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Sammanfattning 

Med utgångspunkten att inom mode 
särskilja dekoration och funktion åt som två 
eventuella motpoler star tade mitt 
arbete. Mitt arbete har målet att höja det 
dekorativa i min praktik i förhållande till det 
funktionella.  

Jag frågar mig själv: Var går gränsen 
mellan de båda och finns det ens en gräns? 

Genom texten undersöks mina påstående 
i förhållande till teori och praktik. Jag har 
undersökt inlärda asso ciationer som att de-
koration skulle vara något feminint kontra 
funktion som något maskulint. Med en este-
tik med grund i sportkläder har siluet ter och 
motiv omformats efter reflek tionens 
framväxt. Texten har använts som ett red-
skap för association och grund för visuell 
inspiration. 
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Bakgrund
I Stockholm runt 2012 kunde man se fler och fler unga människor flanera omkring i lö-
partights. Plagg skapade för ett annat ändamål än flanering. Skapade för att genom sin 
mönsterkonstruktion, material och detaljer förenkla löpningen. Jag var en av dessa unga 
som utan att börja en ny livstil av löpning bar dessa tights. Men jag hade en längtan, 
en längtan efter livstilen där löpningen tog tag om en. Livstilen som skulle fungera som 
terapi och gav mig ett hälsosamt yttre. Tightsen gav mig imagen att i alla fall se ut som 
om min längtan var mitt liv och min livstil, en del av min identitet. I stockholm ifrågasattes 
aldrig detta, det var därför inget jag reflekterade speciellt mycket över. När jag ett år 
senare  bodde i Berlin i ett halvår visade det sig att mina nya klasskompisar där, som 
bildade sig en uppfattning om mig utifrån mitt yttre, trodde att jag hade just den livstilen 
jag strävat efter. 

Jag känner att jag behöver ge dekorationen upprättelse i mitt arbete, att se vilken roll 
dekorationen kan få i min design då jag tidigare antytt att jag inte ”sysslar med dekora-
tion”. Jag har i tidigare projekt behandlat ämnet, men med en rejäl dos av tveksamhet. 
I  ett tidigare projekt där jag undersökte vad som gör mig bekväm/obekväm med kläder 
stod dekorationen underordnad komfort. Det visades till exempel genom en tyllvolang 
placerad precis i ärmhålet som symboliserade det obekväma för mig med festkläder. Jag 
förstärkte min tveksamet istället för att se hur dessa ”motpoler” kan förenas.

Syfte 
Därför vill jag i mitt examensarbete undersöka gränsen mellan funktion och dekoration 
i kläder. Som titeln antyder är decotion en reflektion där två blir ett. Där dekoration och 
funktion går ihop och samarbetar. Titeln anspelar även på ordet decoction som innebär 
att något kokas samman och det viktigaste mest essentiella blir kvar. 

Mitt syfte är att skapa en kollektion där dekorationen tagit sig upp i hierarkin, både i mitt 
skapande och för den framtida bäraren. Kollektionen bygger till stora delar på den 
reflektion kring ämnet jag diskuterar i min processbeskrivning. I min reflektion har b.l.a 
genus kommit att spela en stor roll. Jag vill utgå ifrån tanken att mina plagg inte existerar 
utan det dekorativa, att det dekorativa är det som håller plagget uppe och bär på dess 
existens. 

Målsättning
Min målsättning är att jag ska göra bärbara kläder. Jag vill göra en kollektion på 6 
outfits på grund av att eventuellt kunna söka en master i modedesign med den. Minimun 
för ansökan är 6 outfits.

Frågeställning
Det här är några av de frågeställningar som har följt mig under mitt arbete. 
*Vad är dekoration i de ämnen jag behandlar i min praktik?
*När funktionen inte längre utnyttjas blir den då dekoration? 
*Vad finns det för sanning i påståendet att mannen förknippas med funktion och dekora-
tion med kvinnan?
* Hur kommer det sig att jag delar upp ämnet på tidigare disponerat vis?
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Arbetsätt 
Jag vill diskutera följande särdrag och genom reflektion och vad som kommer i min väg 
under den skapa ett visuellt och fysiskt resultat i form av en kollektion.  

Kvinna   Man
Dekoration   Funktion
Natur    Kultur
Fantasi  Verklighet 

Funktion   
Skydd av kropp

Dekoration 
   Exponering av kropp
  Framhävande av identitet 

En viktig källa till inspiration och  reflektion är som i inledningen nämns sportkläder, 
Sportkläder är i grunden ett funktionsplagg men även de bär på en rad dekorativa ele-
ment som framhäver kroppen och sätter den i direkt rörelse genom sina strömlinjefor-
made konstruktioner och linjer. Förtydligandet och framhävandet av kroppen är en stor 
del av reflektionen kring det dekorativa i mitt arbete, speciellt framhävandet av
kvinnokroppen och bilden av kvinnan. 

En viktig del i min metod är associerande. Som i en viskningslek där ursprunget förvrängs 
och omvandlas genom varje person som för ordet vidare förvrängs och omformas mina 
tankar, skisser och symboler genom olika processer. 

Till exempel utgår jag ifrån en befintlig symbol, pilen, som jag sen använder och 
förvränger för att få fram siluett och mönster. Jag förvränger pilen för att den ska komma 
ur sin riktning och skapa en ny. Nedan beskrivs två processer:
*Jag skapar pappersobjekt där pilen blir till ett tredimensionellt objekt där pilen i princip 
slår knut på sig. Dessa blir sedan basen för mina artworks och dekorativa element. Jag 
ritar av och förvränger ytterligare, både för hand och i dator. På vägen mot sitt slutresul-
tat abstraheras motivet och blir mer till ett abstrakt dekorativt artwork. 
*Jag draperar med stora pilar i tyg och papper på en docka. Jag är ute efter att hitta 
riktningar i min mönsterkonstruktion. För att få en stel form att formas för en kropp måste 
jag vika och på så vis hittar jag mina snitt. I min metod omtolkas och används en redan 
befintlig symbol för att ta mig emot nya former och resultat. 

Alla plagg sys i min egna storlek för att jag ständigt ska kunna pröva och reflektera över  
hur plagget känns och hur jag känner mig i det.

Avgränsningar 

 Syftet med kollektionen är inte:
 *Att skapa plagg med nya innovativa funktioner som du inte visste att du behövde.
 * Att utgå ifrån att manliga siluetter, ideal och plagg skulle vara bättre än kvinnliga. 
 * Att komma med svar på och definitioner, men öppna för reflektion och framtida reflek-
tioner. 
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På grund av ämnets potentiella omfattning har jag även avgränsat mig på följande sätt. 

*Min reflektion är centrerad kring västvärlden, delvis för att kollektionen cirkulerar till 
stor del kring mig själv och mina upplevelser av ämnet. Men också för att jag har prob-
lem med att inspireras av kulturer jag inte själv tagit del av eller kan ta del av i min pro-
cess. Det är problematiskt för mig att inte veta den exakta bakgrunden eller varför det 
ser ut som det gör. Jag vill vara säker på vilka representationer jag för vidare. 

Jag har b.l.a även tittat på:
* Dandys - en intressant aspekt när det kommer till den dekorerade mannen. 
* Tatueringar, kroppsornament. 
* Andra kulturer. 
* Smycken. 

