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Sammanfattning

I mitt examensarbete har jag undersökt varför jag upplever att streetwear är en sådan 
mansdominerad gren inom mode. Jag har dragit kopplingen att streetwear ofta innehåller plagg 
med militärisk bakgrund. För att förstärka min koppling til att plaggen har militär historia har jag 
valt att jobba med mönstret kamouflage som en symbol för det maskulina och det militära arvet i 
plaggen. 
Genom plaggkonstruktioner vill jag fundera kring hur jag kan göra streetwear mer anpassad till 
tjejer. Då jag anser att det behövs fler modeaktörer som jobbar med streetwear mer tydligt riktad 
mot tjejer. Jag vill genom mina plaggkonstruktioner se om jag kan göra vissa klassiska plagg 
inom streetwear lite mer flytande. Jag vill undersöka vad funktion kan vara i plagg och vad som är 
funktion för vem? Vilka behov, funktioner och finesser kan finnas när mitt fokus är att designa och 
konstruera plagg till tjejer? 

Inledning

Hur du känner dig rent fysiskt och mentalt påverkas av de kläder du bär. Du visar vem du vill vara 
och vart du vill tillhöra. Men vilka designar för vem? Och vilka ledord styr designen som vi sedan 
klär oss i?

Under min studietid på Konstfack har jag funderat över de skillnader som finns mellan herr-och 
dammode. Visst en kan tala om att vi har olika kroppar och att det är det som skiljer oss åt, men 
inom varje könskategori finns det en uppsjö av olika kroppar, sinnen och attityder. 
Jag tror att modedesign deltar i reproducerandet av våra könsroller. 
Abstraktion, dekoration och fantasi är ord som är ledande inom dammode. Medan ord som 
tradition, funktion och realism leder herrmodet. 
Jag ser modedesign som en sorts performativitet, ett görande. Genom att vi väljer kläder som 
påverkar hur vi uppfattas av andra och som påverkar oss själva och genom känslan av att ikläda 
sig en roll. 
Det är enligt min åsikt klart att mode påverkar hur jag identifierar mig. Jag som dras åt en 
”manligare” funktionellare estetik hamnar i frågan om det gör mig till en ”pojkflicka”? 
Ska de funktionella kläderna vara en sådan självklar del inom herrmodet, och bara en variant inom 
dammode?

Bakgrund: 
I min förra kollektion arbetade jag med volangen som en feminint laddad plaggdetalj, en 
dekoration. Det var i min undersökning och arbetet med volangen som jag upplevde ett motstånd. 
Det var svårt för mig att gå igång på den böjliga formen. För mig var det svårt att acceptera den 
kontext volangen placerade mina plagg, även om jag arbetade med funktionella sportplagg. 
Den kollektionen förstärkte min känsla av att streetwear och sportswear är en manlig arena där 
volangen har svårt att hitta sin plats utan att bli en ”tjejigare” variant. Efter mitt volangprojekt 
insåg jag att det inte är femininitet som jag har ett problem med utan vad som får plats inom 
maskuliniteten.
Mitt examensarbete är steg två i mina funderingar kring de kläder som är laddade med maskulina 
eller feminina referenser. Om hur dessa plagg hjälper oss att performativt konstruera våra 
könsidentiteter.
Jag har valt en annan väg in i mina funderingar och det är att jobba med något som jag anser 
symbolisera maskulinitet och makt, det militära. Dräkthistoriskt härstammar många av det 
klassiska maskulina plaggen som t.ex. kostymen från uniformen. Jag vill se om jag kan förflytta 
makten från de militära plaggen genom herrmodets streetwear till en ny bärare och skapa plats för 
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fler identiteter inom streetwear.  

