i dagens samhälle otaliga 
användningsområden, allt ifrån att dölja 
och skydda till att framhäva och dekorera. 
I och med de smarta material, så som 
fiberoptik, konduktivt garn, elektronik 
och termokroma färger, som på senare tid 
kommit in i textilsfären kan man nu skapa 
textiler som har en inbyggd förändring i 
sig själva. 
Hösten 2013 läste jag vävkursen Mate-
rial, struktur och ljus där jag jobbade med 
att på olika sätt integrera ljus i textil. Jag 
blev introducerad till för mig nya material 
så som fiberoptik, reflexgarn och fluo-
rescerande garn. 
Jag fokuserade på fiberoptik och garner 
med föränderliga egenskaper så som Pe-
motex, krympgarn, som gör det möjligt att 
manipulera textilerna under efterbearbet-
ning bara genom fiberns egenskaper och 
ånga. Resultatet är en serie experimentella 
textiler som jag döpt till Liquid Light. De 
textilerna och de kunskaper och erfaren-
heter jag fick genom det projektet ligger 
till grund för detta examensarbete. 
Tillsammans med fyra klasskamrater 
ställde jag ut projektet på Stockholms 
möbelmässa i februari 2014.  I mitt 
arbete inspireras jag ofta av material och 
konstruktion, och i fiberoptiken hittade 
jag intressanta möjligheter som jag ville 
fortsätta att utforska. 

Inledning

1. Textilen Flow från projektet Liquid Light
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2. Textilen Droplet från projekte Liquid Light

Inledning
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Avgränsningar
På grund av projektets omfattning och de 
tekniska begränsningar som redogörs för i 
detta arbete är de tyger som visas prototyper. 
De är framtagna för att visa exempel på hur 
man kan kombinera väv och fiberoptik. De 
kommer inte att vara färdiga för storskalig 
produktion och kommer inte uppfylla kraven 
på slitstyrka, flamskydd och ljushärdighet 
med mera som finns inom den offentliga 
miljön. 

Tygerna är framtagna på skolans jacquard-
maskin. Jag har valt detta för att under hela 
projektet ha tillgång till vävmaskinen vilket 
skulle vara svårare om de skulle produceras 
utanför skolan. På grund av detta har jag 
även i min designprocess tagit i beaktande 
vilken typ av varp som sitter i vävstolen för 
tillfället. 

Tygerna är framtagna med de material som 
finns tillhandahållet i skolan, utöver fiberop-
tiken som specialbeställts. 

Jag har valt att jobba med två exempel för att 
undersöka olika uttryck, det är vad som får 
plats inom ramen för detta projekt, fler 

exempel hade varit intressant men hade blivit 
för omfattande.

Den optiska fibern är endast invävd i väften 
på grund av svårigheten att sätta upp en varp 
med fiberoptik för maskinproduktion. 

Prover visas i mindre bitar eftersom fiberop-
tiken är relativt kostsam.

Jag kommer att arbeta med stilla ljus efter-
som mitt fokus ligger på att ta fram olika 
uttryck i textilen. Att designa för en interak-
tiv yta är ett stort arbete och omfattningen på 
detta projekt är inte tillräckligt stort för att ta 
in den variabeln. I fiberoptikens natur finns 
dock förändringen inbyggd, därför kommer 
jag att i min designprocess ta hänsyn till att 
tyget skall vara uttrycksfullt oavsett om det är 
tänt eller släkt. 

Syfte - Avgränsningar 

Syfte
Syftet med projektet är att utforska både hur 
fiberoptiken kan användas i vävda strukturer 
och vad textilen kan tillföra till fiberoptiken. 
Syftet är även att visa på ett möjligt använd-
ningsområde för textiler med fiberoptik, 
genom att sätta textilen i en kontext. 
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Mål
Målet är att fördjupa mig i fiberoptikens 
egenskaper och potential i vävda strukturer 
och att få en förståelse för dess möjligheter 
och begränsningar. Målet är även att utveck-
la mina kunskaper i väv genom att använda 
mig av ett material som är mer tekniskt krä-
vande vid textilproduktion än traditionella 
textila material.

Mål
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Bakgrund
Vävning är en mycket gammal process som 
bygger på två trådsystem som korsar var-
andra i rät vinkel. En enkel konstruktion 
som skapas av varptrådarnas höjningar och  
sänkningar, eller om man så vill ettor och 
nollor, men som kan varieras i det oänd-
liga. Agnes Geijer skriver att när den första 
jacquardvävstolen stod klar 1804, byggd av 
Jacquard själv, blev det stora upplopp på Paris 
gator eftersom de fattiga sidenvävarna var 
rädda att förlora sina jobb. (2006, sid 133) 
Men framfarten av jacquardvävstolen gick 
inte att hejda och den var ett tidigt exempel 
på den binära teknik som ledde till uppkom-
sten av dagens datorer. I textilproduktionen 
i dag är en majoritet av jacquardvävmaskin-
erna datorstyrda men de bygger fortfarande 
på samma princip; höjningar och sänkningar 
eller ettor och nollor. 
Utvecklingen av nya material går snabbt och 
vi ser att fler och fler saker i vår omgivning 
blir så kallade ”intelligenta”. Fiberoptiken är 
ett exempel på detta, den har flera olika typer 
av applikationer på grund av dess förmåga 
att transportera ljus eller information långa 
sträckor. 
Mötet mellan högteknologiska material och 
traditionell teknik öppnar upp för nya typer 
av material med egenskaper hämtade både 
från historien och dagens innovationer. 

Det finns flera exempel på designers, konst-
närer och företag som på olika sätt har jobbat 
med fiberoptik i väv. Barbara Jansen (Barbara 
Jansen, 2009) är doktorand på Textilhög-
skolan och har i flera av sina projekt integre-
rat fiberoptik i textil med olika tekniker så 
som väv, stickning och flätning. Hon har även 
tittat på mönstring i samband med fiberoptik. 
   Astrid Krogh är en dansk textil och ljus-
designer som ofta jobbar med fiberoptik, till 
exempel använder hon fiberoptiken i varpen i 
kombination med pappersgarner för att göra 
stora uppspända vävar som hon belyser med 
rörligt ljus i båda ändar och skapar på så sätt 
en levande mönsterbild av ljus i väven(Astrid 
Krogh, 2014).  