Alla ovan nämda avgränsningar ger mig möjlighet att fortsätta arbeta med detta ämne i 
framtiden och eventuellt basera en hel praktik i området. 

Disposition
Min text är mitt moodboard

Min text är uppbyggd som en associationslek. Det är så min process ser ut. Jag börjar 
med ett ämne, dekoration och funktion, som sedan mynnar ut i ett antal underkategorier 
som för mig är en del av ämnet.  Det är så jag reflekterar. Genom att associera och se 
likheter. (hänvisning mindmap/karta över ämnen och associationer) 

Textens uppbyggnad bygger på denna associationsteknik. Praktik och teori är samman-
fört i samma text. Jag har dock valt att särskilja på dem med hjälp av olika typsnitt och 
färg för att du som läsare lättare ska kunna följa mig. 

* Svart text som denna består av teori. 
* Grå text med * innan fungerar som en typ av fotnot där jag har skapat utrymme för 
att ifrågasätta och reflektera över något jag skriver i teori eller praktik delen. 
* Text i Times New Roman består av praktik. 
* Kursiv Times New Roman är utdrag ur min dagbok jag fört under projektet. 

Begreppsförklaring
 Funktion: 
Enligt Nationalencyklopedin: Bestämd (tilldelad) uppgift; det att fungera (på tillfredsstäl-
lande sätt).
 Dekoration: 
Enligt Nationalencyklopedin: något som är avsett att utsmycka annan företeelse; utmär-
kelsetecken för viss förtjänst.

Jag kommer i texten utveckla och reflektera kring  en mindre åtskiljande beskrivning av 
begreppen där både dekoration och funktion beskrivs som funktioner: materiell funktion 
och kommunikativ funktion. Resonemanget är delvis baserat på Malcolm Barnards bok 
Fashion As Communication. 
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Mindmap över associationer 1
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Primära Funktioner 

Värme

Att hålla plagget uppe 

Fickor 

komfort 

Detaljer 

Mjukisbyxa 

Axlar 

Dragsko

Linning

Material 

Fleece  

Vadderat

Rynk 

Volang 

Dekoration

Att kommunicera 

Att framhäva 
Sin kropp 

Sportkläder

Löpartights 

Strömlinjeformat

Linjerna visar en idealkropp

Förvräng idealet !

Gör jag det? 

Mindmap över associationer 2
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En reflektion om dekoration och funktion och vart det tog mig
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Ornament och Brott  
Under början av 1900-talet växte, delvis 
genom den österrikiske arkitekten Adolf 
Loos, ett förakt för dekoration fram. Det 
ansågs skada människan och vara ett slö-
seri med tid. Inställningen har funnits och 
finns, enligt mig, fortfarande kvar som en 
stor påverkan på hur vi ser på dekoration 
och funktion hierarkiskt. Min ingång i detta 
ämne var att jag själv drar paralleller mel-
lan hur dekoration varit kopplat till kvinnan 
medan funktion tycks vara förknippat med 
mannen. Därav hålls den hierarkiska ord-
ningen kvar då vi fortfarande på 2000-talet 
har en könsmaktsordning där kvinnan står 
lägre än mannen. En hierarki jag som de-
signer är med och upprätthåller. 

 Jag har så länge jag kan minnas haft en 
svårighet att förlika mig med det dekorativa, 
i alla fall i samband med mig själv, min kläd-
stil och designpraktik.För mig var funktion 
det primära och dekoration det sekundära. 
Löpartightsen har kommit att bli mitt sätt att 
dekorera mig själv. Det är bara en fråga om 
definition. Så som jag vill se på dekoration 
så är det ett sätt att förtydliga och position-
era sig själv och sin identitet. Både i fråga 
om kön, klass, livstil, politisk ståndpunkt 
eller musiksmak. Ett varumärke, så som de 
välkända tre vita ränderna i Adidas logga, 
kan vara dekoration likväl som ett pärl-
halsband eller en väska. 

Anteckning ur dagbok januari 2014:

Time to Think. Time  to work. 
Time to decorate. 

Jag bestämmer mig för att börja min 
process med att lägga tid på att brodera med 
maskin. Göra abstrakta broderier och sam-
mansättningar av tyg. Jag väjer att börja med 
detta och inte plaggens siluett för att frigöra 
mig från tanken på vad det ska bli och hur det 
ska fungera som ett plagg. 

Man kan i Loos text läsa saker som exem-
pelvis:

“Ornament är bortkastad arbetskraft och 
därigenom bortkastad hälsa.”
(sid 16)

“Beethovens symfonier skulle aldrig ha 
skrivits av en man som var tvungen att gå 
klädd i siden, sammet och spetsar. Den som 
går omkring i sammetsrock idag är ingen 
konstnär utan en pajas eller en målare.” 
*(sid 21)

“Bristen på ornament är ett tecken på 
själslig kraft (...)”
(sid 21) 

Trots att jag har problem med att förlika mig 
med det dekorativa i förhållande till min 
egna kropp och mitt eget jag så värderar 
jag det högt. 

Jag värderar tid och estetiskt vackra ting. 
Trots detta så kan jag inte förlika mig med 
det, varför? 

* Rent intuitivt ser jag en koppling mel-
lan de material Loos tar avstånd till. De är 
kopplade till kvinnlig smak, på så sätt så 
värderas det kvinnliga könet och den kvinn-
liga smaken lägre. Menar Loos att en kvinna 
aldrig skulle kunna göra något lika stort 
som Beethoven? 
Jag ger Loos ett svar: Kvinnan kan göra lika 
storartade arbete men hon kan aldrig bli 
lika stor. På grund av män som dig, Loos. 
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För att förflytta fokus och rubba min 
inbyggda hierarki mellan dekoration och 
funktion ser jag det som ett medel att ge 
dekorationen en mening. Om såväl en 
psykologisk som en fysisk. Jag vill ge det 
dekorativa ett uppdrag. Som att vara det 
som avgör hela plaggets existens, eller en 
hel outfits existens: ”Utan dig, kära dekora-
tion, skulle jag inte existera”. *

Jag tänker på Dekorationens dåliga rykte 
och jag märker att jag förknippar det med 
lyx. Lyx, tid och kvinnan. Uppfattningen 
om lyx som något omoraliskt är sprunget, 
delvis, ur franska revolutionen och  kritiken 
mot Marie Antoinettes lyxkonsumtion och 
frosseri. För mig känns det omöjligt att 
nämna dekoration utan att nämna lyx. Jag 
gick in i projektet med påståendet att de-
korationen tillförs för att berätta något om 
vår identitet. I vår identitet ligger föreställ-
ningar om klass och kön inbakade. Lyx i 
förhållande till kropp och kläder är för mig 
ett slags dekorativt element då det är ad-
derat utanför vad vi egentligen är i behov 
av för överlevnad. Det är adderat utanför 
plaggets primära funktion. Att täcka och 
skydda kroppen. 

“first purpose of clothes ... was not warmth 
or decency, but ornament.”

Jeans och T-shirt: Tidigt i mitt arbete vis-
ste jag att jag ville ha en outfit som var up-
pbyggd på jeans* och t-shirt. För mig känns 
det viktigt att ta och röra vid de delar som 
känns signifikanta för bärbarhet. En bärande 
del i jeansen är linningen. Jag ville skapa en 
linning som var helt beroende av ett skärp. 
Skärpet har en funktion men används ofta 
även som ett dekorativt element. I mina jeans 
vill jag att skärpet ska ha en helt avgörande 
roll, att utan det så sitter inte byxorna uppe på 
kroppen och existerar därför, i min mening 
och kollektion, som ett fungerande plagg. 

