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Sammanfattning!!!
Jag har alltid ansett att kläder kan beskriva 
saker om oss utan att behöva använda ord. 
Det fungerar som en första presentation. Jag 
börjar studera min omgivning klädsel på mina 
resor i Stockholms tunnelbana. Jag möter 
ständigt mörkrädda siluetter och jag märker 
att även jag är en av dessa mörkklädda 
siluetter, svarta kläder från topp till tå. Det 
känns som jag befinner mig i en fyrkant i hur 
vi förväntas vara och se ut. Det svarta 
kläderna fungerar likt en uniform, en uniform 
som säter oss i ett större sammanhang och 
tar bort individen. Med mina svarta kläder kan 
jag passera obemärkt förbi utan att någon 
skulle se mig. Jag känner att det är något som 
jag saknar, saknaden till den fantasi som 
kläder kan frambringa och kläders betydelse.!!
I mitt gestaltningsarbete har jag arbetat utifrån 
fyrkanten som designmetod och hämtat 
inspiration från olika uniformer. Jag har 
undersökt en teknik där jag inte behöver 
använda några sömmar som avslut, utan att 
tyget fransar sig. Jag har skapat 3 fiktiva 
karaktärer som jag möter under min resa på 
tunnelbanan.!
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!!!!
Bakgrund!!
Jag har tidigare arbetat mycket med olika tekniker och material. Det handlar om att 
arbeta med att få fram en känsla via detaljer. Jag har tidigare studerat mode i Borås och 
där upplevde jag att mode var inmatat och att det skulle vara på ett visst sätt. Att arbeta 
med mode på Konstfack har handlat om att se på mode på ett annat sätt, att utmana vad 
det egentligen är och innebär. !
Något som alltid har legat till grund för mitt intresse av det textila är klädernas betydelse 
och vad de har för innebörd för oss som olika individer. Kläderna är en första presentation 
av oss. Kläderna kan vara ett medel att uttrycka saker om en själv, utan att behöva 
använda ord. Material, färger och strukturer kan i kombination med varandra, kan 
signalera olika saker, kanske ord och meningar. !
Under en längre period har jag reflekterat över likheten i vårt sätt att klä oss. Jag ser en 
enhetlighet när jag rör mig här i folkmassorna i Stockholm. Som ett homogent rum, där 
alla liknar varandra, även jag. Jag känner en frustration, jag är i en fyrkant och alla är en 
del av fyrkanten. Hur jag förväntas vara, för att passa in. I detta homogena, fyrkantiga, 
enhetliga och kala rum får jag en längtan efter det dekorativa. Vad är dekorativt? Vad är 
det jag saknar? !
Syfte/vad!!
I det här projektet kommer jag att göra kläder. Jag ska göra kläder där jag funderar över 
enhetligheten, som jag upplever, i vårt sätt att klä oss och hur jag förhåller mig till det. !
Avgränsningar!!
Jag ska göra en mindre kollektion på 3 outfits. 
På grund av arbetets potentiella storlek har jag begränsat mitt arbete till västvärlden. 
Eftersom jag i stora delar utgår ifrån mig själv och mina upplevelser. 
Syftet är inte att detta arbetet ska sluta i några konkreta svar och lösningar till 
problematiken jag undersöker. Min önskan är att detta arbete och reflektioner jag för, är 
en hjälp för framtida arbeten. !
Arbetsätt!!
Jag ska arbeta med fyrkanten som uttrycksätt både i det kreativa arbetet och idémässigt 
samt i det teoretiska.Fyrkanten är därför en metafor, ett förhållningssätt och en fysisk 
utgångspunkt i gestaltningsarbetet. !
Fyrkanten ska leda in mig i olika tankeprocesser och funderingar över det homogena. Hur 
vi anpassar vår klädsel för att passa in i de normer som finns. 
Fyrkanten blir alltså ett medel för att komma till olika resonemang och till de olika 
slutsatser som sker i den gestaltande processen.  !!!
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!!!!
Disposition !!
Den fortsatta undersökningen är indelad i två huvudkapitel. I den första läser jag och 
reflekterar. I den andra delen presenterar jag min gestaltningsprocess. Genomgående i 
de båda kapitlen har jag delat upp texten i olika typsnitt för att förtydliga läsningen. !
Texten kommer att delas upp på följande vis:   !
Jag ser - Helvetica!!
Jag reflekterar - Georgia Kursiv !
Jag läser - Times New Roman !
Jag gör - Courier New !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!!!!!!!!!
Fyrkanten!!! !!!!!!

                                       En reflektion om ”fyrkantighet”!!
                                        -Vad innebär det?!!!!!!!!!!!!!