I Sverige har det startats flera dammodemärken som t.ex. Ida Klamborn eller Minna Palmqvist 
som står på en feministisk grund. Det är bra att det finns märken som vill visa på kvinnors 
mångfald. Det är inom denna feministiska designsfär som jag vill verka men också addera något. 
Minna Plamqvist arbetar med den verkliga kvinnokroppen, som den ser ut på riktigt och utmanar 
på så sätt det kroppsideal som finns för kvinnor inom mode. Hennes design resulterar i bekväma 
oversizade plagg, där jag tror kroppen får vara fri.
Jag har en annan estetik som ligger närmare herrmodet och sporten och som handlar om funktion. 
Jag vill att min design ska fokusera på upplevelsen av kroppens egna rörelser i plagget, hur 
konstruktioner kan hjälpa kroppen i vissa rörelser som hållning och hur du för din kropp. 

Syfte: 
Mitt examensarbete handlar om min väg till att bygga upp mitt modemärkes identitet. Om att göra 
den manliga strukturen som hamnat på vissa plaggkonstruktioner lite mer flytande. Att öppna upp 
för att funktionella streetwear kläder ska var lika självklara på damsidan av modebranschen som 
de är i dag på herrsidan. 

Mål:
För att smalna av det till det faktiska perspektivet som är 10 veckors examensarbete, så kommer 
jag att göra en kollektion där jag ska klä 6 personer. Kamouflage, militärkläder och funktion 
är ledande delar i min designprocessen. Jag tänker arbeta med det som har för mig en tydlig 
konnotation med manlighet men syftet är att bredda synen på vad som får plats inom denna 
manlighet. 

Frågeställningar:
Kan jag kommunicera ett feministiskt förhållningssätt i min designprocess?
Hur kan jag öppna upp en manligt kodad estetik genom konstruktioner?

Avgränsning: 
Jag arbetar bara med det militära som en symbol och ett ursprung för manlighet i kläder.
Jag kommer bara att arbeta med det svenska militära mönstret M90.
Jag har valt 6 plagg: bomberjackan, armébyxan, anoraken, t-shirten, overallen och stridsvästen. 
De 6 plaggen kommer jag att bygga min kollektion kring

Arbetssätt: 
Som arbetsmetod utgår jag från befintliga mönster inom den svenska militären. Där jag tittar på 
komposition, konstruktion och funktion. Vad kan en funktion vara? Vilka funktioner har jag saknat 
i plagg. Jag bestämmer 6 stycken plagg inom de militära som jag ska titta närmare på, så att jag 
kan göra arbete mer fokuserat och inte ta in alla militära plagg som finns. Jag arbetar i dialog med 
personer som kommer vara med på fotografering och bärare av plaggen. Detta gör jag för att veta 
hur plaggen upplevs, att försöka gå ifrån kvinnokroppen som objekt. Att jobba med personer som 
bärare till plaggen, handlar om att se kvinnan som ett subjekt.

Begreppsförklaring: 
Funktion, funktionsplagg. Med de menar jag plagg som har rörelseförmåga. Plagg som ofta finns i 
sportaffärer, i material som tagits fram för att kroppen ska vara aktiv på något sätt. 
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Mönstret Kamouflage

”Camouflage has also found such popularity among designers beacuse it is one 
of few patterns that is still masculine” 1         

Det är i början av januari och början av projektet, jag funderar på om det finns något inom 
streetwear kontexten som kan visa på det tråkiga i att alla de kläder som jag gillar och inspireras 
av finns mest inom herrmodet. Det mode som jag gillar och inspireras av är mycket att det som 
görs i London och på herrsidan.  
Jag börjar leta, men silhuetter och färger kan spreta åt olika håll. Att plaggen är funktionella och 
har en väldigt sportig ton känns självklart, men det finns så många olika typer av funktionella plagg 
så vart ska jag börja?
Sedan kommer det till mig - kamouflage. Ett mönster som jag ofta sett inom hiphopkulturen på 
bomberjackor på stöddiga rappare som t.ex. de amerikanska rapparna Kanye West och Tupac 
som har tagit kamouflagemönstret till hiphopkulturen och gett mönstret kaxighet.
Kamouflagemönstret används också i modesammanhang på catwalks inom highfashion. T.ex i år 
när det franska modemärket Moncler Gamme Bleu visade sin kollektion AW/16.