Toile av byxa 
med uppknuten 
linning. 

* Denim som material : Mitt val av denim 
är baserat på jeans som en allmängiltig och 
gränsöverskridande referens. I förordet till 
boken DENIM – from cowboys to catwalk, 
a visual history of the worlds most legedary 
fabric beskrivs det som det mest demokratis-
ka textila materialet. (Marsh och Trynka, sid 
4)

“Jeans may be explained as an attempt to 
refuse, or to step outside of all class identifi-
cation.” (Barnard sid 133) 

Delvis kan ovanstående även applicerias på 
könsidentifikation. 

* Betyder denna metod att jag anser att de-
korationen måste fylla ett syfte för att vara 
värdefull? 
Svar: Det går på högvarv i min hjärna och 
jag känner att jag talar emot mig själv. Upp-
fyller och stärker hierarkin igen. Men mitt 
svar är nej, jag vill snarare göra ett funk-
tionellt bärbart plagg, utan dekoration, att 
bli beroende av det dekorativa. Det är som 
att funktionen står med byxorna i knävecken 
och ber dekorationen att komma till dess 
undsättning. 
Steg 1 i att närma sig dekorationen är att se 
på det som detaljer, nödvändiga detaljer. 
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Som en översättning av principen att plagget vilar på konstruktionen av linningen så tog jag det 
vidare och översatte det till en större och slappare byxa och en löst sittande klänning med nerhasade 
axlar, helt beroende av den åtdragande konstruktionen.

Mjukisbyxan: Då komfort är en viktig form att funktion för mig så har bekvämlighet spelat en stor 
roll i mitt uttryck. En symbol för bekvämlighet och även ett ämne som varit diskuterat angående om 
det är acceptabelt eller inte. Mjukisbyxan, alltså en byxa i stretchigt material, en lösare konstruktion 
och muddliknande linning är ett tecken på obryddhet och kanske också symbolen för att bestämma 
själv över sin kropp. Att jag väljer detta plagg för att det är bekvämt endast för mig och inte i huvud-
sak behagar en betraktare. Det utstrålar en motsättning till det dekorerade. Det finns såklart många 
andra sätt att se på mjukisbyxan, jag har valt att se på det såhär. 

Toille konstruktion linning 
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Dekoration och Funktion  
På samma sätt som man ständigt särskiljer 
mannen och kvinnan från varandra; på sam-
ma sätt skiljer jag dekoration och funktion 
åt. Jag har en återkommande tanke att det 
eventuellt inte är så, skillnaderna är kanske 
inte lika enkel att se som jag tror? I litteratur 
läser jag samma tendens, man vill ständigt 
skilja dessa två åt för att definiera dem.  

Under projektets gång räddar jag mig gång 
på gång genom att tänka: 

 ”allt är dekoration”

Med det sagt skulle min diskussion kunna 
ta slut. Men det kan också födas på nytt då 
man påstår att all dekoration fyller en funk-
tion och all funktion är dekoration.* 

När jag läser Malcolm Barnards bok hittar 
jag en definition som för de både närmre 
varandra. Han delar in funktion i två grup-
per: materiell och kulturell funktion. Där ma-
teriell funktion står för det som jag ser som 
det skyddande av kroppen. Det skyddande 
ger också en känsla av anspråkslöshet. Att 
var modest skulle, som jag tolkar det, passa 
in under definitionen materiell funktion. Det 
är dock väldigt kulturellt betingat och att 
täcka kroppen skulle därför också kunna 
ses som en kulturell funktion. Att skydda 
kroppen kan också kunna vara en fråga om 
värme och behovet av kläder som skydd 
för väder och vind, inte bara blickar och 
åtrå. I min definition ryms väder och vind 
mer självklart inom den materiella kategorin 
och skydd från blickar och åtrå inom den 
kulturella.  

Mitt bidrag till projektet “To make clothes that 
matters”, forskningsprojekt Textilhögskolan i 
Borås hösten 2013. 

En viktig del i detta projekt, där jag delvis 
behandlade samma ämne som i mitt examen-
sarbete, är volangfickan. Fickan är avtagbar 
och hänger i bältet. Den kan tolkas både som 
ficka och volang. 

* Om vi tar ett så enkelt exempel som en sammanfogande söm i ett plagg. Sömmen har alltså 
endast en funktion att hålla ihop plagget. Bara en sådan enkel handling som att sy en stickn-
ing, längs med sömmen är dekoration, det är på gränsen till att vara en handling mer än vad 
som behövdes för att få plagget att hålla ihop. Stickningen är en dekoration. Stickningen 
fungerar som en förstärkning av sömmen, exempelvis i jeans för att ge extra hållbarhet, men 
den fungerar också som kommunikation då jag för att legitimera mina jeans som jeans adderar 
stickningar efter konstens alla regler. Detalj = dekoration!
Jag tänker att det fungerar på samma sätt vid legitimerandet av sig själv som en del av en 
grupp. 

I kollektionen förekommer råa kanter i denim, detta har att göra med ovanstående tanke. Är 
detta att inte tillägga något onödigt eller lägger jag till ett uttryck?
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Jag själv använder ofta kläder utifrån mitt 
behov av komfort. Mitt val av sportkläder 
som vardagsplagg innebär dock inte endast 
komfort, prestanda och skydd. I ett trän-
ingsplagg  bedöms inte endast prestandan 
i plagget utan också hur det accentuerar 
kroppen. På ett gym idag är speglar ett 
konstant ”hjälpmedel” för att vi ska kunna 
se hur vi gör våra rörelser så att vi belastar 
vår kropp rätt.*  Men det medför också att 
vi är ständigt medvetna om hur vår kropp 
se ut, inte bara ur den känns. 

Jag läser Magdalena Peterssons text om 
genus och sportmode där hon diskuterar 
klädernas roll i en träningsmiljö. 

”Kläder för sportaktiviteter ska vara sköna 
och funktionella, de ska stödja och prest-
era, de ska också visualisera kropps- och 

hälsoideal. De är, i alla fall för kvinnor, ofta 
kroppsnära, tajta och figursydda. Kroppens 
rörelser möjliggörs, begränsas och formas 
av material och snitt och plagget förväntas 

förhöja bärarens fysiska prestationer.”
(Petersson sid 2) 

Hon gör en liknelse med korsetten och 
hur nya tekniska material och funktionella 
plagg ersatt korsetten genom att få kroppen 
att överskrida sin egen kompetens både i 
prestanda och utseende. Prestanda inom 
sport är kopplat till ett utseende, i många 
avseende. Har du muskler visualiserar du 
styrka och genom träningsplagg designade 
för att framhäva en slank och tränad kropp 
visualiserar du ett ideal du vill nå med din 
handling, träning. När man korsetten förs-
vann inte ett ideal, vi bara fick ett nytt sätt 
att sträva efter och visa upp det på. Så frå-
gan är, frigjorde detta kvinnan egentligen? 