       !!
Fyrkanten!
                !
                        Enhetlig och homogen  !
                                                      !!!
                   !!!!!!!
                    En saknad till det dekorativa. Vad innebär de dekorativa för mig?!!
                                                                   Faller föreställningen om dekoration utanför fyrkanten?  !!!!!
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2.0  Fyrkant som norm!
       och att passa in.!!
2.1 Jag åker kollektivt, fram och tillbaka, varje dag. !!
Jag sitter på tunnelbanan och ser hur människor stressar för att nå sin slutdestination. 
Jag vet inte var deras slutdestination är. Jag vet ingenting om deras liv. Det enda jag kan 
avläsa och förstår är deras sätt att klä sig och deras sätt att röra sig. !
Människorna runt omkring mig rör sig skyndsamt fram och tillbaka. Någon kliver av och 
en annan kliver på tåget. Jag känner hur jag vävs samman med dem. Tempot påverkar 
mig och jag känner hur deras stress smittar av sig på mig. !
Jag stirrar ut i vimlet av människor och det enda jag ser är de enhetliga siluetterna och en 
svart massa. De mörka färgerna klumpas ihop och det som är kvar är det svarta. Jag 
tittar ner för att se hur jag har klätt mig idag. Det som möter min blick är svarta skor, 
svarta byxor och en svart jacka. Då slår det mig att även jag är en i mängden, en i 
massan. Jag kan passera obemärkt förbi och ingen skulle se mig. !
Jag kliver på mitt tåg och sätter mig ner. Platsen är varm, någon har precis suttit här. 
Kanske har hon, eller han, också varit stressad. Jag stoppar hörlurarna i mina öron. Det 
spelas men jag lägger inte ner någon större av vikt vad som spelas. Det jag tänker på är 
människorna runt mig. Jag tittar på deras kläder och funderar över vad jag kan dra för 
slutsater av deras sätt att klä sig. Jag funderar över vad de lägger för värderingar i sitt 
sätt att klä sig. !
En man, som sitter på andra sidan gången, bär skjorta och slips. Han har troligtvis klätt 
upp sig för sitt yrke. Damen mitt emot mig bär en röd stickad mössa som ser sliten ut, 
kanske är det hennes favoritmössa. Jag gissar att hon har en relation till mössan, något 
som gör att hon fortfarande använder den. Den ser verkligen använd ut. På nästa 
hållplats kliver en ung kvinna ombord. Hennes filtade hatt, pälsjacka och Michael Kors  1

väska ger intrycket av att hon följer trender och vet vad det senaste är. Jag kan inte 
undgå ett ord som kommer som en viskning,”mainstream” . 2!
Allt detta får mig att inse att på nära håll ser jag de små detaljerna som vi väljer att 
representera oss med. Det som på långt håll, för mig, framstår som en svartklädd 
homogen massa visar sig att på nära håll innehålla en hel del olikartade uttryck. !
Jag läser i boken ”Klädernas tysta språk” där författaren Tonie Lewenhaupt skriver att ”detsamma 
gäller även för oss som ständigt går svartklädda och därmed blir medlemmar till ett slags 
frimureri, där det svarta fungerar som passersedel i lika hög grad som den mörka kostymen 
med välstruken skjorta och sidenslips på det börsnoterade företagets sammanträde”. !
Jag blir glad när jag ser någon som avviker från normen. En klädsel med dekorativa 
inslag som går att skilja från mängden. Mängden som den svarta massan utgör. 
Den svarta massan som utgör fyrkanten 
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 *Michael Kors är en amerikansk modedesigner. Han tillverkar kläder och diverse accessoarer.!1

(http://www.michaelkors.com)

 ”Mainstream” är ett engelskt uttryck som kan översättas till huvudströmning. Likriktat mode 2
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2.2 Innebär ”enhetligheten” att vi klär oss illa?!!
Jag funderar på ”enhetligheten” i vårt sätt att klä oss och hur det 
förhåller sig till identitetsskapandet. Tanken slår mig att det är i 

konsumtionen som skapar vår identitet. Viljan att ständigt förnya 
sig själv, istället för att handla utifrån ”sig själv”. Allt kanske handlar 
om att ingå i vad som anses ”rätt”. Men även om likheten finns i vårt 

sätt att klä oss, är alltid sammansättningen av det vi har på oss 
individuellt utvalt och kombinerat, vilket är märkart på nära håll. !

I boken ”fashion and modernity” där finns ett avsnitt som heter ”People dress so badly 
nowadays: Fashion and late modernity”. I detta avsnitt skriver författaren Andrew Hill om 
sin syn på vår tid och vårt sätt att klä oss .Andrew Hills påstår att vi människor klär oss 3

dåligt.”It is dominated by the same plan, dark coulors, cuts and shapes”, säger Hill. Han 
tycker att i ett såpass individualiserat samhälle, som idag, borde människor klä sig utifrån 
deras identitet och utforska meningen och förtydliga vem man är samt det specifika och det 
komplexa i ens uttryck. Hills tycker att vi borde leva i en tid av enastående specifika 
uttryckssätt. Han skriver att han skulle kunna byta ut allas kläder, med varandra, utan att det 
inte skulle spela någon roll och ingen skulle reagera på det. Hills tycker att kläderna har 
förlorat sin symboliska kraft. Hur kan en identifiering ske i sneakers, jeans och T-shirt? Jag 
läser ”you will be an individual - distinkt, unique, and only yourself- but you will be just like 
everyone else; you cannot be anything else.” !
Därefter kommer en respons från Adam Briggs där han förklarar sin syn på detta.  
Han argumenterar emot Hills och menar att man inte kan påstå att ingen klär sig 
individuellt. Beträffande Hills oro för identitetens kollaps i relation till olika klasser. ”It is 
not the end of the collective identity,” säger Briggs, ”but rather, a profusion of the 
collectivities we look to for the answer ”who am i?”. Att vi klär oss likadant finner han 
missledande. Det kontemporära modet är långt mer heterogent än föreslaget. Så varför 
uppstår då känslan av likheten? Briggs benämner den känsla som”sameness” och menar att 
vi måste ta hänsyn till både objekten och dess mening, relationerna mellan dessa. Han 
förklarar, i denna känslan av det homogena måste vi förstå det specifika system av villkor 
och bestämmelser av hur våra kläder hamnar i våra garderober. Gällande objekten är det 
viktigt att förstå den specialisering som finns i att skapa kläder. De urval som finns hos 
tillverkare måste vara relativt stabila för att vara ekonomiskt genomförbart. !
Enligt uppsatsen ”Krädd- Konsten att balansera ekonomiskt och kulturellt kapital”  menar 4