En kollektion i fullt kamouflagemönster och med klassiskt manliga silhuetter, som såklart visades 
inom kategorin menswear.
Den nutida bilden av mönstret blir tillsammans med sitt militäriska arv en klar symbol för min 
diskussion om varför denna gren inom mode är så utvecklad på herrsidan. 

Det är några veckor in i projektet när jag smalnar av begreppet kamouflage till att jag enbart 
kommer att arbeta med det svenska mönstret M90. Det känns bra att inte ha alla olika 
kamouflagemönster i hela världen att fundera kring, då det ser så olika ut. När jag gick igenom de 
olika kamouflagemönstren som finns så fastnade jag för svenska M90 för att jag gillar mönstrets 
kantighet.
Mitt mönster som jag jobbat fram ligger nära originalet M90. Jag vill att det ska synas att 
mönsterrapporten ligger nära orginalet. Nästan som jag kopierat den rakt av för att visa den 
koppling jag dragit mellan det manliga militära arvet och den estetik som jag placerar mina plagg i. 

            M90                                                                                      Mitt mönster i olika färgställningar

De färgerna som jag väljer att arbeta med är färger som drar ifrån mönstret M90:s färger som 
går i gröna/bruna toner. Jag väljer att istället använda mig av färgkombinationer som vi oftare ser 
på sportigare plagg. Färg kombinationer som rött/blått, Gul/grå och marinblå/orange. För att visa 

1 Richard James (1953-), British tailor 2002. Disruptive Pattern Material An encyclopedia of Camouflage av Hardy 
Blechman 
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på att kamouflage i andra färger är något som finns i många sportaffärer men frågan är om vi är 
medvetna om det makt och militära arv som sitter i mönsterbilden? Kanske är det just så som vi 
glömmer av, vi kommer inte ihåg var ifrån plaggen och mönstren kommer. Vi tänker att det bara är 
en rolig, sportig, mönstrad jacka.  

Jag har jobbat med mina mönster i illustrator och via det har jag även jobbat med mina skisser på 
min lineup i illustrator. För att snabbt kunna kolla hur mönstret skulle se ut på mina silhuetter. Jag 
har under detta projektet hitta en ny skisstil som jag tycker om. Det känns bra att den biten har 
lossnat för mig och att jag fick en tidig bild över hur kollektionen skulle se ut.

Förslag på lineup på kollektion K16

Helt ärligt är jag lite skraj över att jag valt att jobba med tryck i mitt examensarbete. Jag har 
inte tidigare jobbat så mycket med tryck. Jag vill jobba med pigmentfärger för att få en hårdare, 
plastigare känsla på trycken. Jag vet att jag kommer använda olika färgade tyger, inte bara vitt 
tyg. Det gör att jag måste med Akra K färg först trycka med vit färg för att sedan kunna trycka med 
den färgen som jag vill ha. Jag köper heltäckande färg som gör att jag kan vara fri i mitt tryckande, 
eftersom färgerna täcker över varandra och lyser inte igenom. Ett för mig vattentätt sätt att göra 
ett fyr-färgs tryck. Det myllrande kamouflage mönstret tillåter en friare tryckprocess. Vilket känns 
skönt.

När jag läser mer om kamouflagemönstret inser jag att det även har använts mot sig själv för 
att förflytta sitt ursprung och vad det symboliserar. Sonnet Stanfil exemplifierar detta genom att 
beskriva hur demonstrationer mot Vietnamkriget bar demonstranter kamouflagemönster för att 
visa upp en annan kamp emot krig. 