* Min kollektion är sydd efter mina egna mått. På så sätt kan jag ständigt bedöma plagget uti-
från komfort och hur jag känner mig i plagget. Känner jag mig x eller y, eller xy. En nackdel är 
dock att på samma sätt som gymbesökare bedömer sina kroppar och rörelser med speglar så 
bedömmer jag min kropp väldigt mycket mer under den här perioden än annars. Jag blir stän-
digt medveten om mina former genom att behöva lägga ut sömmar och måtta min kropp.

* Är sport vår tids lyx? att ta sig tid att springa en runda, att ta sig tid att gå till gymmet för att 
sedan manifestera sin tid med en vältränad kropp?
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Kroppen som dekoration
Dekorationen fungerar delvis som ett ex-
ponerande. Den framhäver  / den döljer 
vad som är vi. Den är ett medel för att visa 
vem vi vill vara och vem vi vill framställa 
oss som. Dekoration är för mig en rad 
motsättningar som gör det svårt att defini-
era. 

I mitt arbete med kollektionen funderar jag 
mycket över linjer i plagg, med löpartights 
som utgångspunkt. Som nämnt ovan så accen-
tuerar de delar av kroppen och visar en rik-
ting. En symbol jag associerar med riktningar 
är pilen. 

Med en pil i papper börjar jag drapera. På 
grund av papprets kvalité måste jag klippa 
och vika för att få pilen att formas efter 
kroppen. Klipp och vik blir snitt och idéer 
till konstruktion föds. Kvalitén medför också 
att pilen hamnar utanför kroppen och inte 
formas lika följsamt som en pil ritad på till 
exempel trikå

Vid undersökande av mitt egna användande 
av sportkläder kan jag urskilja att det är de 
strömlinjeformade linjerna som intresserar 
mig. 

Jag vet sedan innan att jag lätt och direkt 
sätter mig med papper och penna och skissar. 
Med följden att jag börjar och slutar i samma 
snitt och form. Jag börjar därför att jobba 
direkt på ½-skale docka och skissa fritt efter 
resultaten på dockan. Det är ett bra medel för 
att komma ifrån mina begränsande föreställ-
ningar om hur projektet ska se ut. 

* 
Jag vill använda kroppens linjer, men förvrän-
ga dem. Skapa en egen kropp utanpå krop-
pen och på så vis se om det går att komma 
bort från fokuseringen av kroppen?
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När jag börjar reflektera kring linjer på 
kroppen och hur riktningar och linjer kan 
kännas kroppsliga utan att direkt anspela 
på specifika kroppsdelar så leder mina 
tankar mig till konstnären Henry Moore. 
Moore skapar skulpturer som abstraktioner 
av människokroppen, vanligtvis och oftast 
kvinnokroppen.

Genom att låta pilarna och riktingarna få nya 
banor som inte är baserade endast på den 
bärande kroppen utan också har fått hitta en 
egen bana vill jag ta fokus från kroppen men 
ändå vara medveten om den. 

En viktig del i processen blir att jag förvräng-
er, vänder och vrider på allt jag gör. De 
skisser i papper jag visar ovan blir sedan 
manipulerade och uppmjukade för att skapa 
mer rörelse. I den delen av skissandet låter jag 
intitutionen leda skissandet. Jag följer en linje 
men tillåter mig att avvika eller följa med för 
att skapa både en flödande rörelse eller en 
störning i formen.

Anteckning ur dagbok februari 2014:

Jackan ser ut att ha ett mer avancerat och specifikt snitt än 
de andra plaggen i kollektionen. Den känns mjuk och linjerna 
i framstycket går från yttre axelspets och i en våg över bröst 
och mage. I brösthöjd avviker en del av linjen och blir ett slag 
medan ett annat skapar en halsringning. Snittet är baserat på 
pil som draperades på 1/2-skale docka för att sedan mjukas upp 
i skissen till mjukare och mer strömlinjeformade linjer. 
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Tubtopp och kjol. 

Vid drapering av raka stycken som ska formas efter kroppen så uppstår former och linjer. Vid upp-
komsten av en ny linje har jag sedan arbetat för att behålla den linjen men på en annan del av krop-
pen. På så sätt går jag bort från att linjen är baserad på kroppen och därmed också framhäver den. I 
ett plagg är formen baserad på en kroppsdel och i ett annat så bildar den en ny form på kroppen.

Varför förvränger jag? 

I många av mina projekt har förvrängningen varit en central del.Speciellt i min mönstervärld. 
Det är en del av min metod att utgå ifrån en symbol för att sedan omtolka den. Nedan ser ni 
ett exempel där en pil blivit ett objekt i papper som sedan i datorn abstraherats till endast de 
visibla linjerna i objektet. På så vis skapas nya riktningar och i de olika stegen kan jag upptäc-
ka nya former och se nya siluetter och plagg, men samtidigt behålla det som gör det bärbart 
och användbart. Man spelar inom en ram med vissa regler men förvränger och får dem att 
analysera sin egna existens.
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Anteckning ur dagbok februari 2014:

T-shirt med print och jeans med slits. På tröjan har jag skrivit ut ett artwork gjort i photoshop och placerat 
täckande över hela ytan. P.S säger att jag tycker det ser ut som en glitch. Som om en glitch har uppstått 
då man försökt rita en sportlogga i ett datorprogram. H kommenterar att det påminner om Star Trek och 
skickar ett mms för att förtydliga. 

Jag gillar glitchen men jag är mindre glad för Star Trek.

Jag omvärderar.
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Jag lyssnar på ett avsnitt av  Stil på Sverig-
es Radio där det diskuteras att det har ska-
pats ett nytt kvinnligt ideal där vältränade 
armar är i fokus.2 Ideehistorikern Karin 
Johanesson förklarar att kvinnans ideal 
matchar med kvinnans plats i samhället. 
Muskulösa armar ska signalera styrka och 
makten över sin egen kropp. Men också 
välfärd. Att kvinnan, har tid och pengar att 
träna sin kropp. Johanesson nämner dock 
att det känns en aning sorgligt att kvinnans 
kropp, då hon vill visa att hon har makt, 
alltid går åt det mer maskulina idealet och 
att detta är ett sätt att ansluta och foga sig 
till den rådande hierarkin. Att kvinnan trä-
nar bort sina kvinnliga former. *

*Jag känner mig ambivalent till ämnet, 
kanske för att jag blir en aning självkritisk. 
Varför finner jag mig i den här hierarkin? 
Varför vandrar jag själv runt i en stor 
herrkappa med breda axlar, raka tröjor och 
vrider och vänder på mig så fort jag har 
mer än mitt örhänge på mig som dekora-
tivt element. Jag har dessutom aldrig två 
örhänge i... Varför har jag ställt mig i ledet 
och bestämt mig för att jag känner mig 
trygg såhär, utan att egentligen reflektera 
över det?

*Vad är en kvinnlig form egentligen? Finns 
det ens? 

Jag bestämmer mig för att undersöka armen. 
göra den lite mer maffig. 

Jag lägger fleece i två lager med tunnt skumg-
ummi mellan. Jag börjar fritt quilta ett mön-
ster av en massa flytande former. Riktingar 
som inte riktigt kan bestämma sig hur de ska 
fortsätta. 

