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Sammanfattning

Detta är ett arbete om att ge sig in i en annan miljö för att hitta inspiration och nya vägar. Om 
att låna av andra områden för att hitta nya ingångar i sitt eget skapande. Utan att på förhand ha 
någon föreställning om resultatet ville jag utforska hur en gränsöverskridande designprocess kan 
se ut. 
Jag utgick från modets värld. Modedesignern Diana Orving ledde min väg och jag formger fritt från 
min nya spelplan. 
Genom att lära mig mer om en annan värld, modets, har jag fått större insikt i min egen.
Konkret resulterade arbetet i en vikvägg som får symbolisera det jag vill arbeta vidare med i fram-
tiden.  
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På framsidan. Bild tagen från Diana 
Orvings utställning på Nordic Light Hotel 
i Stockholm 2008.



Abstract

This work is about transcending in to another environment to discover new inspiration and new 
paths.
It’s about borrowing from other areas of art/design to find different passages in to your own creativ-
ity. 
Without having a clear vision beforehand of how the end result would turn out, I wanted to explore 
how a fusion design process would look.
I used the world of fashion as my starting point, the designer Diana Orving lead the way and I de-
signed freely from that platform.
By learning more from that other world, the world of fashion, I got a bigger insight in my own!

Physically it resulted in a folding wall that symbolizes what I want to work with in the future.
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Förord. 

Jag har alltid fascinerats av kläder, det vet jag för jag minns nästan alla kläder jag har haft sen jag 
var ca 2 år gammal. Jag minns hur jag såg en tröja i ett skyltfönster på Spånga Torg när jag var 
kanske 4år gammal. Jag önskade mig den i födelsedagspresent. Den var blå med svarta revärer, 
längs revärerna satt det även ett vittband med olika båtflaggor på. Vid rundningen i halsen var det 
ett insytt V med stretchtyg. Jag fick tröjan några månader senare och blev såklart jätteglad, men 
jag minns också hur jag tänkte under tiden, alltså innan jag fått tröjan. Jag tänkte på hur den var 
gjord, färgerna och materialet. Jag tänkte på hur det skulle bli när jag fick den, hur liksom tröjan 
skulle fylla ett helt rum. Jag minns det tydligt än idag och det roliga är att jag fungerar likadant 
idag. Ser något, inspireras, funderar på sammanhang, vill fylla rum.

Tystnad.

Jag vill tacka min handledare Anna Holmquist, alla studenter och lärare på Carl Malmsten Fur-
niture Studies som jag lärt känna sedan 2007. Mina klasskamrater 2007-2010 som senare blev 
mina lärare. Min flickvän Sibille Attar för stöd, min familj för den outgrundliga tron på att man skall 
göra det man tycker är kul och tror på. Christian Halleröd för peppande samtal. 

Ett extra stort tack till Diana Orving som lät mig ta del av hennes arbete och lät mig kliva in i 
hennes process och värld. Detta examensarbete hade inte blivit av utan din tro på projektet.
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1.1 Bakgrund
Under min tid på Carl Malmsten Furni-
ture Studies har jag mer och mer förstått 
att jag efter skolans slut kommer vilja 
röra mig mer mot scenografi och kon-
stnärlig verksamhet. Mitt intresse för mö-
bler har inte svalnat utan snarare har mitt 
intresse för andra områden förstärks. 
I min jakt på inspiration så har jag all-
tid vänt mig till konst och modevärlden.

Två världar med helt olika förutsättningar, 
arbetsprocesser och ekonomier. 
Modevärlden är stressig och säsongsbe-
tonad medans konstvärlden oftast följer 
sin egna rytm. Något som däremot förän-
dras i och med att olika mässor och ekon-
omiska intressenter mer och mer styr. 
Men jag har upplevt att det händer mer 
och att det vågas mer här än i möbel-
världen, i alla fall om man tittar på Sverige.

I min process har jag upptäckt att jag gärna ut-
går från något annat än ett möbelproblem. Jag 
går gärna via en vacker klänning eller skulp-
tur för att tillslut hamna i en stol eller ett bord.