” I´ts hard to understand now how shocking the wearing of camouflage by non-military people was 
in the 1960s. When people were loosing their lives on the battlefield, wearing camouflage seemed 
a kind of disrespect, which made it all the more powerful”.2

2 Sonnet Stanfil curator of contemporary fashion, Victoria & Albert Museum London, 2002
Disruptive Pattern Material An encyclopedia of Camouflage av Hardy Blechman. 
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Militära Plagg och konstruktion

” Few people realise just how many standard clothing and fashion items have 
military origins”3

Jag har valt 6 plagg som jag kommer att studera närmare i min undersökning om de militära 
plaggens närvaro på streetwear/sportmode. 
Jag ser plaggen som ursprung och startformuleringar i mitt eget arbete. Vad vill jag göra med 
dessa plagg? Vilka funktioner och konstruktioner vill jag addera eller ta bort? Vad kan en funktion 
vara i ett plagg? 

Plagg som jag har valt att titta närmare på:

Bomberjackan
Armébyxa
Anorak
Stridsväst
T-shirt
overall

Bomberjackan

Jag äger en silvrig Alpha bomberjacka från amerikanska flygvapnet. Det är något speciellt med 
just den jackan. När jag tar på mig den varje morgon infinner sig en stöddighet i mig, att jag 
kommer klara av dagen galant. 

Bomberjackan designades först till piloter att bära i trånga kyliga cockpits under det första 
världskriget och som senare omtolkats inom highfashion till en ytterjacka för den moderna 
mannen. Bomberjackan var en självklar del i det militära livet men efter Vietnamkriget integrerades 
jackan in i civilsamhället och till en icke-militär publik. På 60- till 80-talet genomgick bomberjackan 
en mer rebellisk period då den anammades av färska subkulturer i Europa. Punkare och 
Skinheads från England bar jackan tillsammans med en nedstoppad vit t-shirt i blekta jeans med 
Dr. Martens-kängor. Under 1980-talet i filmer som Indiana Jones och Top Gun visas bomberjackan 
upp som ett tufft plagg och jackan finner en självklar plats inom populär kulturen.4 
Gregory Babcock beskriver bomberjackans tidlöshet och praktikalitet såhär: ”While newer versions 
may not be cockpit-ready, there’s a reason that most guys want a bomber jacket: You can’t hate on 
something that’s as practical as it is stylish.”
Det är för mig tydligt att plagg som är moderna för män ofta innefattar praktikalitet i sin design.  

Jag vill behålla den stora känslan i plagget så jag spräcker upp framstycket och gör hela bröstet 
större och puffigare. 
En maktsymbol i plagg kan vara axelvadden som gör kroppen större. Jag vill förflytta makten och 
kaxigheten från axeln till bröstet. Dels för att ge den kvinnliga anatomin den platsen i plagget men 
3Sonnet Stanfil curator of contemporary fashion, Victoria & Albert Museum London, 2002
Disruptive Pattern Material An encyclopedia of Camouflage av Hardy Blechman.  
4(http://www.complex.com/style/2015/03/a-history-of-the-bomber-jacket/) 
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också idé om att kaxigt brösta upp sig. Tillsammans med det förstorade bröstet har jag en funktion 
i jackan som drar åt midjan och förstärker det puffiga bröstet. Nästa som att jag tar jackan tillbaka 
till den klassiska S-formen som länge varit en tydlig siluett för kvinnor på sent 1800- tidigt 1900- 
tal. S-formen skapades av korsetter som framhävde en stor byst, snörpte åt midjan så den blev 
minimal och puffade ut bakdelen så att kvinnan i profil såg ut som ett S5

Kanske kan jag med referensen till den klassiska feminina S-formen tillsammans med 
stöddigheten i bomberjackan göra jackan till det feminina power-plagget som jag vill att den ska 
vara.

Armébyxan

Jag befinner mig på en loppis i Umeå och jag hittar ett par svenska armébyxor men mönstret M90 
för 80kr. Jag köper dem och tar med dem till Stockholm. När jag sätter på mig byxorna upplever 
jag ledighet och känner mig bekväm. Materialet talar om för mig att det inte kommer gå sönder 
och det gör mig lugn. Det finns spännande funktioner och alla det fickor som är på plagget sitter 
på logiska platser för mig. 
Jag känner som jag brukar i funktionella plagg, att plaggen gör mig och min kropp fri. En frihet 
som ger mig makt. 