författarna att modet idag tar ofta tar väldigt stor plats i medierna. Dess variationer påverkar 
oss och samhället på alla olika plan. Kulturellt, ekonomiskt, estetiskt och även socialt. Det 
är ett sätt att ”visa upp sig” och att förmedla sin smak och livstil. Modet skapar en kollektiv 
trend i samhället vilket medför att detta symboliserar tidens anda.  !
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 Hills baserar sina argument på det han ser när han reser med Londons tunnelbane-system och på Londons gator. Det han upplever 3

när han iakttar folk i rörelse. 

  Författare Andreas Palm och Mirja Viberg, 2009.4



Jag undrar över vad specialisering betyder. Jag googlar snabbt fram det på Wikipedia. Där 
står det: ”Specialisering innebär, inom företagsekonomi, att produktionen av olika varor 
eller tjänster delas upp i syfte att uppnå stordriftsfördelar.”  !

Jag antar att i slutändan handlar allt om pengar, eller? !
2.3 Passa in, normer.!!
Ett enkelt sätt att identifiera sig är att använda sig av kläder. I kläderna får vi ett första 
intryck av personen vi möter. Vi kan avläsa klädkodens tysta språk och bilda oss en 
uppfattning om vem det kan vara som person. En representation av oss utan att behöva 
använda oss av ord.  

Vad representerar jag, tänker jag då,  
när jag går runt svartklädd från topp till tå? !

Maja Jacobson skriver i boken ”Färgen gör människan - Om färg, kläder och identitet från 
antiken till våra dagar”, hon menar på att de finns en trygghet i anonymiteten. Hon funderar 
om svart har blivit lösningen för alla som inte vill utmärka sig. Klä sig i svart kan vara ett 
skydd och även ett sätt att hålla andra människor ifrån sig.  5

                        
  Vill de som klär sig i svart vara anonyma? 

Vill jag vara anonym? 
Har vår relation till kläder blivit en typ av norm?!!

Normer, som jag vill kalla livets tysta regler, det vi förhåller oss till dagligen. Vi styrs, mer 
än vi tror, av samhällets uppbyggda normer och de normer som uppstår människor 
emellan. Normer, för att lära sig samspela med andra människor. Genom dessa normer 
och förväntningar, på hur vi ska vara eller se ut, uppstår våra roller. De roller vi har i livet. 
Du och jag har varsin roll.  !

Jag funderar på om man kan fastna i de roller som vi agerar i?  
Har vi möjlighet att förändra bilden av oss själva? !

Normer fungerar som ett sätt att förhålla sig till vem man är, ett sätt att förhålla sig som en 
del av en grupp och ett sätt att förhålla sig till de människor som finns i ens omgivning. Vi 
lever idag i en normkultur där det förväntas att vi ska agera på ett sätt, ett rätt sätt. Jag 
lyssnar på Filosofiska rummet i P1 , på ett avsnitt som heter Normer - Livets små tysta 6

överkommelser. Där Jordan Zlatev, professor i lingvistik, säger att ”hittar vi ett rätt eller ett 
fel, då har vi hittat en norm.” !
Är det möjligt att även om vi är ensamma agrar i dessa roller, följer dessa riktlinjer som är 
sammansvetsade i samhällets regler, normer, kön, klass eller yrke. Rollerna, som uppstår 
genom detta, utvecklas till vår identitet och rollerna blir i princip fasta, de blir svårare att 
ändra på. De blir en del av vår identitet, utan att vi kanske reflekterar över detta.  !

 Finns det ett rätt och ett fel sätt i att klä sig? !!!
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 Jacobson, 20095

 Programmet sändes den 29 september 2013. 6

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retagsekonomi
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2.4 Roller som karaktär.!
      Inspiration!!

Jag funderar över de roller vi har, livets teater. Att passa in, normer, klädedräkten. Jag 
funderar på rätt och fel i relation till att klä sig. 

En roll kan vara en karaktär, en roll som spelas. Vi har alltid en roll i relation till andra 
människor oavsett om det är i verkligheten eller i film. !

Något som ofta ligger till grund för det jag skapar är att det finns med en karaktär, en 
plats eller en berättelse. Jag vill ge det jag skapar en dimension, där en berättelse ofta 
ger ett innehåll till det jag gör. Stor inspiration hittar jag i filmer, där kläder och karaktärer 
tillsammans får skapa en helhet. Inom filmens ram finns det ingen begränsning i hur att 
klä sig, där handlar det om hur karaktären framhävs på bästa sätt. Detaljer måste 
framhävas för att ge karaktären en ”extra känsla”. Att se på filmer är för mig ett sätt att 
drömma för en stund, och leva mig in i en annan värld där det inte finns några 
begränsningar. !