När jag nu skall göra mitt examensarbete 
vill jag därför utforska hur ett sådant arbete 
skull kunna gå till. Om jag utgår från det 
som berör och utmanar mig. Vad kan jag 
lära mig av det. Jag tror att mina kunskaper 
och det jag har fått med mig från skolans 
alla olika utbildningar är till min fördel när jag 
rör mig till andra områden än bara möbler. 
För visst ser man det vackra scenografiska i
tapetserarlokalerna när studenterna läm-
nat rummet. Nakna skelett av möbelstom-
mar i samspel med tygbeklädda gesäll-
prov. Byggnader och landskap, historia 
och framtid! Som en modern tolkning av 
en gammal balett, man måste kunna sin 
historia för att veta vad man skall behålla 
och förmedla vidare till nästa generation.

1. Inledning

När jag ser en silkesklänning med perfe-
kt fall och skärning är det väldigt lätt att 
förstå hantverket, se bakom det ytliga i det 
som massproduktionen har fört med sig. 
Precis som jag har lärt mig att förstå års-
ringar och olika materials kvaliteter ser 
jag utifrån hur tyget faller kunskapen i den 
som skapat plagget. Vi för en dialog gen-
om vårat hantverk. Olika områden möts.
Jag vill se vad som händer om jag tar avstamp 
från min största inspirationskälla. Hur kan jag 
förena mig med andra spelplaner för att hitta 
ett sätt att arbeta tvärvetenskapligt i framtiden.

Diana Orving har länge varit en av de 
kreatörer som varit min inspirationskälla. 
Jag har följt henne sedan 2007. Hennes 
kollektioner har fascinerat mig med sin ma-
terialnyfikenhet och konstnärliga inslag. 
Utöver sina kollektioner har hon även skapat 
vackra installationer. Alltid i sin egna riktning.

När examensarbetet kom upp så såg jag 
min chans att få utforska ett samarbete 
samt ett sätt hur jag vill jobba i framtiden.

 Jag har följt henne genom hennes visningar 
och konstnärliga projekt. Jag har alltid fas-
cinerats av hennes kläder. Diana har en ex-
trem förståelse för material och hon skapar 
både utsmyckande draperingar som lätt 
svävande plagg. Det finns alltid ett spän-
nande sökande i kollektionerna och man 
märker att hon ständigt är i rörelse. Spän-
nande materialmöten och nya tekniker är 
ständigt närvarande. Detta blandas också 
viljan att skapa det enkla, hur kan man 
skapa vackra plagg med så lite sömmar 
som möjligt? Hur kan man förenkla en byxa?
Dianas visningar har varit en av de saker som 
inspirerat mig i mitt egna sökande kring form.

Eftersom modevärlden är en stor del i var min 
inspiration kommer ifrån samt att jag jobbat 
med scenografi och styling kändes ett arbete 
med Diana involverad naturlig och spännande.
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1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med examensprojektet är att undersöka hur man kan jobba gränsöverskridande i 
designprocessen med mode som inspiration. Detta arbete berör områden som jag kommer 
vilja jobba inom i framtiden och detta blir en insikt i hur det skulle kunna gå till. 
Jag kommer vilja jobba mer scenografiskt och konstnärligt, upptäcka andra yrkesverksam-
ma som arbetar på liknande sätt.
Samt försöka förstå hur man kan förmedla mervärden via design.
Det kan röra sig om Butiksinredning, Utställningsmaterial och t.ex. Visningsscenografi.

Att låna av andra områden för att hitta nya ingångar i sitt skapande.

Frågeställning.
Med mode som inspiration. Hur kan ett gränsöverskridande skapande se ut?