Ligorano/Reese är en Amerikansk konst-
närsduo som har gjort ett projekt som liknar 
Krogs, FIber optic tapestry. De använder 
fiberoptik i både varp och väft och belyser 
båda ändar med rörligt ljus. Den fångar upp 
Twitterflöden och översätter det till ljusim-
pulser som de sedan visar på väven(Ligorano 
Reese, 2014). 
   Även kommersiella företag har på senare 
tiden börjat tillverka textil med fiberoptik. 
Luminex gör ett transparent omönstrat tyg 
med fibern i varpled och säljer sedan fär-
diginkopplade längder, klädesplagg och in-
redningsobjekt gjort av tyget.(Luminex, 2014) 
Ett annat företag som jobbar med fiberoptik i 
väv är Brochier technologies, de tar fram både 
omönstrade och mönstrade tyger till kunder 
inom bland annat modeindustrin. (Brochier 
technologies, 2014)
Flera av exemplen som framkommit under 
researchperioden fångar mitt intresse både 
i hur de använder sig av ljuset som element 
i textilen och hur de utformar textilerna. 
Både Kroghs och Ligorano/Reeses verk är 
verkligen effektfulla och de väcker ett intresse  
genom att jobba med rörligt ljus i sina verk. 
Barbara Jansens arbete (2008, sid 58) med 
mönstrade och mer tredimensionella textiler 
är intressant och inspirerande. Hennes sätt att 
arbeta med kombinationen av andra textila 
material och döljandet av fiberoptiken i vissa 
ytor är det som tilltalar mig. 
   De flesta exemplen använder ljuset för att 
skapa mönstereffekter och låter tyget vara 
omönstrat eller använder sig av statiskt 
ljus och låter fiberoptiken vara det mest 
framträdande elementet. I mitt projekt vänder 
jag på det och låter ljuset vara stilla och väver 
in mönster i tyget i kombination med textila 
material, på så sätt kommer jag att skapa en 
mer textil känsla och använda mig av mina 
kunskaper som textildesigner. Jag hoppas att 
genom kombinationen av traditionella tekni-
ker och nya material skapa textiler som kan 
användas på nya sätt och på så sätt brädda 
synen på vad textil kan tillföra till en miljö 
och öka värdet på textiler som helhet. 

Bakgrund
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3. Ligorano & Reese, fiberopptic tapestry 
4. Barbara Jansen 
5. Astrid Krogh, Horizon 
6. Brochier technologies 
7. Luminex

3.

4.

5.

6.

7.
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Metod
Mötet mellan väven och fiberoptiken är kär-
nan i detta projekt och det sker rent praktiskt 
i vävbindningen. Därför kommer utfor-
skandet av vilka bindningar och vilka andra 
faktorer som spelar in för att få fram ett lyckat 
resultat löpa som en röd tråd i arbetet. 
Utgångspunkten i examensarbetet är de kun-
skaper jag fått och prover jag tagit fram under 
mitt tidigare arbete Liquid light. Utifrån dessa 
görs inledande experiment för att titta på 
vilka förutsättningar jag har i detta projekt 
och förstå mötet mellan väv och fiberoptik. 
För att se vad som gjorts inom området 
tidigare gör jag en omvärldsanalys. Utefter 
omvärldsanalysen och utvärderingen av det 
tidigare projektet arbetar jag fram ett koncept 
som förtydligas genom en moodboard.
Ett flertal experiment genomförs för att ana-
lysera vilka parametrar som påverkar fiber-
optikens egenskaper. Experimenten görs med 
fokus på bindningar, mönster och material. 

Proverna som tas fram genom experimenten 
kommer genomgående att testas mot ljuskäl-
lor för att utvärdera hur bra fiberoptiken 
fungerar. 
Textilerna tas sedan fram med en specifik 
applicering i åtanke som väljs utifrån fiber-
optikens möjligheter och begränsningar och 
omvärldsanalysen. 
Mönsterskissandet görs inledningsvis med 
abstrakt konst, främst Teo Altenberg och 
Michele De Agostini, som referenser för att 
få en utgångspunkt som öppnar upp för ett 
friare skissarbete för att förhindra att fastna 
i tekniska detaljer.  Efter det går skissandet 
över i att ta hänsyn till hur konstruktionen av 
tyget fungerar på ett bra sätt. 
Färgpaletten för textilerna bestäms sent i 
processen efter vävtester för att se färgbland-
ningar och tester med ljuskällor för att se hur 
ljuset påverkas av färgen på garnet.

Metod
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Process

Stockholm furniture and light fair 
2014 
För att få en bild av hur andra ser mina tex-
tiler från Liquid Light sammanställde jag den 
respons jag fick från branschfolk på Stock-
holm furniture and light fair. 
Under mässan frågare jag vad de såg för an-
vändningsområden för mina textiler från Liq-
uid Light projektet. Bland de tillfrågade finns 
inredningsarkitekter, belysningskonsulter, 
möbeltillverkare, tapetserare och ljusdesigner.
De svarade bland annat; rumsavdelare, 
möbeltyg, beklädnadstyg, gardiner, textil för 
ljuddämpare på vägg eller tak, konstverk och 
belysningsarmatur.
Utifrån de samtalen jag hade med människor 
i branschen tog jag beslutet vilka applicerin-
gar jag skulle jobba med i detta projekt. Jag 
valde att jobba mot två olika appliceringar, 
en hängande textil som kan användas som en 
rumsavdelare och en textil för att appliceras 

på en form, tillexempel en sittmöbel.
Efter mässan tog jag kontakt med Marie Drei-
man - inredningsarktitetk och textildesiger 
och Eric Desmeules - belysningskonsult som 
jobbar mycket med fiberoptik. Med dem 
diskuterade jag mitt arbete och utifrån deras 
speciella kunskaper fick jag tips och råd 
om saker att förhålla mig till när det gäller 
kontext. Tillexempel diskuterade jag med 
Marie Dreiman vilken typ av form som skulle 
passa att applicera textilen på. Slutsatsen blev 
att välja en enkel cylinderform i form av en 
sittpuff som låter textilen vara i fokus. 
Med Eric Desmeules hade jag ett samtal om 
ljuskällor och ljustemperatur och vilken be-
tydelse det har för atmosfären i ett rum.