Eiko Ishioka  har gjort kostymerna till en av 7

mina favorit filmer. Filmen heter”The fall” . Det 8

är markant märkbart att utan dessa kostymer 
hade filmen tappat en stor del av sin styrka. 
Filmen använder sig av starka uttryck och 
scener men det är klädena som ger 
karaktärerna liv. Anledningen till att tar jag 
upp denna film i relation till det jag gör är att 
jag vill tydliggöra att kläder inte har någon 
begränsning. Det handlar om fantasi.  !!!!!!!!

      !
     !!
       För mig,      handlar det om att fånga en känsla,     en tid,     ett rum.!
                                                                                        !!!!!!!!
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 Eiko Ishoka hon är japansk art director, kostymör och grafisk designer.7

 The Fall är en amerikansk-indisk äventyrsfilm från 2006.8



!
Rei Kawakubo!!
Det sätt som vi traditionellt bär våra kläder på 
förändras väldigt sällan inom modet. Designern Rei 
Kawakubo utforska hur plaggen påverkar varandra. 
Genom att dekonstruera och att göra kollage av 
olika kläder. Hon hävdar att plaggen har flera 
personligheter, hur plagg bärs och kombineras 
spelar stor roll och förändrar personligheten. !
Jag vill inte jämföra min design med Reis design 
utan jag fascineras av hennes sätt att tänka kring 
kläder och klädskapandet. !
I en intervju  med Rei Kawakubo läser jag: 9

-”I have always liked black. However, recently black 
has become as habitual as denim, so I wanted to find 
tomorrow's black.” 

-”What you wear can largely govern your feelings and 
your emotions, and how you look influences the way people regard you. So fashion plays an 
important role on both the practical level and the aesthetic level.” !
Jag tänker på Comme des Garçons kollektion Fall 2012. 
Tvådimensionella former som bärs av en kropp.I denna kollektionen upplever jag en 
humoristisk betoning till kläder, möjligt en kommentar till hur kläder tillverkas och utformas 
på ett ”riktigt sätt”. Hon har tagit detta traditionella skapandet av kläder och skapat kläder 
som tar plats och täcker kroppen. Klädernas starka visuella språk blir väldigt påtagligt 
och det jag tänker först; det här går inte ha på sig? Men efter en stund tycker jag mer och 
mer att det är bärbart. Men att man inte får vara rädd för att ta plats eller synas i dessa 
former och färgstarka kläder. !!!

Rad Hourani!!
Jag kom i kontakt med Rads arbete när jag letade runt 
på internet efter uniformen. Rad har arbetat med unisex 
kollektioner. Plagg som kan bäras av både män och 
kvinnor. Jag tycker det är intressant, båda könen bär 
samma plagg, men att utformningen och stylingen ändå 
framhäver det kvinnliga och det manliga. !
Jag gillar hans estetiska uttryck i de former han använder 
i sitt skapande av kläder. Jag ser lager på lager, detaljer 
som ger plagget ytterligare djup. !!
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3.0  Fyrkanten som saknaden!
        till det dekorativa. !
        Design i relation till hållbarhet.!!
3.1 Dekoration !!
Jag vill inleda detta stycke med att reflektera över den österrikiske arkitekten Adolf Loos 
skrift ”Ornament och Brott”, som han skrev år 1908. I början av 1900-talet började ett 
förakt mot det dekorativa växa fram och det kan vi läsa om i hans skrift, där han tydligt 
framför sitt förakt mot det dekorativa. Kan denna skrift ligga till grund för synen till det 
dekorativa, som den rådande estetik och i de miljöer jag lever i idag? 
Enligt Loos innebar det dekorativa och det ornamenterade ett stort nederlag för den framtida 
människan. Inget gott skulle komma från det ornamenterade. Föraktet till ornament i 
relation till kvinnan, ornamenterade folkgrupper och hans förakt till ornamenterade kroppar. 
Jag läser ”när en tatuerad dör i frihet, beror det på att han dog, innan han hann begå ett 
mord.” Det står även att “ornament är bortkastad arbetskraft och därigenom bortkastad 
hälsa.” !10

Vad är ornament? !!
Jag söker snabbt fram ornament på wikipedia där står det att ”dekorativa element som 
saknar konstruktiv funktion och är avsedd att pryda andra föremål.”  Saknar 11

konstruktiv funktion? Jag tycker att ornament/dekoration visst har konstruktiv funktion, 
dess syfte är att försköna ett föremål. Jag funderar över dekoration i relation till 
kvinnlighet, för mig blir de två definierade tankeenheter något negativt. Att dekorera en 
kvinnlig kropp, ett förskönande, är nedvärderande. Detta kan bero på Loos negativitet 
mot det dekorativa därför att han ansåg det förknippat till kvinnan. Detta finns 
fortfarande kvar i vårt samhälle idag. Vi kan se det om vi jämför kvinnans garderob med 
mannens garderob. Mannen klär sig för sitt yrke medan kvinnan ofta ska klä sig för att 
framhäva sitt utseende.  
Jag läser i boken Modeologi där författaren Yuniya Kawamura skriver att ”ett betydande 
skäl till att mode som samhällsfenomen har behandlats som meningslöst är att det länkas till 
utseende och kvinnor.” !12!
På NE läser jag att dekoration är ”något som är avsett att utsmycka annan företeelse; 
utmärkelsetecken för viss förtjänst.” !13