Armébyxan eller cargo pant introducerades i den brittiska armén 1938 och senare i amerikanska 
armén 1940-talet. Byxan användes till en början främst av fallskärmsjägare och hade en ficka på 
låret och en vid höften för att soldaterna lätt skulle komma åt sin ammunition6

Alla byxorna i kollektionen kommer ifrån konstruktionen av de armébyxorna jag köpte i Umeå. 
Byxorna får uppförstorade ben-fickor som för mig talar om det militäriska ursprunget att ”Det här är 
ju en bra ficka som vi bara stickar på där den ska vara”. 

Jag behåller ganska mycket av den befintliga konstruktionen i byxan, så som vidd på byxben och 
placering av fickor, men jag vill utmana byxan genom material . Jag gör ett par i jeans med fler 
referenser till jeans för att dra tanken mer åt streetwear. De byxorna som jag kallar armébyxa för 
att det mest liknar den klassiska militärbyxan, både i färg och konstruktion. De bestämmer jag ska 
vara i ett super glansigt material i bomullsviskos. Det känns spännande att se vad som händer i 
mötet mellan glansen, konstruktionen och det ganska plastiga pigmenttryck-färgen.
 
”Anorakbyxan” som Cissi ska ha på sig på fotograferingen kommer vara i bomull med en 
kypertbindning, den bindning som jeans görs i. Jag använder bara den heltäckande färgen i detta 
trycket och det gör att byxan får “galon”- känsla. jag får associationer till märket Haglöfs byxor som 
är framtagna för vandring i naturen. 

Vi provar byxan. Jag har konstruerat ett justerbart system på bakstycket, under 
linningen som gör att hon själv väljer hur tight byxan ska sitta.
Hon känner att midjan hamnar för långt ner och att hon saknar att byxan sitter på 
plats höger upp ovanför höften. Vi snackar om att det hade vart skönt att ha en resår 
i midjan och att den kanske kan få synas som en troskant. Jag testar, det blir bra. Det 
är skönt att konstruera ifrån den ofta tighta linningen som ofta tycker in magen. göra 
så att byxan sitter uppe men på ett lösare och bekvämare sätt.

Jag vill att byxbenet ska lösare och ganska långt. En funktion som jag verkligen vill ha med i min 

5 The collection of the Kyoto Costume Institute : a History from the 18th to the 20th century. Sid 153 
6 (http://www.highsnobiety.com/2014/08/14/the-military-influence-on-fashion/) 
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kollektion är ett designat hissystem för benlängden. Jag är kort och är trött på att byxor aldrig 
passar på längden. Att ha en designad funktion/detalj som är gör att jag kan bestämma hur långt 
byxbenet ska vara. Det skulle kunna ersätta det uppvikta ben-slutet som bara gör att det syns 
att jag har en för lång byxa på mig. Med min ”hissbensdetalj” blir benet mer draperat och det 
genererar form och mjukar upp byxans siluett. 

Anorak

Anoraken är ett plagg som jag har haft mycket när jag gick på gymnasiet. Då ofta från 
skatemärken som Volcom, Nikita eller Carhart. Jag minns när jag var 16 år och skulle åka in till 
Göteborg för att handla i den coola skate/street affären Oneoff. Jag skulle köpa en militärgrön 
Carhart anorak. Jag tog mod till mig och gick in i affären, min bild av affären besannades. Det 
stod två coola, snygga skatekillar i kassan och snackade och jag kände genast att jag ville gå ut. 
Jag kände mig inte tillräckligt cool för att vara kvar. Killarna i affären var artiga men ägnade ingen 
större tid åt att hjälpa mig. 
Den jackan som jag ville ha var sorterad till killsektionen i affären och det gjorde mig lite osäker 
på om den verkligen var för mig, men jag köpte jackan och kände mig coolare och snyggare än 
någonsin.
För mig ligger det mycket i den känslan att vara en ung tjej som gillar de kläder som killarna har. 
Att jag kände att det inte var självklart för mig att köpa och bära samma kläder. Att få höra ” Du 
vet väl att det där är en killjacka”. Klart jag visste det, men en del i mig struntade i det, samtidigt 
som en annan del funderade på om det var okej, eller om jag borde köpt den med rosa/lila printet 
istället.  