Anteckning ur dagbok mars  2014 :

Principen med pilar som är riktade åt olika bärande punker finns inte kvar så synligt. Det har resuterat i en 
väska där både påsen (volangfickan) och axelremmen fästs i en pil som är snurrad ett varv och skapar en 
ring som hänganordning. Ringen blev essensen av den ideen.  
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Feminitet
Jag har länge sparat på den textrad skriven 
av Alice Munro. Jag har tänkt på den och 
nu, i denna reflektion känner jag att den 
bör få ta sin plats: 

”Själv har hon slutat klä sig i långa kjolar 
och kaftaner, för att han har sagt att han 
tycker illa om åsynen av kvinnor iförda 
plagg som släpar i marken, plagg som för 
honom, säger han, signalerar inte endast en 
kvinnas avsikt att inte utföra något ordenligt 
arbete utan också hennes ständiga önskan 
att bli beundrad.”1

Utgångspunkten för mitt ämne i exjobbet 
var ett påstående från mig själv där jag 
hävdade att funktion varit och är något i 
stora drag avsett för mannen och dekora-
tion något prioriterat kvinnan. Jag vill nu 
utreda hur och varför jag påstod detta. 
Jag anser fortfarande att det ligger något 
i påståendet och jag ser det som ett stort 
problem att vår verklighet fortfarande i 
många avseenden är så åtskiljande mellan 
manligt och kvinnligt. Nina Björk skriver i 
Sirenernas sång:

 ”Mannen är verkligheten och kvinnan är 
utvägen” (Björk, sid 7) 

Användandet av detta citat beror inte på att 
jag vill befästa utan för att poängtera repre-
sentationer. 

Det är en  frågeställning vart pilarna pekar 
och vad riktningen är. Jag jobbat efter att pi-
larna ska vara riktade mot de bärande punk-
terna av ett plagg,. Så som höfter och axlar till 
en början. Och att den bärande punkten har 
det dekorativa elementet. Att där, där finns det 
som håller ihop allt, metaforiskt och fysiskt 
sett. 
När du drar en linjer, axel till höft från både 
höger och vänster skapas en kryss som liknar 
siluetten, “The New Look” från 40 talet. 
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När jag bedömer ett plagg eller siluett som 
”kvinnlig” så vill jag vara medveten om vad 
som är kvinnligt och varför jag beskriver 
något med det ordet. Min uppfattning om 
vad kvinnlighet är baserat på hur kvinnan 
framställts innan i historien.

Efter läsning av Nina Björk känner jag 
ännu mer hur kvinnan är ett verktyg för 
eskapism.  I slutet av 1940 talet och början 
på 50-talet  kom Diors ”The New look”-  Då 
var den ett sätt att försvinna från modet 
andra världskriget hade fört med sig. Men 
också ett sätt för männen att ta sig tillbaka 
upp i det verklighetsförankrade skiktet och 
låta kvinnan vara kvar på en piedestal, 
skulptural och åtråvärd. Vi måste ständigt 
ha dessa motpoler, en flykt då verkligheten 
blir för jobbig. Det som händer är att desto 
längre in i sagovärlden vi förflyttar kvin-
nan desto längre ifrån verkligheten desto 
mindre makt över sin verklighet har hon. 
Visst kan man genom mode skapa en utopi 
men, den måste på ett eller annat sätt vara 
skapad för att föra verkligheten framåt, inte 
förskjuta den till historiens ideal så som man 
gjorde på 1950-talet. 

Jag vill i kollektionen utgå ifrån något jag 
associerar som typiskt feminint och som jag 
dessutom personligen har problem att för-
lika mig och klä mig med.  

En förvrängning kan handla om abstrahering. 
Men det kan också vara ett förhållningssätt 
till ett ideal. Som mina tankar kring ”The 
New Look”, siluetten är närvarande. Men den 
är omtolkad och lika inspirerad av och använd 
som vänd ryggen.  

Jag förvränger för att hitta
 nya förhållningssätt. 

    abstraherar
     omtolkar 

* The New Look definieras av rundade axlar, en smal midja och vid kjol som slutar under knäet. 
Looken skapar den klassiska timglas siluetten. (Barnard, sid 152)
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Dagboksanteckning februari 2014: 

Klänning med vridet framstycke, vit t-shirt och 
vita byxor. Jag beskriver det som ”den vita out-
fiten” för H. Hon påpekar att nästan alla mina 
skisser är vita. (se skissprocess kommande 
sida)

Klänningen utgår ifrån axlarna. Två bärande 
punkter. På magen finns ett snitt där kjoldelen 
är vänd ett varv genom snittet och ut igen.2 
Vid axlarna har jag ritat några oidentifierade 
krummelurer. En på varje axel. Det är menin-
gen att något dekorativt är det som ska hålla 
ihop klänningens fram och bakstycke. Jag vet 
dock inte hur detta element ska se ut ännu. 

Under klänningen har jag ritat ett par stora 
byxor och en t-shirt. Jag gillar tanken på att 
använda mig av klänningen som ett yttre lager, 
ett dekorativt lager som inte behöver bli ber-
oende av att vara ett täckande element. Jag 
designar en klänning utan att tänka på den som 
ett ensamt plagg. Då jag kombinerar det med 
byxa och tröja blir det nästan som ett väldigt 
stort halsband. 
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Jag läser ett citat av Barnard: 

”So, woman’s clothes display the women’s 
sexual attractivness and men’s clothes dis-
play a man’s social status.” (sid 58)

Anteckning ur dagbok Februari 2014 

Tubtopp med lätt utställd kjol. Formerna är släta 
och enkla. En bra exponeringsyta för print. Silu-
etten känns kvinnlig med bara axlar.* Den blot-
tar både axlar och dekoltaget.  Plaggen skiftar 
mellan rött och svart. Längs med sidan flyter en 
form, nästan som om någon försökt rita linjer i ett 
ständigt flödande blodomlopp. 

Jag tänker på  JW Andersons Fall 2013 mens-
wear kollektion där modellerna bar  tubtobbar 
och korta skjorts med volanger. För mig kändes 
det som om gränsöverskridandet mellan könen  få 
gånger varit så tydligt på en catwalk.

* Jag frågar mig själv varför det känns kvinnligt med bara axlar. Själv känner jag mig ganska 
utelämnad då jag klär mig så att mina axlar förblir nakna. När jag var yngre hade jag rent av 
komplex för att visa min axlar. Inte för att jag tyckte att de var fula utan för att jag kände mig 
exponerad och kände mig ynklig. Det kan såklart bero på att mina axlar är tämligen små och 
klena och jag inte känner mig som en stark kvinna då mina tunna lätt framåtlutande axlar vi-
sas för allmänheten.  För mig handlar det om det ständiga komplexet över att visa sig liten och 
svag.

* För att förklara JW Andersons praktik vill jag använda ett citat från en recension från Style.
com skriven av Jo-Ann Furniss 
”Splicing and dicing the DNA of menswear and womenswear is a preoccupation for Jonathan 

Anderson.”
 (www.style.com/fashionshows/review/F2013MEN_JWANDERSON)
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Jag tror på en mix. Jag tror inte på att kvin-
nan måste klä sig i herrkläder för att undfly 
sin hierarkiskt underlägsna situation. Jag 
tror inte heller på ett utsuddande av gränser 
mellan könen, men jag tror på en mer 
flytande gräns. Ett väldigt enkelt exempel är 
att använda klänning och byxa tillsammans, 
eller att reflektera kring kropp och framhä-
va den utan att kväva. 