!
I boken Modeologi  läser jag även att det finns en grundläggande egenskap hos modet och 14

det anses vara ambivalens. Synen på kläder har alltid varit ambivalent, kluvenhet i 
konflikten mellan det dekorativa och med den andra aspekten att kläder ska skydda 
anständigheten. Kluvenhet i att sätta attraktiviteten i fokus, men att det på samma gång 
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 Wikipedia, ordet ornament(konst). 2015-03-1511

 Kawamura, 2007. 12

 Nationalencyklopedin, dekoration. 2015-04-0113

Kawamura, 2007. 14



fungerar som ett skydd. I texten ornament och brott läser jag också att ”flockmänniskor 
måste markera skillnaderna genom olika färger, den moderna människan behöver sina 
kläder som mask. Hans individualitet är så oerhört stark, att den inte kan uttryckas med 
hjälp av klädesplagg. Bristen på ornament är tecken på själslig kraft.”  15

”(…)sina kläder som mask”. En mask är till för att dölja. Dölj sin starka individualitet 
eftersom den inte går att uttrycka med kläder. Är det därför den svarta färgen är så markant 
använd idag? De svarta färgen fungerar som en mask för att dölja sin individualitet? !

Anteckning ur min dagbok den  26 februari,  
Har varit på biblioteket. Hittade en bok som berör färgen svart. Jag hittade en 
bok som heter "Why do architects wear black?” , en bok där ett antal 16

arkitekter runt om i världen har fått svara på frågan, why do architects wear 
black? Jag hittade ett citat av Massimiliano Fuksas från Rom,”Because they 
don’t have a sense of fantasy and imagnation.”  Jag tycker att det känns 
sorgligt när det är ett yrke som kräver kreativitet och fantasi. !!

Jag förstår nu, att för mig handlar saknaden till det dekorativa om att inte ingå i denna 
”fyrkantighet”, det homogena. Det dekorativa, i relation till kläder, anser jag vara 
symboliken som ligger i vad som presenteras. För mig handlar inte dekorationen i att 
dekorera hela kroppen med dekorativa inslag. Utan saknaden till det dekorativa, som jag 
uttrycker mig, handlar om den fantasi kläder kan frambringa.  ! !

Jag saknar fantasin i kläder.  
De kläder jag ser på tunnelbanan och på de gator jag går. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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3.2 Hållbarhet som design, inom fyrkanten?!!
Fyrkanten har även lett mig in på tanken, finns en viss ”fyrkantighet” inom hållbarhet i 
samband med design? !
Vi kan även läsa i Adolf Loos text ”ornament och brott” att ”om alla föremål skulle hålla 
lika länge estetiskt som det gör fysiskt, kunde konsumenterna betala ett pris som skulle göra 
det möjligt för arbetaren att tjäna mer pengar och inte behöva arbeta så länge.”  17

Stilen skall vara slät och ren. Den skall ”(…)hålla lika länge estetiskt som den gör fysiskt.” 
Man kan säga att Loos förespråkade en typ av hållbarhet. Han ansåg att genom den släta och 
den stilrena estetiken så skulle produkterna användas längre eftersom denna stil kunde man 
inte tröttna på. Det var en stil som skulle ha en estetik som inte skulle kunna gå ur tiden. 
Därför skulle vi kunna betala ett högre pris  eftersom produkten skulle hålla tills den gick 
sönder, inte för att den inte längre var morden. !!
I tidskriften Research Design skriver Peter Dobers och Lars Strannegård, i artikeln 
”Ohållbar design”, att”i en officiell rapport om hållbar konsumtion från den svenska 
regeringen(…). Produkter och artefakter bör utformas på ett hållbart sätt och med en estetik 
som bidrar till att vi använder dem under längre tidsperioder(…).”  18

!
Det finns ett ansvar, som vi alla måste ta, det är mitt ansvar, ditt ansvar, att ta hand om 

världen vi lever i. Detta är ett stort ämne som jag inte kommer gå för djupt i. Men jag ser 
en problematik i det ovanstående citatet. Hur utformas ett föremål på ett hållbart sätt? 

Påverkar den ”hållbara estetiken” designen? Går det ens att utforma en produkt som ska 
bidra till en hållbar konsumtion? Adolf loos förslag om en ”slät stil” verkar inte funka, 
när det är trender och behag som styr. Vad som en skapas handlar det i slutändan om 

konsumtion, där de skapade föremålet, plagget, skall säljas. Jag som designer kan inte 
styra en hållbar konsumtion. Det enda jag kan göra är att, de val jag gör går efter den 

kunskap jag har inom hållbarhet. !
För mig handlar hållbarhet om kunskapen som påverkar de 

val jag gör, kunskapen jag värderar och underhåller. 
 Att utvecklas med kunskapen. !