1.3 Avgränsningar
Då mitt arbete är ett utforskande i hur man dels tittar på andra världar för att hitta inspi-
ration men även ett sätt att jobba på som jag tidigare inte prövat så är mycket baserat på 
mina egna tolkningar. Mycket information har jag fått genom studiebesök då är det mitt 
intervju objekt som är källan.
I de olika styckena om de områden som jag tittat på har jag valt att begränsa mig i omfattningen. 
Jag har valt ut exempel som jag funnit mest inspirerande och bärande för mitt arbete. 
Således finns det säkert mycket mer inom ämnena att berätta.
Mycket av den facklitteratur jag använt mig av är inte direkt knuten till ämnet utan tolkningar 
hur man skulle kunna använda sig av olika influenser för att skapa det jag är ute efter.
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1.5 Struktur

Rapportens huvuddel är uppdelad i 5 olika delar över tre kapitel.

1. Att hitta sitt egna kreativa rum.
2. Mode & Möbler, ska ge en lätt överblick i hur de olika världarna kan mötas. 
Olika exempel beskriver.
3. Modets olika spelplaner. Jag går igenom 4 olika områden där mode expon-
eras. Detta blir också utgångspunkten för min egna gestaltning.
4. Diana & Jag.Ett Samarbete över gränserna.   Här redogör jag mina samtal 
med Diana Orving. Min största inspiration och utgångspunkt för mitt examensar-
bete. 
5. Min gestaltningsprocess. Här sammanfattas ovan nämnda kapitel i det som 
blir underlaget för min gestaltning. Jag går igenom hur jag översatt material och 
färger samt vilka problem jag försökt lösa.

Varje kapitel innehåller bilder som med sin undertext skall beskriva och föra arbetet 
framåt.

1.4 Metod och källor
Jag har tittat på hur man kan jobba för att skapa en kreativ värld att utgå ifrån. My-
cket av mitt arbete utgår från de samtal jag har haft med Diana Orving. Det är viktigt 
för mig att förstå hur man jobbar inom Modevärlden för att kunna se vad jag kan ta 
avstamp ifrån.
Jag har försökt hitta vad som är essensen i kläderna samt att se vart det är på väg. 
Jag har tittat på företaget Diana Orving men även personen bakom. Hur Diana ar-
betar med form och material samt i vilka olika sammanhang.

Ta fram så bra förutsättningar som möjligt för att kunna skapa scenografier och 
inredningar för så många olika tillfällen som möjligt.
Prata med personer och företag som jag tycker jobbar i liknande situationer och 
sammanhang.

Jag tittar på de olika områdena bild,utställning,visning samt butik och beskriver ur 
ett historiskt eller annat talande perspektiv om hur man kan se på det.

Jag har gjort studiebesök på JoAnn Tann Studio, Kulturhuset, Amaze
Huvudgrupp för besök. Scenografer, kuratorer, stylister samt formgivare och arkitek-
ter.

Mer konstnärligt utgår jag från Dianas värden och hur hon jobbar för att översätta 
detta till material och former.  
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2. Teoretiska förutsättningar

Jag berörs av andra världar än möbel-
världen, tar ofta inspiration från mode. 
Att skapa sin egna värld att utgå ifrån kan 
ske på olika sätt. Jag vill titta på modevärlden 
för att skapa min utgångsvärld. Utforska 
andra områden för att finna kreativitet och 
mening.

Klänning på provdocka. 
Bild ifrån Diana Orvings ateljé. 
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Marcel Wanders. Formgivare.
Skapar möbler som skall fungera både nu och då. Med tydlig koppling till dåtiden tolkas formen för 
att kunna fungera med ting även i framtiden. Oftast vill designvärlden kategorisera in saker i fack. 
Wanders vill inte tillhöra något fack alls han vill vandra mellan alla olika världar när han skapar. 
Med en tydlig tanke om en helhetsvärld så skapar Wander både själv och i sitt företag Moooi pro-
dukter som skall vara tilltalande både för ögat och för fantasin.
Wanders har byggt upp sin egna fantasivärld där han kan plocka in produkter i en kontext som 
passar hans tankar kring form. Fantasin sätter gränserna, inget är omöjligt så länge det har en 
mening och tydligt koncept. Istället för att rita en ny typ av lampa kan han ändra på en form vi kän-
ner igen i skala och på det sättet skapa en ny dimension.
Wanders jobbar alltid med helheten kring hur en produkt presenteras. I bildspråk och vid utställnin-
gar får vi kliva in i Wanders värld. Ofta blir det en lek med proportioner och de satta tankarna kring 
rum. Ett objekt kan förändra hur vi ser oss själva i rummet.