Anoraken är ett plagg som ofta görs som en vindtät jacka. Jag har gjort min anorak ofunktionell  
ur den aspekten. Materialet som jag använt är ett håligt meshtyg, vilket gör anorak-tröjan 
transparent. Magfickan har jag ersatt med en bälte av fickor, som en blandning av stridsvästen och 
anoraken. I konstruktion- och materialval till detta plagget har jag haft som ambition att jobba bort 
ifrån de militära referenserna och göra plagget mer sportigt, för att hålla balansen i helheten av 
kollektionen. För att dra helheten mer åt streetwear.  

Stridsväst

Jag letar bilder på olika plagg som finns inom armén och hittar stridsvästen. Det är ett plagg som 
bara osar funktion och är ett plagg som används ovanpå uniformen för att förvara ammunition eller 
liknande. Det finns nästan inte en yta som inte är täckt med en ficka ett en kardborrebit där du 
kan fästa något smart. Det finns olika hällor och hakar där du kan hänga olika saker i. Västen är 
så funktionell att det är svårt att komma på vad du ska använda allt till. Västen liknar en fiskarväst 
och när jag googlar för att jämföra de två västarna kommer det endast upp bilder på män i väst, för 
mig är det talande om vem det är som bär en funktionell väst. 
Det känns spännande att se hur jag konstruktionsmässigt ska angripa mulitfunktionsvästen och 
samtidigt bevara min diskussion om det feminina. 

T-shirt
För mig finns det inget härligare än en nyköpt vit t-shirt. Det känns fräscht och underbart att bara 
vara i detta plagg. Jag känner mig som att jag inte försökt med någon stil alls men samtidigt att jag 
har koll på allt i världen.

Den vita t-shirten användes som underplagg under t.ex. en khakiskjorta inom den amerikanska 
armén. På 1950-talet togs den upp av ungdomsmodet tillsammans med jeans och sweatshirt.7 

7 (http://ez-proxy.konstfack.se:2051/uppslagsverk/encyklopedi/lång/t-shirt) 
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T-shirten är det plagg som är en av streetwears grundstenar.
När jag försöker för att hitta texter om streetwear och dess ursprung är det svårt. För streetwear 
beskrivs som en bred strömning inom mode som har influenser allt ifrån sport till hiphop. 
Det som finns att läsa om streetwear är om designern Shawn Stussy.8 
Shawn Stussy började sälja t-shirts med sin surflogotyp och expanderade till ett stort märke. Så 
här beskrivs hans märke:

”Taking a multi-faceted, subculturally diverse, Southern California lifestyle-based T-shirt 
brand and [mimicking] the limited feel of a high-end luxury brand. those are the two 
most integral components of what makes a brand streetwear: T-shirts and exclusivity.”9

Det summerar bra vad jag tänker att streetwear är. Enkelhet och självklarhet i plagg tillsammans 
med något som adderar det lilla extra. Det kan vara kvalité i material som gör det lyxigt eller något 
i designen/konstruktionen som adderar innovation till det sjävklara plagget. 
För mig är det något med en sån designidé. Att inte utmana i designprocessen vad ett plagg kan 
vara. Utan att med små medel inom ramen av ett redan existerande plagg luckra upp identiteten 
av plagget och öppna upp för nya referenser och då kanske också nya bärare av plagget. 