Jag läser också, i samma ovannämnda artikel, att det handlar inte om designen som måste 
vara hållbar utan att den stora delen ligger i konsumtionen. Det står ”konsumtion är mycket 
mer av en process som involverar sociala och kulturella relationer än en kognitiv, enskild 
handling. Det är en pågående process som äger rum i samhällen där exkludering, isolering 
och individualisering är naturliga inslag”.  19

! !
Men frågan kvartstår fortfarande om designen behöver anpassas,  

dels för hållbarhet och dels till den marknad av konsumtion som råder?  !
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Jag läser igen i ”Krädd- Konsten att balansera ekonomiskt och kulturellt kapital”  där de 20

nämner Bernad Arnault  och hur han ser på vikten i att balansera mode och tidlöshet. Även 21

om hans syvinkel är utifrån att lyckas affärsmässigt och inte från ett hållbart perspektiv, 
tycker jag ändå det är relevant. Han anser att genom skapa tidlösa produkter, vilket kräver 
mindre ”investeringar i design”. Det tidlösa kan stå emot modets föränderlighet. I boken 
”En kort avhandling om design” läser jag i förordet  att design är ett svårt begrepp att 22

konkretisera, det består av minst två motsägande syften. Till exempel kan det handla om att 
designa föremål för funktion eller föremål med dekorativa inslag. Att försöka kombinera två 
oförenliga egenskaper, marknaden och människan, det konstgjorda och naturen. Och att det 
slutändan handlar om vilken typ av designer du vill vara. Jag läser att yrket som designer 
handlar om ”strävan att bidra med konkreta lösningar i en ström av motsättningar”.  23

!
Vilken designer vill jag vara?  !

Jag vill att det jag gör innefattar en hållbarhet. Min önskan är att fokuset förflyttas från 
konsumtion till kreation. Med det menar jag att konsumtionen i dagens samhälle är 
såpass massiv och min önskan är att klädernas värde skall ligga i kreationen i stället för 
mängden. Denna tanke är något jag hoppas ska kunna leda till en hållbarhet samt ett 
”eftervärde” i plagget. I tv-programmet Kvalitét  i avsnittet ”Hållbart mode” säger Camilla 24

Thulin ”Det enda som håller i längden är att köpa kläder i god kvalité”.  God kvalité på 
materialet, tänker jag. För mig är hållbarhet att använda sig av kvalité i materialen. 
Materialen i samband med plagget. Dessa två faktorer kan tillsammans skapa något 
hållbart. 
Jag citerar designern Bora Aksu: ”Fabric choice can make or break a garment therefore it 
needs so much personal consideration.”   25!!!!!!!!!!!!!!
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4.0  Fyrkanten som mode och!
       fyrkanten som drapering. !!
I denna del ska jag koppla ihop det jag har skrivit ovan med min 
gestaltningsprocess. Fyrkanten i gestaltningsarbetet.!
 
Fyrkanten - fyra sidor.!!
Fyrkanten som metod.  
Fyrkanten som detalj. 
Fyrkanten som 
applikation. !
När du skapar ett plagg 
utgår du oftast utifrån 
ett tygstycke. I regel 
består tygstycket utav 
fyra sidor. I detta 
stycke kan du sedan 
klippa ut former, fästa 
ihop som sedan 
resulterar i ett plagg. !!

Plaggets ur-form som består av en fyrkant 
med en uppklippt linje genom halva stycket 
eller ett hål mitt i. När du för detta 
plagg över din kropp fungerar det som ett 
skydd.  Ett plaggs ursprungliga syfte är 
att skydda och värma kroppen. !
Kläder som ett skydd.  
Kläder för att dekorativt visa vem man är. 
Två motsägande syften, dekorera men 
samtidigt skydda.  
Ligger då dekorationen automatiskt i de 
kläderna jag gör?  !!
Jag draperar med fyrkanten som 
utgångspunkt. Jag använder fyrkanten, i 
befintlig form, som jag veckar och 
undersöker former runt docka. Jag klipper 
hål, klipper av och formar tyget med mina 
händer. Arbetar och skissar på dockan, utan 
att veta var projektet kommer att leda mig. 
Arbetet med mina händer samtidig som jag 
läser kan möjligen frambringa ett resultat, 
tänker jag. Visualisera och arbeta med en 
rad olika uttryck för att hitta en röd 
tråd. 
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Hitta en form som jag vill utveckla 
för att undersöka dess potential. !
Hur kan jag skapa ett plagg och 
samtidigt bevara fyrkantens form? 
Enkelheten som finns i fyrkanten. 
Hur kan jag jobba med fyrkanten som 
dekoration? !!

Jag vill bevara en enkelhet i plagget. Med enkelhet 
menar jag att det är detaljerna eller formen som blir 
dekorationen. Det blir ett uttryck som framhäver det 
personliga i plagget. Plagget blir dekorationen. !

”På nära håll kan jag kan jag se detaljerna som ger 
ett uttryck.”   Jag vill arbeta med detaljer som 26

upplevs på nära håll.  !
Detalj betyder enligt wiktionary: 
 Något litet, ofta del av något större             
           Det är bara en liten detalj.  

Fast det är detaljerna som gör helheten.  27

!
 Kan markanta drag bli en dekoration? En detalj 
som markerar plaggets form och dess fall. 
Tillsammans formar plaggets helhet. 
 