David Ericsson. Formgivare.
Med sitt examensarbete ”Carl Malmsten made 
me do it” ville David ta fram ett design manifest, 
eller rättare sagt sitt designmanifest. Ett sätt att 
hitta sitt egna rum att utgå ifrån. David utforskade 
sig själv och sitt förhållningssätt till design. 
Vilka värden vill han föra med sig och vad vill han 
förmedla. Att arbeta utifrån ett manifest är ett sätt 
att sätta upp sina riktlinjer och förhållningsregler. 
Med manifestet har man förhoppningsvis lättare 
att förstå det man gör och varför.
David ville också visa på att design kan ha en 
mer filosofisk förankring. Vi talar oftast på ett 
väldigt filosofiskt plan när vi diskuterar med 
varandra men i designarbetet blir det uppstagat 
och stelt. Davids manifest handlar om hur han 
förhåller sig till design och även material och 
tankar kring hållbarhet.  Manifestet blir ett rum 
där David kan skapa objekt eller nya tankar.

2.1 Att hitta sitt egna kreativa rum.

Kreativitet uppstår i ett möte och måste tolkas med utgångspunkt från detta möte.
(Rollo May 1975) 

Min rapport kommer att handla om mode som utgångspunkt för ett skapande rum men det finns 
olika vägar att hitta sitt rum eller sin värld att utgå ifrån. Om vi inte skapar för att direkt uppfylla 
olika direkt funktionella behov så måste utgångspunkten vara relativt tydlig. Nedan vill jag ta upp 
några exempel på hur man kan ta sig an och skapa världar för att förtydliga sig själv och ens 
skapande.
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Skåp från David Ericssons examensar-
bete, Carl Malmsten Made me do it.



Minna Palmqvist skulptur från Intimately Social 4.09. Minna jobbar både konstnärligt 
och kommersielt. 
Hennes frågeställning kring kroppen formar hennes verk. 
Jag beundrar hennes förmåga att integrera sin konstnärliga utforskning i sina kollektioner. 
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Minna Palmqvist / Modedesigner & Konstnär
Minna Palmqvist har likt David Ericsson också satt upp ett manifest att jobba utifrån. 
Det hjälper henne att komma ihåg vad hon vill och vad hon står för.
Hon jämför hur vi ser på den socialt accepterade kvinnokroppen med den verkliga
 kvinnokroppen. I både kollektioner och konstverk utforskar hon dessa ämnen.

De ovan nämnda exemplen på kreatörer skiljer sig väldigt mycket från varandra men vi ser tydligt 
hur viktigt det kan vara att hitta sin värld, oavsett om det är ett manifest eller en formmässig fanta-
sivärld. Våra kreativa rum hjälper oss att begränsa oss. Vi förhåller oss till de spelregler vi själva 
sätter upp för att kunna motivera och formulera oss i vårat kreativa skapande. 

-Det finns en konflikt i vad vi önskar, 
vad som är påtvingat oss och vad vi 
försöker dölja-.

Genom att utgå från samma tema 
kring kroppen får Minna en 
tydlig röd tråd i sina kollektioner. Vi 
måste inte veta om bakgrunden till 
hennes kreationer men plaggen säger 
så mycket mer om vi också vet histo-
rien bakom. 
Minnas frågeställning blir på ett sätt 
hennes kreativa rum.
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2.2. Mode & Möbler

Möbel världen gör då och då försök att närma sig modevärlden, men där modevärlden spot-
tar ut flera kollektioner om året kan det ta flera år att ta fram en ny stol eller möbelfamilj. På 
möbelmässan ser vi hur trender hänger i i flera år medans i modevärlden kan dö ut på en 
månad. Ett sätt har blivit att börja låna in modeskapare för att ta fram nya produkter, skapa 
en mer sofistikierad känsla. Redan för några år sedan såg man hur möbelföretagen satsade 
mer på att trycka på designern bakom produkten likt modehusens chefs designers.
De båda världarna är dock väldigt olika men har en gång i tiden samspelat mer. När vi tittar 
tillbaka i tiden så ser vi oftast att modet också avspeglas i inredningen. Blombeklädda tyger 
i en kjol går igen i gardiner och soffor. Olika kläder för olika rum och tillställningar. De olika 
världarna borde ha mer med varandra att göra. Vi rör oss i kläder, vi rör oss i rum.