Process
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Process

Intressant:

*När tyget har en mönsterbild och det textila 
uttrycket framhävs av fiberoptiken.
*När båda sidor av tyget syns så att man förstår 
att ljuset går igenom tyget och att det inte bara 
är belyst från baksidan.
*Drapera med tyget till organiska former. 
*När ljuskällorna inte syns.
*Färger och strukturer i textilen upplevs på ett 
annat sätt när den tänds. 
*Textil i två lager så ljuset diffuseras. 
*När fibern blir bubblig eller på annat sätt än 
rak.
*Oregelbundenhet
*Ljusa och mörka partier i samma tyg.
*Organiska former eftersom fibern är så pass 
stel och exakt som den är.
*Kombinerat med luddiga garner eller klipp-
flossa. 

Mindre intressant:

*När fiberoptiken syns hela vägen och skapar en 
randighet.
*Ett helt omönstrat lysande tyg – skärm-
liknande.
*När man ser ljuskällan.
*När man ser ändarna, de tar lätt över hela ut-
trycket eftersom de lyser starkare är resten.

Omvärldsanalys 
För att få en uppfattning om vad som gjorts 
tidigare inom området gjorde jag en om-
världsanalys där jag tittade på konstnärer 
och designers som jobbat med fiberoptik 
i vävning. Jag gjorde en bedömning av 
vad som tidigare gjorts och vad jag kunde 
tillföra till ämnet. Jag träffade även Barbra 
Jansen, doktorand i textildesign på Textil-
högskolan och diskuterade fiberoptik och 
ljuskällor. 
Utifrån detta kom jag fram till att jag i mitt 
projekt skall låta de textila materialen få 
ta lika stor plats som fiberoptiken, och att 
låta ljuset i textilerna fånga intresset för att 
utforska textilen närmare. Jag lärde mig 
även mer om hur fiberoptiken fungerar och 
vikten av att jobba med bindningar eftersom 
de till stor del avgör hur bra fiberoptiken 
kan transportera ljuset.

Förstå mötet mellan väv och 
fiberoptik 
Jag gick igenom mina prover från det 
tidigare projektet och gjorde en subjektiv 
avvägning vad som var intressant att jobba 
vidare med. Jag satte dem i relation till an-
dras arbeten med fiberoptik som jag tittat på 
under omvärldsanalysen. 
Många av de egenskaper och uttryck som 
fanns representerade i andras arbeten valde 
jag bort för att försöka hitta ett eget och för 
mig nytt sätt att arbeta med fiberoptiken. 
För att sammanställa resultatet tog jag fram 
en lista på intressanta och mindre intressan-
ta aspekter att jobba med i mitt projekt. Den 
har utgjort grunden för de uttryck jag velat 
uppnå i mina textiler.
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Process

8. Prov från Liquid light - exempel på intressanta uttryck. Bubblig, oregelbunden och organisk form.
9. Prov från Liquid Light - exempel på mindre intressanta uttryck. Rak och randig.
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Studiebesök i potentiella miljöer
Efter omvärldsanalysen och diskussionerna 
vid mötena insåg jag att för att lättare kunna 
ta fram ett passande koncept behövde jag en 
hypotetisk miljö att rikta mina textiler mot. 
Eftersom fiberoptiken behöver en miljö med 
relativt dämpad belysning för att framträda 
bäst sökte jag efter miljöer som uppfyllde 
det kravet. 
Eftersom fiberoptik är ett kostsamt material 
och den kräver en hel del tekniska lösningar 
och installation för att fungera valde jag att 
rikta mig mot en miljö som är semioffen-
tlig, så som en hotellobby eller restaurang 
och inte en hemmamiljö. I en hotellobby 
skulle textilen kunna fungera som ett upp-
seendeväckande element och en ”coversa-
tion starter”. 

För att få en uppfattning om hur en sådan 
miljö skulle kunna se ut letade jag upp stäl-
len som uppfyllde kraven och besökte dem 
för att se vilka textila lösningar och applika-
tioner som fanns där i dag. Jag tittade på 
flertalet hotellobbyer, restauranger, lounger 
och barer i Stockholm och Göteborg. 
Slutsatsen blev att många av de miljöerna 
använder sig av textil för att skärma av och 
skapa mindre rum. Textilen återkom även 
på möbler, golv, väggar och tak. Jag kunde 
återfinna liknande textila lösningar som de 
appliceringar som jag valt att jobba med, 
där i form av draperier och möbeltyger. 
Jag tittade även på belysningen i lokalerna 
och noterade att de har ofta flera former av 
stämningsbelysning på olika punkter sna-
rare än ett allmänljus. 

Process
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Process

10. Peacock dinner club, Göteborg 
11. Scandic Grand Central, Stockholm 
12. Adlon hotel, Stockholm
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Skymningen har precis lagt sig över staden och du är äntligen framme. 
Efter den långa resan har du nästan villat bort dig i den stora staden, 
men nu ser du hotellet där du skall spendera natten. Du öppnar den stora 
porten och kommer in från kylan, där möts du av en våg av värme och 
hör en diskret jazzlåt spelas längre in i rummet. Inne i foajén öppnar sig 
ett landskap som nästan verkar magiskt, melodin blir starkare och i det 
dämpade ljuset ser du något skimra. 
Din nyfikenhet har väkts och den för dig vidare in i rummet. 