En designer som jag tycker balanserar man-
ligt och kvinnligt på ett intressant sätt är den 
belgiska designern Dries van Noten. Han 
balanserar också mellan det väldigt dekore-
rade och det bärbara på ett intressant sätt. 

Jag älskar Dries Van Noten. Han är så 
långt ifrån mig, och därför älskar jag det. *

* Hör jag en längtan till det dekorativa?

Det är en mix och en ganska respektlös 
sådan. 

Jag läser i Rodeos höstnummer 2013 : 

“Det feminima och det maskulina brukar 
hänga på varsin sida i en kvinnas garderob. 
Och de bör behandlas varsamt, har vi fått 
lära oss, det ska vara rätt balans, säger 
vem? Inte Dries Van Noten i alla fall. I höst-
kollektionen tar han både det “maskulina” 
för kvinnan - som välskräddade kostymer - 
och det som är tveklöst feminimt -rosa, fluff, 
fransar och glitter - och vrider upp det till 
mas.” (Rodeo, höst 2013, Agnes Grefberg 
Braunerhielm, Kollektionerna, sid 52) 

Looks ur 1. AW13 2.SS13

“If it was barely matched by the daddy-huge 
cabled sweater over a varsity-stripe skirt that 
dissolved into flapper fringes (with crepe-
soled oxfords as footwear), 
and the brocade skirt that feminized a plus-
size overcoat* (...)”

http://www.style.com/fashionshows/re-
view/F2013RTW-DVNOTEN/ 30/3 2014 21.52

“It was definitely Van Noten’s most seductive 
investigation of the masculine/feminine dy-
namic that is at the heart of his aesthetic.”

http://www.style.com/fashionshows/re-
view/S2013RTW-DVNOTEN 30/3 2014 21.52
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Mitt egna avståndstagande från dekoration, 
eller mitt påstådda avståndstagande till det, 
ligger i att jag haft en tanke om att de-
korerandet och utsmyckandet av oss själva 
förknippas så tätt med att dekorera sig för 
någon annan och av någon annan. Att man 
skulle dekorera sig för att vara attraktiv. 

Jag läser Fanny Ambjörnssons ”Rosa - den 
farliga färgen” om hur man redan i väl-
digt låg ålder lär sig att kategorisera och 
sortera kön utefter färg och klädkoder. Det 
handlar inte bara om att färgen rosa är 
starkt kodad som en så kallad tjejfärg utan 
också att barnkläder ofta är utsmyckade. 
Det handlar om att man som flicka snabbt 
lär sig att man blir uppskattad när man är 
fin, typiska tjejkläder genererar mer
komplimanger och uppskattning. (Ambjörns-
son, sid 81)
Tjejer blir alltså lättare uppskattade för 
sitt utseende och yttre medans killars upp-
skattning är mer handlings-relaterad och 
kopplad till en handling och gärning* mer 
än hur de ser ut.

På samma sätt som Ambjörnsson beskriver 
hur ett barn tidigt lär sig att uppskattning är 
något man får för att man är fin som flicka 
och tuff som kille så finns det enligt Barnard 
en bakgrund i att en kvinnas mål i livet var 
att bli vald som fru till någon. Eftersom att 
arbete inte var något som tillskrevs kvinnan 
så var det en överlevnadsprincip att hitta 
någon som ville gifta sig med henne. Ett 
medel för att bli vald är att framhäva istället 
för att dölja kroppen, att sätta kroppen på 
display. (Barnard, sid 58)

-* funktion? 

Påtal om mitt tidigare avståndstagande får jag  
frågan om jag definierar mig själv som mini-
malist? 

Svar: Jag tror att jag har strävat åt det hållet. 
Med föreställningen att det skulle vara något 
finare. Jag hör Loos i mitt huvud och upprepa 
ett citat:

“Bristen på ornament är ett tecken på själslig 
kraft (...)”
(Loos, sid 21) 

Jag tolkar det som att Loos menar att avs-
aknaden av dekoration skulle ge mer utrymme 
åt bärarens individ. 

Ett citat som dyker upp i mitt huvud är det 
av produktdesignern Dieter Rams som skrev 
tio hållpunkter för bra design, varav den sista 
var: 

“As little design as possible.”

Min reflektionav det här är: Dieter designade 
produkter, funktionella produkter. Pågrund av 
dess funktion som står högre än dekoration 
skalades dekorationen av, gjordes oväsen-
tlig och en markör för “dålig design”. Detta 
förstärkte enligt mig hierarkin och då han-
dlingskraftem är typisk manlig så förknippade 
det avskalade ännu mer med funktion och 
manlighet och bra design medans dekoration 
bara var: för att dekorera kvinnan och göra 
henne ännu mer passiv. DÄRFÖR är jag inte 
minimalist och jag älskar dekoration!
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Abstraherade patches och 
logotyper
Jag får en ide att skapa abstraherade och 
tomma patches som skulle symbolisera en 
projiceringsyta för vad som helst. Inte vara 
begränsat till en musiksmak eller åsikt. 
Den poetiska baktanken är att man genom 
denna tomma yta kan finna en yta där man 
kunde applicera vilken tanke man vill. Jag 
som designer skulle när jag såg plagget 
och märket eventuellt känna den känsla 
jag hade när jag sydde det. Eller känna en 
tillfredsställelse av att jag vet allt om just det 
plagget och märket kunde bli en symbol för 
detta. Medan en bärare kan lägga in vad 
den kände för och vill att den skulle sym-
bolisera.

Den svenska desigern Ann-Sofie Back har 
i sin senaste kollektion skapat en kollektion 
med patches i reflexmaterial. Stora tomma 
avgränsade ytor. De är för mig ett typiskt 
exempel på där en symbol är fri för tolkn-
ing för en allmän publik medans för de in-
satta betyder ytan ”Ann-Sofie Back”, nästan 
som en hemlig klubb. 

I arbetet med mina prints och mönster har jag 
jobbat med förvrängning av tre objekt: pilen, 
blomman och titeln på min kollektion. Jag 
använder mig av funktionen transform/warp i 
Photoshop för att snurra och förvränga. 

Titeln Decotion blir som en logga som när jag 
snurrar den blir en logga utan text som då blir 
endast en symbol, som nike symbolen eller 
pumas puma. 

Huge patch logo sweatshirt ur 
BACK ss14 Exempel av förvrängda titlar 

(decotion)
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Mina mönster och artworks är relativt ab-
strakta. Även mina former som ser ut som 
att de är text är inte det, de är bara en 
form. En form du kan lägga in vilken men-
ing du vill i. Det är som en logga utan ett 
varumärke och en graffiti tag utan en 
avsändares alias. *

Exempel ur tidigare skissprojekt. 

Jag ritar: det fungerar som en terapi för mig. 
Att rita former utan betydelse. De kan betyda 
att jag är stressad, jag behövde sitta ner. De 
kan betyda att jag varit orolig för något och 
maniskt, som någon med restlesslegs, suttit 
och ritat frenetiskt. Form på form. 

I arbetet med mina mönster har jag jobbat 
mycket i dator. Jag har tagit former ur delar i 
min inspiration. Till exempel höftpartiet på ett 
par löpartights. Den former har sedan blivit 
den begränsning jag har formmässigt när jag 
förvränger. 