Om man vänder på det och ser hur 
Modevaruhus använder inredning  
som en del i att skapa sig ett tydligare 
och bredare kundgrepp. 
Man säljer in en helhet där kunden får 
en helhetsupplevelse i varje besök av 
en butik. Man säljer kläder men visar 
det på ett sätt så att kunden också vill 
åt ett visst sätt att leva. Inrednings-
detaljer tar mer plats i butikerna och 
med ny kollektion kommer även ett 
nytt formspråk. Modehusen har nära 
samarbeten med inredningsarkitek-
ter. Man lånar av varandra. Att ligga i 
framkant handlar om att ha koll på alla 
delar.
Armani säljer möbler, Hermes säl-
jer möbler. Man kan leva i sitt egna 
House of koncept.

Raf Simons samarbete med Kvadrat började med 
att Raf Simons letade efter ett styvt tyg till kappor 
han ritat. Han blickade då åt möbeltyger och i och 
med det startade samarbetet med Kvadrat. I sin tur 
lånade Kvadrat Raf Simons namn och bad honom 
välja ut tyger som skulle följa hans formspråk. Allt 
för att försöka visa på nytänkande men också en 
väldigt tydlig koppling. Är det några som har känsla 
för tyg så är det ju de som skapar kläder.
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Mode och möbler i Sverige idag. Färg & Blanche skapar möbler med tydliga kopplin-
gar till mode. De använder sig av tyg och skapar nästan små kläder till vissa av sina 
möbler. 2010 valde de att visa upp sina möbler på en Catwalk. De syr i trä och skapar 
tygliknande känslor. Det finns dock en problematik tycker jag när man lånar så di-
rekt av ett annat område. Kopplingen blir för tydlig och det kan lätt se humoristiskt ut 
snarare än att bli vackert.
Ola Svensson beskriver i sin rapport ”design med hög igenkänningsfaktor” från 2010 
om hur vi dras till design som i sin form påminner om något annat än vad funktionen 
är.  Något som jag anser lätt blir kitsch design. Färg & Blanches möbler har en ten-
dens att hamna i detta land, det kitschiga. Detta visar på hur svårt det kan vara att 
blanda olika områden.
Då anser jag att Katja Pettersson angriper ämnet på det sätt där det blir mer in-
tressant. I hennes beklädda Ikea möbler som består av trikå-kläder till Ikea möbler. 
Där adderar hon som ett extra hudlager till redan befintliga möbler, men det blir inte 
kitschigt utan mer poetiskt. Det måste gå ett varv till. Bar för att vi gör om en hatt till 
en lampa behöver det inte bli bra.
Men att se tecken på att en designer tolkar och upplever sin omvärld kan ge andra 
röda trådar mellan de olika områdena. Att titta på hur man kan färga tyg eller använda 
sig av olika material för att skapa spännande möten.
Fredrik Paulsen färgar benen på sin kontorsstol på ett sätt som vi ser som batikfär-
gade kläder. Säkert inspirerad av Uglycutes boxpallar i lätt färgad plywood. Att detta 
infaller i en tid då det går trend i det mer psykadeliska är inte en slump. Att våga stic-
ka ut på samma sätt som många modedesigners vågar röra om i våra föreställningar 
om hur saker skall se ut börjar sakta leta sig in i möbelvärlden.