I mitt arbete med t-shirten vill jag behålla mycket av den befintliga konstruktionen av t-shirten. Men 
hur kan jag få mer av den? Jag väljer att konstruera ihop en stor vit t-shirt och en hoodie så att det 
blir till ett stort stycke för att förstärka streetwear känslan. Det blir en skön mix och ser ut som en 
tröja knuten på en t-shirt. 

Jag står i syrummet och ska börja sy min t-shirts konstruktion. Jag tänker att det inte borde ta lång 
tid att slänga ihop den här. Det är så jag ser på t-shirten, som ett enkelt plagg som inte är så svårt 
att göra, men jag har fel. Det tar mig inte så lång tid att sy ihop fram- och bak stycket. Sen kommer 
fållarna och halsmudden, jag vill göra dem så bra som jag kan. Om jag bara ska ha med ett plagg 
som inte är printat och som ska vara kollektionen andetag eller paus, då måste det vara det också. 
Inga jobbiga sömmar att titta på, utan bara känslan av att det här plagget vet jag vad det är, vad 
skönt. 
Jag får kämpa, jag syr i mudden 4 gånger och sprättar bort. Jag springer mellan pressen och 
symaskinen för att få så mycket kontroll över trikån som möjligt. Jag gillar inte att jobba i trikå och 
inser hur svårt det är att sy en ”enkel” t-shirt. 

Overall

Det är något härligt över overallen. Det är bara ett val, ett plagg, ingen matchning av olika plagg. 
Utan ett plagg och sen är en påklädd. 

Overallen är ett plagg som används inom det militära flygvapnet. Det är ett plagg som från början 
av 1900-talet utvecklats från tvådelad läderuniform till att bli en hel konstruktion för att hålla 
bäraren varm. Detta skedde i takt med att flygtekniken gick framåt och gjorde att flygplanen kunde 

8 (https://en.wikipedia.org/wiki/Streetwear). 
9 (https://en.wikipedia.org/wiki/Streetwear). 
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flyga allt högre vilket resulterade i kallare cockpits. Läder var under 1940-talet det material som 
föredrogs då det höll bäraren varm och tålde oljespill.10

Jag vill behålla grovheten i overallen, återskapa läderkänslan men i andra 
material. Den ska kännas tung och grov, samtidigt som den ska ha lite glans 
som skinnplagg ofta har. Trycket till overallen gör jag i heltäckande röd och en 
pärlemorvit på ett mörkblått jeanstyg. Den röda färgen läger sig ovanpå fibern 
och gör materialet stelt, lite som ett plastskinn men håller sig ganska matt. Den 
matta röda färgen ställer sig fint i kontrast till den silverglänsande pärlemorvita 
färgen och gör att kamouflagemönstret och materialet hamnar på en lite mer 
odefinierbar plats.

                                                                                    (bild på tryck och material i overall)

Jag vill addera en funktion som jag tror kommer göra plagget mer attraktivt för tjejer. I midjan 
lägger jag till en dragkedjefunktion som göra att plagget går att dela i två. En ska inte behöva 
kränga av sig hela plagget för att gå på toa, utan dela plagget och bara dra ner byxorna.  
Jag syr upp en toile.

Jag syr den till Josefin som jag just nu tänker ska ha den på fotograferingen. Josefin är längre 
än jag så när jag provar den är den för lång. Jag känner att jag drunknar i den, samtidigt som jag 
tänker på att det är ett plagg som används inom fångvården i USA och senare har blivit ett plagg 
som via hiphop och rappkulturen hamnat inom streetwear. Den känslan av att du har ett plagg 
som inte är anpassat till just dig men du måste få det att fungera, som i det militära när du får en 
uppsättning plagg som bara ska fungera. 
En känsla som jag kan relatera till när det kommer till olika plagg som jag köpt genom åren. Att jag 
vet att det är ett trendigt plagg jag just köpt men det passar inte min kropp, men jag vill vara ”den” 
tjejen och bara måste få plagget att fungera. 