Process

Koncept
I konceptet kommer textilerna inte att riktas 
mot en specifik rumslighet eller existerande 
miljö. För att beskriva den känslan som jag 
jobbar mot och vill förmedla har jag gjort ett 
moodboard med tillhörande ledord och ett 
kort scenario.

Jag strävar efter att textilerna skall tillföra 
en känsla av prakt och att de skall vara ett 
spektakulärt element i miljön. Ögat dras au-
tomatiskt till den ljusaste punkten i en miljö 
eller på ett fotografi, det vill jag använda för 
att skapa en dragningskraft. Jag vill använda 
ljuset för att locka människor till att komma 
närmare och upptäcka de textila kvalliterna i 
materialet.
Fokus kommer att ligga på att kombinera 
fiberoptiken med textila material och mön-
sterbilder som visar olika saker i textilen 
beroende på om den är tänd eller släkt.

Ledord
Prakt
Skimmer 
Struktur 
Taktilitet 
Abstraktion
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Process

13. Moodboard
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Designexempel
Den lista på egenskaper som var intressanta 
att jobba vidare med som jag tagit fram under 
researcharbetet skalade jag ner något. Den 
delade jag sedan upp i två som representerade 
de textila designexemplen. Designexemplen 
visar på olika typer av textil som kan vävas 
med fiberoptik för skilda ändamål. 

Designen i exemplen utvecklades i ett möte 
mellan fiberoptiken, bindningarna, mön-
sterbilden, skalan, appliceringsområdet, 
konceptet och de påverkande parametrarna. 
Dessa delar presenteras nu var för sig men 
har i designprocessen utvecklats tillsammans 
och påverkat varandra.

Exempel 1 
* Tredimensionella strukturer - formas genom att 
väva in Pemotex och sedan ånga textilen
* Dubbelsidigt tyg 
* Vid framtagningen kommer mönstret ha fokus 
på struktur och dimension snarare än mönsterbild
* Presenteras med fiberoptiken vågrätt

Exempel 1 kommer att visas som en hängande 
textil som skulle kunna användas som en rum-
savdelare utan tydlig fram- eller bak-sida. På lång-
sidan av textilen kommer ljuskällorna integreras i 
en fåll. 

Exempel 2 
* Platt textil
* Mönsterbild som skapar olika ljusstyrka på olika 
partier
* Presenteras med fiberoptiken i lodrätt riktning

Exempel 2 kommer att visas på en cylinderformad 
sittpuff. Detta för att visa på hur man kan använda 
textil med fiberoptik på en form. Formen är vald 
utefter fiberoptikens krav på att kunna kopplas 
till en ljuskälla och svårighet till att appliceras på 
komplexa former. Den är även vald för att den 
är enkel i sin utformning och tar inte fokus från 
textilen på samma sätt som till exempel en fåtölj 
skulle kunna göra. Visionen är att konstruera 
en eller flera bindningar så att fiberoptiken blir 
dold och inte syns förrän man slår på ljuskällan. 
Ljuskällorna placeras inuti sittpuffen. 

Process
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Val av fiber
I detta projekt har jag valt att arbeta med 
optiska fiber tillverkade för belysningssam-
manhang. De är gjorda av PMMA, polym-
etylmetakrylat och liknar till utseendet en 
textil monofilamentfiber. Denna typen av 
fiberoptik valdes för att det fanns tillgång 
till dessa redan från projektets start. De är 
även intressanta att undersöka i förhållande 
till textil eftersom de är tillverkade för att 
leda ljuset från en punkt till en annan. Men 
genom manipulation av fiberoptiken kan 
man uppnå en ny effekt, nämligen att få den 
att bli sidoemitterande. Manipulationen 
består i att varsamt skada fibern, och på så 
sätt få den att släppa ut ljus i det skadade 
området. I detta projekt görs det under 
vävningen. 

Under projektets gång har det framkom-
mit att det även finns andra typer av optiska 
fibrer, både av glasfiber och fibrer som är 
sidoemitterande från början. 
De sidoemitterande fibrerna är PMMA 
fibrer belagda med ett fluorescerande ytskikt 
och blir sidoemitterande när de belyses 
med ljus av en viss ljustemperatur. Genom 
sponsring från Fiberoptic valley kommer en 
sådan fiber att tillverkas för mig men kom-
mer inte hinna bli klart i tid för detta projek-
tets avslutande.

Process

14. Fiberoptik i grundutförandet
15. Sidoemitterande fiberoptik
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Mönster
Mönsterbilden i tyget har flera funktioner i 
detta arbete, dels för att skapa ytor som ger 
ifrån sig olika mycket ljus och som filtrerar 
ljus på olika sätt, dels för att skapa volym i 
textilen och dels för att vara visuellt tillta-
lande. 
Mönstring kan man skapa på en mängd 
olika sätt till exempel genom tryck, men för 
att skapa ett tredimensionellt tyg som i sin 
form förhåller sig till mönsterbilden valde 
jag att endast jobba med jacquardvävning. 
I skapandet av mönstren inspirerades jag 
utav abstrakta målningar av Teo Altenberg 
och Michele De Agostini. De skapar båda 
målningar med egna framtagna tekniker 
(Michele de Agostini, 2014) (Theo Alten-
berg, 2014). Jag undersökte deras sätt att 
jobba och hur de skapar ytor genom att dra 
och smeta ut färg. 
Inspirerad av deras sätt att måla utan att 
använda sig av traditionella penseldrag 

skissade jag med akrylfärg och färgat bläck 
på papper, plast och glitterpapper. Jag pro-
vade olika tekniker genom att göra avtryck 
med målade papper mot torra papper. Jag 
använde mig av sockermålning och saltre-
sarvoage för att få fram mönstringseffekter. 
Jag skissade även med nagellack i vatten för 
att skapa marmoreringar. 
Efter skissandet för hand scannade jag in 
skisserna i datorn och bearbetade dem 
vidare till rapporterade mönster. Jag anpas-
sade mönsterbilden och färgantalet till hur 
många olika bindningar och ytor jag hade 
kommit fram till fungerade tillsammans i 
vävtesterna. För exempel 1 använde jag åtta 
bindningar som skapar 5 ytor i dubbelväv. 
Mönsterskisserna för exempel 1 är en kom-
bination av två mönsterbilder, ett ytmönster 
och ett krympmönster. Exempel 2 är kon-
struerad av 7 bindningar som skapar 7 ytor.