”Har svart blivit lösningen för alla som inte 
vill utmärka sig?”  Den svarta färgen har blivit en färg 28

som skyddar och … !
Vit är motsatt färg till svart. Inom psykologin står den 
vita färgen för en ny början. Vitt öppnar vägen för 
kreativitet och för allt hjärnan kan uppnå. Den vita 
färgen innehåller en jämn fördelning av alla färger. Vitt 
är reflekterande, värderar öppenhet, tillväxt och 
kreativitet. Man kan inte gömma sig bakom den för den 
framhäver allt i sin väg. !
Vit färg anser jag inte vara en praktisk färg i relation till 
kläder. Vitt används ofta vid högtidliga tillfällen och 
oftast inget man ser i det vardagliga. Vad skulle hända 
om en karaktär i helvitt dök upp under min resa i 
Stockholms tunnelbana. Jag fantiserar om en karaktär 
som sitter mitt emot mig i en hel vit dräkt.  
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”Det som möter min blick är svarta skor, svarta byxor och en svart jacka. 
 Då slår mig att även jag är en i mängden, en i massan.  

Jag har på mig en uniform, där det svarta gör  
att jag kan passera obemärkt förbi och ingen skulle se mig.”  29!

Det känns som jag bär en uniform, en uniform som gör att jag smälter ihop med min 
omgivning. Militäruniformer används ofta i det syftet, den ska kamoufleras tillsammans 
med omgivningens färger. Avsikten med uniformen är att individen försvinner och sätts 
in i ett större sammanhang. En uniform visar en tillhörighet, en grupp, en organisation 
osv. Uniformen kan även visa vilken ställning man har inom en viss organisation. 
Uniformen visar uniformsbärarens ställning.   
En civil uniform som ofta förekommer av bärare i någon form av offentlig myndighet, 
för att visa att den personen som bär denna civila uniform har rätt till 
myndighetsutövning. !
I boken Kläders tysta språk  läser jag att ”en gemensam klädkod underlättar 30

kommunikationen människor emellan. Det är ingen nyhet, annars skulle inte uniformen 
finnas.”  Jag tänker att Klädkoder och uniformen utgör fyrkanten, i hur vi förväntas vara. 
Det finns något intressant i hur vi anpassar oss till varandra, men jag tycker även att det är 
synd, att det bidrar till att de som inte vill passa in anses som ”att vara fel”. !
Jag tittar på bilder där uniformer bärs, uniformen som ett funktionsplagg, funktion i att 
tydligt visa en tillhörighet. Jag väljer medvetet att inte lägga in någon bild på en uniform 
därför att då kommer associationerna kopplas till en specifik uniform. Uniformen fungerar 
mer som en reflektion runt kläders betydelse. Jag har inspirerats av uniformers uttryck 
och detaljer och arbetat med att undersöka . 
 !

Resan till London för att handla tyger. 
Jag reser till London för att leta tyger till mitt arbete, utan 

någon direkt tanke i vad projektet kommer att landa i. Jag 
reflekterar runt uniformen och dess syfte, men materialen behöver 

inte ha uniformskänsla. Materialen har ofta en stor betydelse i 
mitt arbete, och jag är noga med hur de upplevs när jag rör vid 
det och kvalitén. Med en färgkarta i handen ska jag hitta mina 

material. Ångest. Jag tänker att allt kommer att 
lösa sig när jag väl hittar materialen. Så lätt 

var det inte. Det första materialet jag köper är 
ett vitt jeanstyg. Jag kan visualisera den 

vitklädda karaktären. Det inhandlas flera olika 
tyger. En orange viscose crepe. Orange används 

ofta som signalfärg, färgen markerar och 
uppmärksammas.  !

Under min draperingsprocess, upptäcker jag att 
tygstyckena jag draperar med och de plagg som sys 
upp alltid har en rå kant, den kant som uppstår 
när du klipper i tyget. Den råa kanten, utan 
sömmar ger tyget ett naturligt fall, men när jag 
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rör vid tygets kant fransar tyget upp sig  och den skarpa kanten 
försvinner. Kan jag utveckla en teknik som behåller denna känsla? 
En detalj som ger plagget en helhet. 
Jag börjar testa olika metoder, applicerar olika typer av 
vlieseline på de tyger jag ska arbeta med. Testar på hela 
tygstycken, att lägga det längs med kanterna, för att se hur 
vlieselinet påverkar tygets ”uppfransning” och vad som sker med 
tygets fall. Tyget fransas ändå. Jag testar att sy sömmar längs 
med kanten på och därefter klipper nära 
sömmen. Det fransas ändå. Jag börjar 
testa att applicera olika tyger med 
varandra för att se om de olika tygerna 
kan ge stöd och ”låsa” tygets trådar. 
Tyget fransas ändå. Jag kommer att tänka 
på lim. Kanske kan jag limma tyget, limma 
kanten. Jag köper ett flertal olika lim 
för att testa deras förmågor och hur de 
reagerar på tyget. Jag penslar på limmet 
längs med tygets kant, men det är svårt 
att få en jämn linje. Jag försöker 
applicera det osynligt längs med kanten 
på tyget. Jag testar att tejpa någon 
centimeter in, och sedan lägga på limmet 
för att få en skarp linje.                                                                
Jag gillar resultatet. Jag kommer att 
använda denna metod med alla mina plagg. 