Även här blir något funtionellt översatt till 
“endast” dekoration. 

* Under ett skissprojekt jag hade under våren 2013 så ritade jag abstrakta former inspirerade 
av graffiti. Jag intresserade mig för hur en tag  eller en throw up innehåller text och namnet på 
en målare eller ett crew av flera men att det endast är förståeligt och översättbart till en verklig 
person för insatta i graffitivärlden. Jag som utomstående kan endast se på det visuellt och lägga 
mina egna värderingar i det. Så vill jag att man ska se på de abstrakta formerna i mina plagg. 
Som något fritt för tolkning. För mig som ritar formen och eventuellt sedan överför den på plag-
get finns det ett värde i akten att överföra det och kanske kan den få symbolisera det stadiet jag 
var i då det utfördes. 
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Pilblomman blir en symbol för 
reflektionen. För mig innefattar den alla 
tankar och arbete, för någon annan kanske 
den bara är vacker.

Blommor och pilar
 
Jag lyssnar på Stil i P1 igen: 

” (…) blommor är själva kärnan till skön-
het.”

För att beskriva en kvinna används ofta, 
exempelvis i skönlitteratur och populärkul-
tur, ordet blomma som en definition av 
skönhet.1 Även som mönster och dekorativa 
element används blomman och den tycks 
aldrig gå ur tiden, endast få en ny look. 
När en trend vissnar kommer en ny. Även 
som namn på plagg finns den med. Ett ex-
empel är tulpankjolen vars siluett är som en 
uppochnedvänd tulpan. 

Jag har tänkt mycket på den symboliska 
aspekten i blommor. En blomma kan vara 
positiv och den kan vara sorgsen. Du kan 
få blommor av en person du tycker om och 
du kan lägga dem på någons grav. Du kan 
också, som en vän till mig sa, köpa dem 
när du känner att ditt liv är kaos och du 
behöver ta hand om något annat liv än ditt 
eget. Känslan av att få något att växa är 
tillfredsställande. 

Det finns något passivt med en blomma. 
Den växer, då du ger den vatten. Den 
växer där du planterat den, och om den 
växer utanför det område du vill sätter du 
den i spaljé. Jag tänker snabbt att detta är 
liknar hur kvinnan varit underordnad man-
nen3 och satt innanför hemmets väggar för 
att växa (inte växa).*

* På så sätt hör detta ihop med kläder på många sätt. Jag vill skapa kläder för att få bäraren 
att växa och känna sig trygg. Jag ser en problematik i att dekorera en annan människa och få 
den att utveckla den ytliga kapaciteten. Så kan jag känna att min tidigare inställning till dekora-
tion var. Att det var något någon annan skapat/köpt åt dig, för sin åskådande blick inte för 
bärarens innersta självkänsla. Så hur skapar jag plagg där dekorationen är på bärarens premis-
ser? Kommer jag kunna ge en lösning på detta?
( I min process har jag jobbat för att skapa plagg där dekorationen också är en del av plag-
gens existens, att utan att knyta ihop plagget med det dekorativa elementet så kan heller inte 
plagget sitta uppe på kroppen, det existerar därför inte (?). Utan bäraren existerar plagget ej, 
plagget lever på dekorationen och bärarens kraft att använda just det dekorativa.)

*Kvinna  Natur (moderjord)   Blomma 
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 I filmen The birth of a flower från 1910 får 
vi följa blommor som blommar ut. Det är 
filmat i svart vit för att sedan färgläggas i 
efterhand. Jag gillar hur färgerna som lagts 
till inte känns naturliga, för mig blir det ett 
ifrågasättande om vad som är naturligt och 
vad är den naturliga bilden av kvinnan?
Sops

Ur upplevelsen av nämnd film kommer ideen att 
trycka på svart botten. Då jag använder mig av 
polyester och jeans i de trycka delarna av kollek-
tionen så måste jag använda mig av pigmentfärg. 
Pigmentfärgen lägger sig ovanpå tyget och pen-
etrerar inte den textila fibern som reaktiv färg. 
Det ger en plastigare känsla och jag referar det till 
klassiska t-shirt print som spricker och nöts. *

När botten är svart blir det också en process då 
man först måste trycka med vitt för att få den 
eventuella färgen att synas. Man färglägger printet 
på samma sätt som den svart vita filmen. 

Ett annat sätt jag har utforskat för att “framkalla” 
ett mönster/artwork i ett mörkare tyg är att måla 
på jeans med klorin. I en eventuell produktion 
av plaggen skulle jag vilja hitta ett annat sätt att 
framställa dessa mönster då klorin inte är så bra 
för miljön. 

* Jag gillar att det nöts, det syns att plag-
get används och bäraren gett det ett liv. 
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Jag nämnde innan Dries Van Noten som 
ett exempel på någon som använder sig av 
både manligt och kvinnligt i symbios. Det 
arbetar han med, som tur är, även då han 
gör herrkläder.*

“Van Noten agreed there was defiance in 
the almost total domination of the flowers, 
or as he put it, “Seeing how far you can 
go with transparent shirts and dévoré and 
still be able to say, ‘Hey man, this is men’s 
clothes”

http://www.style.com/fashionshows/re-
view/S2014MEN-DVNOTEN 30/3 2014 21.53
 

Då jag själv jobbat i klädbutik i flera år vill 
jag dela med mig av att det är inte så att 
blommiga kläder för herrar inte finns. Men 
9 av 10 gånger så har mannen som köpt sk-
jortan med blommor på fällt en kommentar 
om att “nu är han vågad!”, ursäktat sig el-
ler förklarat att “Ja han är ju inte gay iaf...”

* Att Van noten använder blommor även i sina herrkollektioner känns viktigt för framtiden. Det 
är inte bara inom damkläder man behöver arbeta med representation. Även inom herrkläder 
måste det feminima bli mer accepterat. Det har hänt mycket, men det kan hända mycket mer. 
Jag är gärna en del i denna utveckling. 

Look ur SS14
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Bilaga: Utdrag ur skissbok, Line up



     
             29

Resultat : Kollektionen 

 

Foto: Fredrik Andersson
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Foto: Luka Karssenberg
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Visningen 
Den 28/4 genomförde jag en modevisning i Konstfacks seminar-
iegång. Kvällen hade som syfte dels att visa mode på Konstfack men 
också att bli en plattform för dokumentation. Mitt mål var att doku-
mentera visningen och sedan ställa ut dokumentationen på vårutställ-
ningen på Konstfack. Ett mål var att bokstavligen få så många sidor 
av kollektionen som möjligt. Jag använde mig av följande medel för 
att nå mitt mål: 

- Kollektionen visades i två akter. Klockan 19 gick första akten ut, 
kombinerad och stylad så som jag ritat den. Klockan 20 visades 
kollektionen på nytt. Denna gång stylad av stylisten Cornelia Blom. 
Det var ett medvetet val att inte ta så stor del i Cornelias arbete då 
jag ville att hon skulle få tolka kollektionen så fritt hon kunde.
- Visningarna dokumenterades av tre olika fotografer: Fredrik An-
dersson, Luka Karssenberg och Fanny Waller. Alla tre var placerade 
på olika positioner i lokalen och hade fått få men olika direktiv ifrån 
mig. Det var till exempel en sådan enkel skillnad som att Fredrik 
fotograferade digitalt med blixt medans Luka arbetade analogt och 
utan blixt. Alla tre har olika stilar och bara genom att de är tre olika 
individer hoppades jag på att få tre olika tolkningar av kollektionen. 
- Jag gav vänner och bekanta order om att filma hela visningen med 
sina mobiler. Återigen hade jag förhoppningen om så många vinklar 
och versioner som möjligt. 
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Vårutställningen 

Jag har alltid haft problem med kläder på 
utställningar. Jag tycker att de tappar sin 
kontext. I alla fall den kontext jag vill ha mina 
kläder i. Jag vill att mina kläder ska använ-
das, sättas i förhållande till en individ, kropp 
och personlighet. På Utställningar känner 
jag ofta att denna person som bär plaggen 
försvinner. Ofta för att man att man sätter 
plaggen på en skyltdocka eller galge. Jag 
valde att helt utesluta de fysiska plaggen och 
fokusera på det som blir kvar efter en visning: 
dokumentationen.
 