Process

31. Theo Altenberg
32. Michele de Agostini
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Process

33. Marmorering med nagellack 34. Skisser i marmoreringsteknik 
35. Skisser i blandade tekniker 36. Sockermålning 
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Process

Urval av datorskisser 
Rad 1 - bild 37 - 38 - skisser på ytmönster till exempel 1
Rad 2 - bild 39 - 41 - skisser på krympmönster till exempel 1
Rad 3 - bild 42 - 43 - skisser till exempel 2
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Skala
För att undersöka skalan på exempel 1 skrev 
jag ut mina skisser i skala 1:1, jag vävde även 
ett antal prover för att se hur krympningen 
skedde i förhållande till mönstret och vad 
som hände med fiberoptiken i olika mönster-
bilder. 
Jag kom fram till att för att inte böja fiberop-
tiken för mycket och för att textilen kommer 
att visas i stort format 1.5 m x 2.5 m valde jag 
en större mönsterbild.
Skalan i textil 2 valdes även den genom 
tester med utskrifter och vävprover. I detta 
fall valdes skalan för att ge tillräckligt stora 
ytor av färgfält och undvika att det blev för 
plottrigt men trots det kunna fungera på den 
valda cylinderformen.

Påverkande tekniska parametrar
Under arbetets gång har jag kommit fram till 
att det finns flera parametrar som avgör hur 
mycket ljus som textilen avger och dess ut-
tryck. Dessa beskrivs i appendix 1.

Process

44. Vävtester av skala på exempel 1
45. Utskrifter av mönster
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Bindningar
Vävbindningarna är den mest avgörande 
parametern för att få fibern att bli sidoemit-
terande. Jag lagt ner mycket arbete på att ta 
fram bindningar som fungerar så bra som 
möjligt i det avseende att textilen avger mesta 
möjliga ljus och fortfarande har en stabil kon-
struktion. Bindningarna måste böja fibern till-
räckligt för att få lite ljus att reflekteras ut men 
inte så pass mycket att allt ljus försvinner innan 
det tagit sig genom hela bredden på textilen. De 
måste också gå att kombinera med varandra i 
mönsterbilder utan att knäcka fibern. 
Det är genom bindningarna jag skapar olika 
ytor och lager som ger ifrån sig olika mycket 
ljus. 

Jag utgick ifrån de lyckade bindningar som jag 
tog fram i mitt tidigare projekt. De byggde på 
åttaskaftad satäng, därför konstruerade jag de 
nya bindningarna från samma grund. Jag ville 
även skapa en tydlig färgeffekt och använde mig 
därför av satängbindningar även för de övriga 
inslagen. När proverna vävdes användes mest 

monofilamentgarn istället för fiberoptik. Bara 
vissa delar av proverna är vävda med fiberoptik.

Jag valde att konstruera bindningarna med vart 
fjärde inslag fiberoptik för att få en tät vara som 
inte upplevdes som randig. I det första bindn-
ingstestet gjorde jag tio bindningar som jag lade 
i ränder och rutor för att se hur bra de lös, det 
var viktigt att ljuset skulle gå genom hela bred-
den på tyget, därför kombinerade jag max två 
bindningar på bredden. 
Jag testade trippel, dubbel och enkelväv med 
långa flotteringar. Slutsatsen blev att i trippel-
väven blev antalet varptrådar i varje lager för få 
och tyget blev för löst. Dubbelväven fungerade 
bäst när fiberoptiken gick tillsammans med an-
dra väftinslag, då lös den bäst och varptrådarna 
höll sig på plats. Jag lyckades även skapa olika 
ljusstyrka genom att låta fiberoptiken gå i olika 
lager av väven. Detta test vävdes med 0,25 mm 
och 0,5 mm fiberoptik, i vissa bindningar lös 
fiberoptiken över hela bredden, men med 0,25 
bara om den kopplades till en väldigt stark 
ljuskälla, den var dock enklare att väva med.

Process

Processbilder test 1
16. Skiss på bindningsmön-
ster
17. Provet i vävstolen
18. Trippelväv
19. Lyckad bindning och 
mindre lyckad bindning i 
mitten
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Process

I det andra bindningstestet fokuserade jag 
på att ta fram bindningar till exempel 1. Jag 
konstruerade åtta nya bindningar som alla 
var variationer av dubbelväv. Bindningarna 
låter fiberoptiken alternera mellan avig och 
rät sida i båda lager av väven. Bindningarna 
testades i ett mönster för att se hur fiberop-

tiken påverkades av mönsterbilden. Mön-
stret bestämmer var lagren i dubbelväven 
skall byta plats och var fiberoptiken skall 
ligga på respektive sida av tyget. Resultatet 
var lyckat och fiberoptiken lös längs med 
hela bredden av tyget, väven blev även till-
räckligt stabil. 

Processbilder test 2
20. Stort prov med färgtester
21. Prov innan krympning
22. Prov efter krympning
23. Ljustest
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Det tredje bindningstestet inriktades runt 
exempel 2 som skulle bli en vara med ett 
lager. Jag tog fram åtta nya bindningar och 
försökte hitta så många olika sätt som möjligt 
för att skapa färgblandningar i textilen med 
hjälp av väften. Bindningarna testades i en 
mönsterbild men jag insåg ganska snabbt att 
varpen var för tät för att det skulle bli ett bra 

förhållande mellan fiberoptiken och väven. 
Detta bekräftades vid ljustester som visade 
att fibern förstörts av att den böjts för många 
gånger. Även detta test gjordes med båda 
diametrarna av fiberoptik men efter försöket 
bestämde jag mig för att bara använda mig 
av 0,5 mm eftersom den är mer hållbar och 
fungerade överlägset bäst i alla test. 