Ett exempel är också Örnsbergsauktionen som jobbar med formgivning i gränslandet 
mellan konst, konsthantverk och design. Genom att kunna visa upp icke kommer-
siella alster som inte ännu har produktion ökar också möjligheten att få se saker som 
kanske inte kommer att kunna komma i produktion. Lite likt modets haute coutore där 
inte alltid målet är att visa kläder som skall komma i produktion och säljas i massor 
utan snarare leda vägen för vad som komma skall. Visa en riktning.
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Bild från Örnsbergsauktionen 2012. 
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2.3. Modets olika spelplaner

” kläder är konst, bunden till tid och plats som allting annat människor formar och 
färglägger. Beklädnadskonst är brukskonst som arkitektur men inte stillastående som 
byggnader; konstverk i ständig rörelse som musiken , men utan att fly som tonerna. 
Med bägge dessa konstarter har modekonsten det gemensamt att den inte föreställer 
utan framställer något. […] Som alla andra konstverk speglar kläderna den tid som 
frambringar dem. Aningslöst avslöjar sig tidens människor i den konst som de accept-
erar, och i den som de avvisar. Och ingen konstart är subtilare än variationerna över 
det mest lockande av alla teman: den mänskliga kroppen.

Ref R. Broby- Johansen ”kropp & kläder”

I min undersökning har jag valt att fokusera på fyra olika områden som berör mode. 
Jag tittar på mode i utställningar, butik, foto samt visningar. I de olika avsnitten har jag 
valt att ta upp och tittat på personer eller sammanhang som jag tycker är intressanta 
och relevanta utifrån mig själv och min ingång. För att kunna skapa utifrån en annan 
värld måste jag sätta mig in i de olika områdena och förstå dess frågeställningar. 
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Kunna förstärka kläderna med hjälp av scenografi. På detta sätt kan mer information och 
mervärde ges föremålen. Det är viktigt att tänka på hur man vill att ens kläder ska ställas 
ut då en utställning kan vara väldigt viktig för en designer att kunna visa mer av sin kon-
stnärliga sida.Ta hand om ett rum och förmedla en känsla.

Efter andra världskriget var Paris i behov att återta sin plats som mode huvudstad, kriget 
hade slagit hårt mot landet. Det var brist på exklusiva tyger så Robert Ricci kom på iden 
att skapa en teater med 200 dockor i strl 1/3 som kläddes av 52 av dåtidens mest kända 
modeskapare. Jean Cocteau och illustratören Christian Berard stod för scenografin. 
Dockorna reste runt hela världen och hjälpte Paris att återta sin titel som modets huvudstad.

Det finns en problematik med att göra utställningar 
med kläder, rörelsen försvinner i plaggen. Plötsligt skall 
verken tala för sig själva utan kroppen som bärare. Hur 
skapar man en levande utställning med kläder. 
Bild från utställningen Asylum på Kulturhuset 2015. 

Utställningar:

Asylum, utställning på kulturhuset våren 2015.
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Möte med Karina Ericsson Wärn. Karina är chefscurator för mode och design på 
kulturhuset. 
Utställningen Asulym är hennes första egna utställning på den nya posten. Karina har 
tidigare jobbat som modeskribent, curator samt lärare.

Jag möter Karina på plats på utställningen Asylum. Utställningen handlar om hur 
konst och möte möts och hon visar på släktdragen med dagens unga designers och 
deras koppling historiskt till olika konstnärer och designers.

Utställningen tar avstamp i Elsa Schiaparellis (1890-1973) Skelettklänning ritad uti-
från en teckning av Salvador Dali 1938. Schiaparelli skapade en aftonklänning i svart 
silke med insydda vadderingar som ingav känslan av benstruktur på kroppen.

Att visa kläder kan vara lite problematiskt, det kan lätt bli för uppstyltat. Karina har 
jobbat mycket med öppna ytor och att få in olika ljuskällor. Vissa av plaggen hänger 
fritt från taket vilket gör att de kan rotera så att de ständigt ses från olika vinklar.
Med Juun. Js mer strikta uniforms liknande plagg som visas på docka var karina 
tvungen att plocka in en motpol. Maria Miesenbergers silverskulpturer har lyfts in för 
att skapa en rörelse i rummet. Skulpturerna reflekterar besökarna men tar även hand 
om ljusinsläppet och gör att även rummet förändras under dagen.