10 (http://www.456fis.org/HISTORY_OF_FLIGHT_SUITES.htm) 
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Resultat
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Disskusion

Genom mitt examensarbete har jag hittat den grund och de frågor som jag vill jobba kring i 
min design. Jag har smalnat ner och fått en mer fokuserad blick på vad det är jag vill fortsätta 
att utveckla. Att skapa ett streetwear märke med tydlig feministisk profil. Att en viktigt del i 
designprocessen ska vara att föra dialog med tjejer/kvinnor om vilka behov/funktioner som kan 
finnas i plagg. På så sätt inte se tjej/kvinno kroppen som ett objekt, en klädhängare utan att lyssna 
in och göra tjejen/kvinnan till ett subjekt.  
I reflektion av mitt examensarbete känner jag att jag har gjort en grundresearch kring min 
designidentitet. Att jag nu hittat formuleringar kring vad min framtida design kommer att kretsa 
kring. Jag känner också att det är nu det börjar. Vad är det som jag vill tillföra streetwearfältet? Hur 
ska jag genom min design och mitt märke kommunicera det som jag tycker är så fantastiskt med 
modestilen och attityden och samtidigt förnya vad som finns inom streetwear?
Jag känner att mitt examensarbete har hjälpt mig att hitta de problem inom streetwear som jag vill 
lyfta fram och titta på, men att framtida projekt ska handla om hur jag kan påverka om att förändra 
vad streetwear kan vara. Att inte bara kritisera och påpeka, utan att komma mer med förslag på 
hur jag vill att det ska se ut. 

I kritiken av mitt arbete kom det upp att jag bättre ska placera min inom streetwear som valt fält 
och att jag ska studera och fördjupa mig inom kontexten. Något som sporrar mig då jag känner att 
det finns mycket som jag kan lära mig om för att sen utveckla vidare inom streetwear. 
En praktiskt och konkret del som jag känner som en fortsätting är att jobba mer med är framtida 
och högteknologiska material. Jag tror det ligger något intressant i kombinationen mellan mer 
högteknologiska material och mina plaggkonstruktioner.  

Jag känner att jag i mitt examensarbete har hunnit undersöka mer kring materialval, färg och 
för mig nya textila tekniker. Jag har under examensarbetet känt mig tryggare i min sömnad och 
mönsterkonstruktion som är den största tekniken i min praktik. Vilket har frigjort tid i processen att 
addera att jobba med tryck och mönster, vilket jag har lärt mig mycket av under processen. 

Jag känner i och med utställningen att större bitar börjar falla på plats kring hur jag vill presentera 
mitt märke, då jag valde att presenterna mitt projekt som ett showroom för en modekollektion.  
Det har varit svårt och intressant att undersöka hur jag på bästa sätt ska anpassa min 
presentationsteknik när det kommer till utställning/gallerikontexten som finns på Konstfack. Jag 
tycker att det är svårt att presentera mode utan personer som gestaltar konceptet och känslan 
av plaggen. Catwalken som ofta finns i modekontexten tycker jag är en bra form att visa mode 
på. Plaggen visas i rörelse och det finns möjlighet att personer som har på sig plaggen, med sina 
egenskaper och erfarenheter kan gestalta och ge konceptet liv. 
I mitt arbete med utställningen jobbade jag med att hitta rätt attityd och känsla i detaljerna av 
upphängningen. En stor del var att få till känslan av en kropp genom att bara jobba med galgar.  
Jag valde att presentera kollektionen som 6 looks/personer. Det gav en helhet över hur jag ser 
min kollektion och det val av plaggkombinationer som jag gjort. En stor del för att skapa känslan 
av kropp var att jag avslutade mina upphängda plagg kombinationer med skor som gjorde att 
upphängningen bottnade i golvet och gav byxorna form och illusion av ett ben inuti. 
Jag är nöjd med min presentation av mitt arbete i utställningen och känner att jag hittat ett spår 
som jag kan jobba vidare på och förfina så att presentationskonceptet kring mitt märke KT blir 
ännu starkare. 
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