Processbilder för test 3
24. Prov i dagsljus
25. Ljustest
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Istället för att fortsätta från test tre gick jag 
tillbaka till de bindningar som fungerat 
från test två och insåg att om jag halverade 
varpen i en dubbelväv på samma sätt som i 
exempel 1 så skulle förhållandet bli bättre. 
Jag utgick ifrån bindningarna från test två 
och gjorde vissa förändringar för att skapa 
fler färgblandningar. Dessa bindningar testa-
des i ett nytt mönster och slutsatsen blev att 

de fungerade när det kom till att avge ljus 
men tyget blev för löst på vissa ställen. Detta  
åtgärdades genom att konstruera om vissa 
bindningar och låta fiberoptiken vävas till-
sammans med ett annat väftinslag samt att 
lägga till ett tjockare garn i väften. Genom 
det blev tyget mer stabilt och bindningarna 
fungerade tillsammans. 

Processbilder för test 4
26. Ljustest 27. Slutligt prov med chenillegarn 28. De två lagren i dubbelväven 29. Mindre lyckad bindning 
som är för lös 30. Färgprover
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Resultat

binä´r, som kan anta ett av två 

olika värden, ofta betecknade 0 och 1. 

(Nationalencyklopedin, 2014)
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Resultat
Resultatet av detta examensarbete är två 
textiler vävda med fiberoptik och textila 
material. De är ett möte mellan dagens 
material och traditionella tekniker och får 
genom det förmågan att leda ljus. De ger 
ljuset en form som fysiskt kan upplevas. 

Namnet på mitt projekt, Binary surfaces, 
är hämtat från begreppet binär som kan 
användas i många olika sammanhang. En 
vävmaskin är binär i och med höjningen 
och sänkningen av varptrådar i skälet, så 
även en dator i dess uppbyggnad av ettor 
och nollor. 
Jag vill hävda att även mina textiler är 
binära, de har två lägen, av och på och de 
ger betraktaren olika uttryck i de två lägena. 
Unum har två sidor och Nihil har två mön-
sterbilder. 

Resultat

Bild
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Unum
Unum är döpt efter latinets ord för ett, det är 
en tredimensionell textil som har två lager. 
Genom att kombinera fiberoptik, krympgarn, 
lurex och bomull i åtta olika bindningar i en 
dubbelväv har jag skapat en tredimensionell 
textil som är dubbelsidig. Ljuset är delvis dolt 
i mönsterbilden och silas igenom vissa partier 
av textilen. Textilens stora böjar får fiberop-
tiken att bli mer sidoemitterande och ljuset 
filtreras genom ett färgat garn och genom det 
färgas ljuset på vissa partier. Textilen består 
av två mönster som kombinerats, ett heltäck-
ande mönster som alternerar mellan de olika 
sidorna av textilen och ett större mönster som 
styr tredimenionalliteten och var mönstret 
skall byta sida. Kombinationen av material i 
textilen är baserad på ljustester och de tillför 
alla något unikt. Den oblekta bomullsvarpen 
lyses upp av fiberoptiken och reflekterar så 

mycket ljus som möjligt i och med dess ljusa 
färg. Den guldfärgade lurexen är vald för att 
ge textilen en känsla av extravagans även när 
textilen är släkt. När sedan textilen tänds syns 
inte den glittriga effekten som lurexen har 
utan smälter in i textilen. Den vita pemo-
texen tillför volym åt textilen genom sin 
egenskap att krympa, den silar även ljuset 
igenom väven och låter så mycket ljus som 
möjligt transporteras igenom i och med dess 
färg. Den turkosa bomullen är vald efter dess 
förmåga att tona ner ljuset men ändå släppa 
igenom tillräckligt mycket för att bilda en 
färgad yta. 
Denna textilen är designad för att fungera i 
mitten av ett rum utan att ha en tydligt avig 
eller rät sida, den visas som en hängande 
rumsavdelare. Ljuskällorna är integrerade i en 
fåll längs med tygets ena långsida.

Resultat
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Resultat

46. Unum i dagsljus
47. Unum i mörker
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Nihil
Nihil är en platt textil som är döpt efter la-
tinets ord för noll. I textilen är fiberoptiken 
kombinerad med bomull i blått och cerise 
och mörkblått chenillegarn i sju olika bind-
ningar. Bindningarna är framtagna för att 
skapa så många olika färgfält som möjligt, 
utifrån det har även färgskalan bestämts. 
Genom att välja cerise och blå uppnås 
många olika lila nyanser som ligger mellan 
dessa. När textilen är släckt och den belyses 
utifrån framträder olika färgfält och struk-
turer, när textilen är tänd i ett mörkare rum 
framträder en annan mönsterbild som byg-
ger på partier med olika mycket ljusstyrka. 
Textilen är vävd som en dubbelväv för att 
halvera mängden trådar i varpen för att få 
fram mesta möjliga färgeffekt och det bästa 
förhållandet för att få fiberoptiken att lysa 
så mycket som möjligt. Det andra lagret 
klipps sedan bort efter vävning. Denna 
textil är tvådimensionell och framtagen för 
att appliceras på en form. Den visas på två 
cylinderformade sittpuffar med integrerade 
ljuskällor. 

Resultat
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Resultat

48. Nihil i dagsljus 
49. Nihil i mörker
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Resultat

50. 51. 52. 53. Resultatbilder
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Resultat



38

Diskussion
Fiberoptik är ett spännande material, dess 
egenskaper gör det möjligt att ge ljuset en 
fysisk form. Jag har jobbat med fiberoptiken 
under nästan hela mitt sista år på utbildnin-
gen men känner ändå att det finns mycket 
kvar att utforska. Den har gett mig en ny syn 
på textil. 