Nästa utställning som Karina jobbar med nu ska handla om Camilla Thulins arbete 
som kostymör för stadsteatern. Denna utställning skall även på turné efter kulturhuset 
så den måste vara mobil. Med detta får Karina hjälp av all den kunskap som finns på 
Kulturhuset. Kulturhuset har sin egna verkstad där ca 60 pers jobbar med scenografin 
för teatern samt utställningar.

En stor del i arbetet handlar om att förhålla sig till alla olika säkerhetsbestämmelser 
som finns på en sån offentlig plats som Kulturhuset. Detta påverkar hur man väljer 
material och hur ytorna får disponeras utan att störa utrymningar osv.

Karina berättar om när Coco Chanel under en kort period ritade kläder för film i Holly-
wood. Hon ritade då varje klänning i 3 olika utföranden beroende på om skådespelar-
en gick, stod still eller satt. Skulle klänningen se bra ut i rörlig bild tyckte Coco att 
detta var nödvändigt. Något som såklart blev för dyrt för industrin. Men en rolig och 
intressant tanke.

I mitt möte med Karina hade jag förväntat mig ett intressant och öppet samtal kring 
mitt ämne. Jag träffade Karina tidigt i mitt skede kring detta arbete och förstår i ef-
terhand att jag hade fått ut mer av det om jag varit mer påläst kring de personer 
utställningen berörde. Att tala samma språk och kunna de olika reglerna är viktigt när 
man rör sig över olika yrkesområden. Jag har förstått det under arbetets gång.

i wish i knew what i know now when i was younger
Rod Stewart -Ooh LaLa (1973) 

Så det jag fick med mig från vårat samtal var att det är viktigt med tydlighet, vad vill 
man berätta, för vem och på vilket sätt. Vart ligger budskapet. Att få folk att öppna 
sina sinnen och se mer än bara döda plagg, kan man ha något som kontrasterar och 
hjälper betraktaren in mer i processen. Hur man rör sig i ett rum blir otroligt viktigt för 
objekten.

Karina Ericsson Wärn.



Butik.

Ett stort problem handlar om att kunna förstå ett plagg. När ett plagg hamnar på en galge så blir 
det snabbt bara ett hängande tygstycke. Hur kan jag hjälpa plaggen att förmedla det som ger plag-
get den tyngd det behöver. Titta på lösningar för Pop-Up koncept samt butiksinredning.

Augusta Lundin startar Sveriges första Modehus 1867. Använder sig av riktiga mannekänger som 
får visa hennes alster. Något som hon får inspiration till från modehusen i paris. Tidigare hade 
handlandet av kläder varit en inneslutande historia. Med varuhus som Selfridges i London än-
drades shoppingen. Varuhusen skulle vara till för alla även fast man inte hade råd. Det skulle vara 
en upplevelse att komma till dessa stora affärer. Skyltfönstren blev som små teaterscener.   

Bild ovan. Skyltfönster inredning från NK. 
JoAnn Tan Studio skapar sagolika inredning-
ar. I samma tradition som Selfridges skapas 
världar som tilltalar fler än de som kan köpa 
varorna i fönstret. Skyltfönstret har också blivit 
en utgångspunkt för JoAnn Tan att förverkliga 
sina visioner. Det lekfulla lockar många. Jag 
vill locka många, jag tar med mig det lekfullt 
drömska.
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The JoAnn Tan Studios

JoAnn Tan Studio startades 2010 av JoAnn Tan och Cilla Winbladh. JoAnn och hennes kreativa 
team jobbar med kyltfönster inredning, installationer, modeshower, scenografi och styling. De job-
bar med lekfulla uttryck i en annars ganska stel miljö.

” Vi producerar allting från början till slut. Hantverket är oerhört viktigt. När man jobbar med visuel-
la installationer kan inte allt putsas och göras om så kunskapen om material och tekniker är A och 
O.”