Foto: Fotografierna är tagna under och mel-
lan visningarna. När Fredrik mellan visnin-
garna tog hand om en efter en modell och 
fotograferade dem framför en bakgrund 
målad i rött och blått, som två accentfärger i 
kollektionen, hade Luka en uppgift att snarare 
fotografera i smyg och mer spontant. För mig 
kompletterar dessa två typer av foto varan-
dra. Den mer uppställda känslan i Fredriks 
studieliknande foto får ytterligare en dimen-
sion av Lukas värme och mänsklighet. Det ger 
modellerna mer personlighet och man kom-
mer närmre plaggen både psykiskt och fysiskt. 

Film: Det i hopsamlade materialet av mobil-
filmer från visningen klipptes sedan ihop till en 
komplett film av visningarna. Då materialet är 
relativt rått och rakt dokumenterat har jag valt 
snabba klipp och övergångar. Jag har klippt 
och zoomat in i bilderna för att förstärka 
känslan av de olika blickarna på visningen. 
Jag har valt att inte klippa bort publiken och 
istället ge den utrymme för att ge värde till 
alla de olika tolkningar som förhoppningsvis 
gjordes i folks hjärnor den kvällen. Filmen är 
på många sätt en kommentar till den spridn-
ing av material som sprids från våra telefoner. 
Genom denna akt av i hopsamlande och 
vårdande av material tar jag makten över 
detta material igen men varje individuell tolkn-
ing finns fortfarande kvar, var och en för sig. 

    

Setting: Jag använde mig utav samma setting 
som användes på visningen till vårutställnin-
gen. Jag ville återskapa visningen i den mån 
jag kunde och skapa en inramning fysiskt 
som även gick att återfinna i filmen.
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Slutdiskussion
Jag har ett flertal gånger under projektets gång tvivlat och ifrågasatt 
om jag genom min reflektion bara förstärker det jag egentligen vill 
bryta upp. Att jag ännu mer befäster ideal och normer jag I själva 
verket ifrågasätter. Jag är glad att jag trots det fortsatt och därmed 
lärt mig att våga ta mig an ämnen som känns stora och svåra. Att 
man får ta sig an ämnen på sitt egna sätt. 
 

Jag undrar: har jag lyft det dekorativa I mitt arbete? 
När jag tittar på kollektionen är min första tanke att jag inte gjort 
en dekorerad kollektion. Det är snarare att tanken och reflektionen 
om dekoration fött ideer. Jag känner att jag skulle kunna utveckla 
den dekorativa delen ytterligare. Utveckla skala, dimensioner och 
kvantitet och på så sätt utmana min estetik och designidentitet yt-
terligare. Det viktiga har varit att hitta en balans, att hitta ett sätt att 
ta mig an det dekorativa. Att till exempel göra plagg beroende av 
skärp och snörningar. Det är en metod jag kommer fortsätta jobba 
med speciellt med tanke på det jag vid samtal sett att det för med sig 
till bäraren. Man kan också tänka att man i framtiden vänder på det, 
att funktion endast blir dekoration. Kanske är det så man förhöjer 
dekorationen, att den får utplåna funktionen? 

Under en intervju jag gjorde för radioprogrammet Frukt och Funkt 
på Radio Skanstull diskuterar jag kollektionen tillsammans med 
Cornelina Blom, stylisten för min visning. Hon menar att när hon 
provade plaggen kände hon sig väldigt bossig. Vi kom fram till att 
det mycket handlar om dubbeltydigheten i plaggen: att något kan 
kännas barnsligt bekvämt och elegant på samma gång och att kap-
pan i fleece är bekväm som en morgonrock men vid första anblick 
ser ut som en pampig ullrock. Som bärare får du själv bestämma 
vem du vill vara och vad du vill förmedla. Jag nämner det för att jag 
anser att det är en väldigt fin beskrivning och något jag känner är en 
intressant vinkel på hur man som bärare på sätt och vis tar makten 
över sin egen kropp. Tvåtydigheten som finns I detaljer på plagg kan 
bli en symbol för att föra makten till bäraren och göra den till subjekt 
istället för objekt.

I början av min process ger jag mig själv kritik för att jag utan 
eftertanke ofta prisat det maskulina I min design och tagit avstånd 
till många feminima drag. Jag frågade mig själv om jag genom detta 
indirekt förmedlat att det manliga skulle vara bättre än det kvinnliga 
och att det skulle vara en feministisk strategi. Genom att behandla 
dekoration menade jag att jag även behandlade och tog mig an det 
feminima i min design. Så, har jag lyckats med att reclaima 
feminimiteten och göra mig bekväm med den? Jag tycker mig ha 
lyckats göra en kollektion som reflekterar kring feminimitet. Därav 
anser jag att jag lyckats. Men jag anser att jag I kommande projekt 
kan ta i mer och våga mer.



     
             34

I jeanskavajen är konstruktionen stor men över axlarna formsydd. 
Jag ser det som en kommentar till hur det under 80-talet var modernt 
med extremt breda axlar, det skulle signalera makt och om man ska 
analysera det som är det definitivt ett manligt attribut som sätts I rela-
tion till kvinnan för att ge den makt. Det visar att man anser att makt 
är något manligt. 
Detta är något jag känner att jag måste fortsätta reflektera över och 
hela tiden fråga mig själv hur jag förhåller mig till det: hur använder 
jag mina referenser, hur förhåller jag mig till dem och vad förmedlar 
dem? 

Som sagt så har syftet med mitt examensarbete inte varit att hitta 
svaren. Syftet var att finna ett ämne, föhoppningsvis ett outömligt 
sådant. Det fann jag. I min text har jag nämt en liten liten del i ett 
stort och oändligt ämne. Det har många gånger känts som ett 
alldeles för stort ämne och i vissa fall har processen blivit lidande 
och lite rörig. Då jag nu insett att det är ett ämne jag vill fortsätta 
jobba med och utveckla ser jag dess storlek som en oerhörd kvalitet. 
När jag tänker att det är ett ämne som ska vara basen för min prak-
tik känns det också som om det kan vara lättare att avgränsa och 
bygga kommande kollektioner på mer avgränsade områden inom 
detta stora ämne som gav mig lusten till mode tillbaka. Jag är nu helt 
övertygad om att mode definitivt är ett medium att ta hjälp av då det 
kommer till förändring av samhället. 
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