Syftet med projektet var att utforska hur 
fiberoptiken kan användas i vävda strukturer, 
vad textilen kan tillföra till fiberoptiken och 
att visa på ett möjligt användningsområde. 
Under projektets gång har jag upptäckt 
många fler saker som spelar in i att göra 
en fungerande textil än vad jag trodde var 
möjligt. Detta gjorde så att projektet tog en 
mer teknisk utveckling än vad som var tänkt 
från början. Men det gjorde också att jag fick 
större kunskaper i vävning eftersom jag var 
tvungen att lösa de problem som kom upp. 
Efter varje vävtillfälle då jag tagit fram prover 
gjordes ljustester som jag sedan fick analy-
sera för att förstå vad som spelade in i hur 
bra den fungerade och vilka av parametrarna 
som måste justeras. Därigenom uppfyllde jag 
målet att fördjupa mina kunskaper i väv långt 
mer än jag kunde ana. 

(Resultatet av detta projekt är ännu inte helt 
sammanställt eftersom i skrivande stund har 
fiberoptiken till Unum ännu inte levererats. 
Textilen Nihil är vävd men sittpuffarna är inte 
färdiga. Därför diskuteras bara de resultat 
som finns ännu så länge.)

Resultatet av detta projekt är två textiler 
som är anpassade efter kontext och hur de 
används. Men jag kan även se andra använd-
ningsområden för dem än hur de är presen-
terade här. De skulle kunna användas som 
mjuka belysningsarmaturer för stämnings-
belysning, eller som textiler för scenkläder 
eller rekvisita i teatersammanhang. Ljuset är 
avgörande för människans välbefinnande och 
det finns i dag många företag som är inrik-
tade på ljusterapi för personer som inte får 
tillräckligt med sol. Det skulle vara intressant 
att se om mina textiler kan avge tillräckligt 

mycket ljus för att fungera som ljusterapiar-
maturer. De skulle då bli både inredningsele-
ment och funktionsbelysning. 

De textiler som jag tagit fram är inte bara 
textiler i traditionell bemärkelse. Fiberoptik-
ens ljusemitterande egenskaper ger textilen 
nya användningsområden och genom det 
också ett större värde. I förhållande till andras 
arbeten tycker jag att jag har hittat ett eget 
sätt att använda mig av fiberoptiken både 
genom dubbelväven och vilken kontext jag 
har valt att jobba mot. Jag tycker att de textila 
egenskaperna kommer fram i materialen 
och får ta lika stor plats som det faktum att 
materialet lyser. Men de skiljer sig också 
i förhållande till traditionell textil när det 
kommer till pris och begräsningar i hur den 
kan placeras i produkter och miljöer. Mina 
textiler blir betydligt dyrare och kräver också 
att elektronik och ljuskällor kopplas till dem 
för att den skall avge ljus. Flexibiliteten är inte 
lika hög eftersom fiberoptiken är relativt stel 
och inte kan böjas för mycket för då går den 
sönder. För att kunna se den fulla effekten av 
tygerna måste det även vara dämpad belys-
ning i lokalen. På grund av dessa aspekter 
ser jag inte mina tyger som en produkt på 
metervara utan mer som en textilutsmyckn-
ing som kräver plats- eller produktspecifik 
installation. 
För min tilltänkta miljö kan jag ändå se att 
de skulle passa, de drar ögat till sig och blir 
något att komma närmare och utforska, 
kanske något att prata om med en främling 
som står bredvid dig. Men för att i praktiken 
kunna använda dem skulle textilernas materi-
alsammansättning behöva ses över i förhål-
lande till regelverk för liknande miljöer. 

Att använda vävning som metod för att ma-
nipulera fiberoptiken och att kombinera den 
med textila material ger fiberoptiken en mju-
kare och mer organisk känsla eftersom dess 
ursprungliga form och exakthet bryts upp. 
Det ger fiberoptiken möjlighet att interagera 
med andra material och skapa en komplex 
textil med visuellt tilltalade kvalitéer. Man 

Diskussion
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kan även se vävningen som en metod för 
att låta många optiska fibrer ligga bredvid 
varandra och skapa en helhet snarare än att 
ses som enskilda ljuspunkter. 

När projektet inleddes trodde jag att jag 
hade mer kunskaper om fiberoptiken än 
vad det visade sig att jag hade. Jag hade 
inte förstått hur mycket som spelar in i att 
ta fram en textil som blir ljusemitterande 
med den typen av fiber som jag har använt 
mig av. Detta gjorde att jag fick lägga ner 
mycket tid på att sätta mig in i mötet mellan 
fiberoptiken och vävningen. Det tog lång tid 
innan jag fick fram prover som fungerade, 
både i produktion och i hur mycket ljus de 
gav. Detta gjorde att vissa andra bitar har fått 
stå tillbaka i projektet. Jag skulle tillexempel 
vidare vilja utforska tygernas förmåga att 
förhålla sig till en form och hur pass bra de 
fungerar i praktiken. 
Att bara kunna jobba med mindre provbitar 
på grund av ekonomiska skäl gjorde att vissa 
saker inte upptäcktes fören vävningen av 
resultatet gjordes. Nihil vävdes som dub-
belväv för att halvera trådantalet i varpen, 
detta gjordes med tvåskaft i det andra lagret. 
De olika k-värdena i lagren gjorde att de 
trådar som satt i tvåskaften slackade. Därför 
kunde maskinen inte väva mer än 1,5 m tyg 
åt gången. Om Nihil skulle vävas i större 
produktion skulle den behöva en varp med 
rätt täthet från början. På grund av att det 
tjocka chenillegarnet och fiberoptiken i Ni-
hil alternerar på avig och rätsidan blir tyget 
lite bubbligt. För att undvika detta skulle 
konstruktionen behövas se över en gång till. 