! !
Den 12 februari!
Jag kan inte sluta att iaktta och fundera över vad folk väljer att 
klä sig i. Jag hoppas ingen märker att jag iakttar dem, från topp 
till tå. Jag har fått lära mig att det inte är fint att titta på folk. En 
sådan, tyst liten regel, man får lära sig från tidig ålder.!
Jag kommer på mig själv att alltid titta en extra gång på de som 
klär sitt huvud med en hatt. Det känns som något onaturligt och 
konstigt när jag ser en hatt, men jag gillar det. !!
Hatten. 
Jag kommer att tillverka en hatt till mina 
karaktärer. En hatt som inte har någon direkt 
funktion, en typ av dekoration. De tillför 
något extra, något spännande.  !

Jag har alltid ansett att kläder är något som kan göra oss glada, men också något som 
väcker känslor. Just därför är kostym i både film och teater så viktigt. Jag tror att vi alla 
påverkas av de kläder vi bär i vårt dagliga liv, ofta utan att vi reflekterar över det. Jag 
är i alla fall viss om att jag påverkas av det. Därför är denna kollektionen, som i min 
fantasi utspelar sig under min resa i tunnelbanan, så viktig. Den utmanar just de rädslor 
som jag och så många andra brottas med. Jag vill, med denna kollektion, uppmuntra till 
att börja våga utmana klädkodernas normer. Jag hoppas att mina kläder, som jag 
skapar, kan inspirera till att tänka utanför fyrkanten. 
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Det finns alltid saker som går att förbättra, det är det som varje projekt för med sig. Det 
åstadkommer en personlig och estetisk utveckling och man kommer steg för steg närmare  
vad man vill åstadkomma med sitt skapande. Antingen blir det rätt eller så blir det fel, men 
man utvecklas och vet till nästa gång vad man ska göra och inte göra. Man lär sig hela 
tiden under projektets gång.!
I detta projektet har jag strävat mot att ta ett steg längre, att verkligen försöka förstå vad 
som är viktiga för mig och mitt skapande, vad det är jag vill stå för. Jag tycker att jag har 
lyckats i det här projektet att utmana mig själv även om jag känner att jag inte riktigt är 
framme ännu, kanske för att jag känner mig lite vilsen, men jag skulle ändå vilja påstå att 
jag tagit ett väldigt stort steg i min design. !!
Nu när jag har haft tid för att reflektera över mitt arbete känner jag att arbetet har varit en 
personlig undersökning, som jag inte såg när jag var mitt i det. En undersökning i kläders 
betydelse och vad  det är jag vill representera med min design. Det känns som om att jag 
har trevat mig fram i detta arbete och försökt att sätt sätta ord på de banor mina tankar går 
och har gått, vilket jag har tyckt varit väldigt svårt. Jag har haft svårt att relatera till text, 
men nu, såhär i efterhand, ser jag vikten av att sätta ord på sina tankar och funderingar. 
Projektet får en grund att stå på tack vare texten och samlandet av tankar. Jag kommer 
definitivt ta vara på denna lärdom, men i mitt fortsätta arbete kommer jag anpassa det till 
en nivå som passar mig. Det här arbetet har varit väldigt givande, på många olika plan, 
men nu ska det bli skönt att kunna jobba i min egen takt och på mitt sätt. !!
Att utgå utifrån en form och ha sin startpunkt i det, tycker jag var ett bra hjälpmedel och 
något jag kommer att ta med mig in i kommande projekt. Att sätta upp tydliga ramar så att 
det blir lättare att förhålla sig till projektet. Och för första gången så lyckades jag hålla min 
tidsram, inget arbete som behövdes göra sista natten i panik. Vilket känns som ett steg i 
rätt riktning. !!
Jag vill påpeka att jag inte tycker det är något fel i att klä sig i svarta kläder, men jag tror att 
det kan påverkar oss känslomässigt på ett eller annat sätt. Nu när våren har kommit och 
sommaren står snart inför dörren, känns det som det svartklädda avtar och jag upplever 
vintern som en oklar kall och mörk dröm. Det är som att fjärilen krupit ur sin kokong och 
äntligen fått slå ut sina vingar. Det jag upplevde då stämmer inte med min känslor nu. När 
jag tittar på mitt resultat ser jag att jag har skapat ”sommarkläder” utifrån vad jag 
observerade, på tunnelbanan, vintertid. Jag känner att det möjligt blir lite skevt, att jag 
visualiserar dem, när jag sitter i min höstkappa och dem bär kläder som är menade för 
varmare årstider. Med den tanken, om det var rätt eller fel, tröstar jag mig ändå med att jag 
troligtvis hade tittat en gång extra om jag hade stött på mina karaktärer under en resa i 
Stockholms tunnelbana. Kanske är det hatten som gör det. !!
Jag är nöjd med projektets resultatet  och min utställning. Jag tycker att det var rätt sätt att 
visa mina kläder på skyltdockor, så att besökarna kunde titta närmare på sömmar, detaljer 
och utförande.  Jag fick mycket positiv respons, förfrågningar och beröm för mina kläder. 
De gillade klädernas utförande, min designen och teknik. Den färglada klänningen var det 
speciellt många som ville bära. De gillade det hatten tillförde till de olika karaktärerna. Kul 
att få bekräftande efter flera veckor av svett och tårar.!!
Med erfarenheten kommer identiteten och fram tills dess känns det som ett spel eller en 
labyrint där man söker den rätta vägen, jag tror dock inte den rätta vägen finns, men i alla 
fall en väg av lärdomar och utveckling.!!
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