Hållbarutveckling 
Hållbar utveckling har inte varit centralt 
i detta projekt eftersom det inte funnits 
med i planeringen och genomförandet av 
projektet. I nästa steg vill jag ha mer fokus 
på dessa frågor men det kommer att bli en 
utmaning eftersom det finns en hel del prob-
lemområden som skulle behöva lösas för att 
få en mer hållbar produkt. Tillexempel gör 
materialblandningen den svår att återvinna, 
för att göra den enklare för återvinning 

skulle ett sätt att separera fiberoptiken från 
de textila materialen. Elektroniken däremot 
kan lätt bytas ut eftersom den inte är inte-
grerad i materialet, om den går sönder eller 
skall separeras från textilen efter produktens 
livslängd. 
Genom textilens speciella egenskaper får 
den också fler användningsområden och blir 
inte lika utbytbar som vanlig textil. Därig-
enom är min förhoppning att den kommer 
att användas längre och inte falla under 
kategorin slit och släng produkter som textil 
så ofta annars hamnar under. 

Slutsats
Detta projekt har väckt stort intresse hos 
mig att fortsätta jobba med fiberoptik i textil 
och fått mig att fundera över hur man kan ta 
det vidare. 

Textil för inredning i bil
Under Möbelmässan blev jag kontaktad av 
två Chalmersstudenter som gör sitt exa-
mensarbete tillsammans med ett företag 
som tillverkar bilar. De såg mina tyger och 
blev inspirerade till att använda sig av textil 
med fiberoptik i deras examensarbete, vilket 
handlar om att ta fram ett koncept för belys-
ningen i kupén. Efter att jag fått en inblick i 
deras koncept har jag tagit fram en textil till 
dem med utgångspunkt ur Nihil. Textilen 
är tvådimensionell och är konstruerad av 3 
bindningar. I dagsljus har den en abstrakt 
mönsterbild som består av olika strukturer.
När textilen är tänd framträder en an-
nan mönsterbild som får tyget liknas vid 
glödande kol. 

Interaktiv ljusemitterande textilkonst
Med mitt tidigare projekt och examen-
sarbetet som grund har jag sökt och blivit 
beviljad medel från Innovativ kultur för att 
fortsätta utveckla mitt arbete och jobba med 
att ta fram nya textila material som även är 
interaktiva. Projektet kommer jag att driva 
genom mitt eget företag och resultatet kom-
mer att bli ett interaktivt ljusemitterande 
textilkonstverk.
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Appendix 1

Påverkande tekniska parametrar
Tjocklek på fiberoptiken
Tjockleken på fibern är avgörande för hur 
mycket ljus som kan passera genom den. I 
mina vävmaskinsexperiment har jag använt 
mig av 0.25 mm och 0.50 mm tjock fiberop-
tik, vilket är de dimensioner som jag funnit 
fungerar i maskinen. I de handvävda experi-
menten har jag även använt mig av 1mm 
fiberoptik. Ju tjockare fiberoptik desto mer 
klarar den av att böjas utan att förlora ljuset i 
slutet av fibern. 

Vävbindning
Vävens kapacitet, förkortat k-värde varierar 
mellan olika bindningar och kan avgöra hur 
långt fiberoptiken lyser. K-värdet räknas ut 
genom att dela bindningens rapporttal med 
antalet genombrottsbunker för en varptråd 
och talar om hur fast tyget blir. Ju lägre 
k-värde desto fastare tyg och fler genom-
brottspunkter. (sid 12, Bindningslära, Anders 
Kärrman) I en tvåskaft som är den fastaste 
bindningen är k-värdet 1, medans i en 8 
skaftad satäng är k-värdet 4. För att fiberop-
tiken skall lysa så mycket som möjligt måste 
relationen mellan diametern på fibern och 
bindningens k-värde och varpens material 
stämma överens på så sätt att fiberoptiken 
böjs tillräckligt mycket men inte för mycket. 

Ljuskälla
Hur stark ljuskälla man kopplar till fiber-
optiken och hur den är ansluten. Sökandet 
efter en lämplig ljuskälla har varit tidsödande 
eftersom de ljuskällor som är anpassade för 
fiberoptik ofta är stora och inte anpassade för 
textila lösningar. Textilen måste repas upp 
och fiberoptiken samlas i buntar med en avs-
lutande metallhylsa. Fibrerna skärs därefter 
av i rät vinkel mot hylsan, som sedan placeras 
rakt för ljuskällan. Görs inte detta leds inte 
ljuset in i fibern på ett bra sätt och ljuset bli 
svagare. Effekten av lampan har också be-
tydelse, i mina tester har jag kommit fram till 
att effekten på lampan bör vara minimum 1,2 
W till mina tyger. 

Tredimensionelliteten i tyget
Hur stor volym tyget skapar, det vill säga hur 
stora böjarna på fiberoptiken blir i textilen. 
Ju mer fiberoptiken böjs desto mer ljus avger 
den just i böjen, men eftersom ljuset reflek-
teras ut just där blir ljuset svagare efter böjen. 
Alltså kan inte för många böjar ske på fibern 
om ljuset skall bibehållas hela vägen. 

Processen och maskinen tyget är framtaget i
Vid maskinproduktion av vävd textil används 
oftast sandpappers valsar för att dra fram 
tyget, detta har visat sig i mina experiment 
ha en slipande effekt på rätsidan som ger en 
glittrig effekt. Avigsidan däremot blir inte 
påverkad. I kanterna av tyget sitter breddhål-
lare som också skadar fibern något och gör 
att den lyser mer.  

Varpens material
 Hur hårt eller mjukt materialet i varpen är i 
relation till fiberoptiken och varpens förmåga 
att antingen böja sig runt fibern eller få fibern 
att böja sig. Detta påverkas även av varptäthet 
och inslagstäthet. 

Väftens material
Materialet i väften i relation till fiberoptiken. 
Hur mycket ljus som det textila materialet 
absorberar styr hur mycket ljus som den 
avger i det området. Används ett luddigt garn 
som chenille absorberas betydligt mer än om 
ett reflekterande garn som lurex används. 
Ljuset påverkas öven av vilken färg garnet 
har, ju ljusare garn destå mer spridning av 
ljuset i garnet. 

Tygets mönster
Sammansättningen av olika bindningar bred-
vid varandra i en mönsterbild påverkar hur 
fiberoptiken går genom tyget och hur den 
transporterar ljuset.
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