” När man jobbar med skyltfönster där publiken kan se allt så måste allt kunna leva upp till den 
deras förväntningar och inspekterande” ” det gör detta arbete så himla fascinerande”

JoAnn Tan

19



Jag träffar Cilla Winbladh och Cora Hamilton på The JoAnn Tan Studios Stockholms kontor på 
Kungstensgatan i Stockholm. Här ifrån sköts det administrativa men även en del av produktionen. 
I ateljén har de precis städat efter en intensiv period med tillverkningen av NK  s vårskyltning. 
Nästa stora projekt är NKs julskyltning som de jobbar med i totalt nio månader. Under julperioden 
växer företaget från ca 20 anställda till över 40 personer. De har även verkstad och dock förråd på 
NK då de gör större delen av alla skyltningar för NK.

Cora kommer från deras verkstad och lager i garaget på Amaranten. Där håller hon på att slutför 
jobb  med det svenska mattföretaget Bolons monter till Milano mässan.
Med Bolon fick de i uppdrag att ta fram ett heltäckande utställningskoncept för deras nya lättare 
mattor. De har lite mer transparent känsla och det tog Cora vara på och skapade konceptet ”An 
ocean within”. Mattorna fick växa upp från golvet och skapa vågformer i rummen. Modeller togs 
fram och sen gjordes ritningsunderlag så att de nu kan skapa dessa vågor till flera mässtillfällen. 
För de stora mässorna skapades också ett jättestort ansikte som fick bli en del av våg installa-
tionen.

På detta sätt tar de fram oftast väldigt lekfulla koncept. Med förankring i hur Harry Selfridges 
(grundare av varuhuset Selfridges i London) och Joseph Sachs (grundare av NK)tänkte kring sina 
varuhus och skyltningar som något som skulle finnas till för alla, oavsett klass.  De båda var kända 
för sina spektakulära skyltningar. På NK hade man till och med en isbana i skyltfönstret där model-
ler kunde åka skridskor till åskådarnas stora förtjusning.

Under lång tid var skyltfönstren stela och helt produkt styrda. JoAnn Tan vill ta tillbaka den lekful-
la traditionen så att alla kan få njuta av fönstren utan att känna att det är produkterna som man 
ska va ute efter. Varorna blir antingen en del av en installation eller hjälper till att föra en historia 
framåt.

Joann utbildade sig till modedesigner i Chicago och hamnade därefter på Moschino i Milano. Där 
började hon intressera sig för deras skyltningar och blev snabbt chef för den avdelningen. Där 
föddes grunden som idag är The JoAnn Tan Studios, Lekfulla, extremt väl utförda skyltningar som 
tilltalar en bred skara människor. De flesta har nog inte en aning om vad Moschino är. Sin kunskap 
i mönsterkonstruktion och ritningar syns genomgående i Joanns arbeten. Perfektion är lite av ett 
ledord när man beskriver Joanns arbeten. Inget får se slarvigt ut. Något som gör att deras lekfulla 
installationer uppskattas av många.

De har ofta fria händer när de jobbar, kunderna har lärt sig att lita på att det alltid levereras. 
Joanns skisser stämmer också alltid överens med slutresultat. Det mesta tillverkas i Sverige men 
en del läggs på olika producenter i Milano, där de även har ett kontor. Om det är en sko med så 
görs den som en riktig sko, allt för att ge ett autentiskt uttryck.

JoAnn Tan jobbar inte bara med affärer och skyltningar utan gör även utställningar åt bl.a. Nord-
iska museet där de senast gjorde all scenografi åt utställningen ”Socker”. Dessa jobb är inte de 
mest vinstdrivande men ett sätt att visa på sin mångfald och bredd.

JoAnn Tan har med sitt företag skapat en egen plattform att stå på. Genom att använda sig av det 
kommersiella rummet får de ett rum att skapa konstnärligt i men också en plattform som betalar 
för det. Kunden har accepterat spelreglerna och JoAnn Tan kan skapa fritt i det, självklart i dialog 
med kund men ändå utifrån sig själv.

Det jag tar med mig från mitt möte med JoAnn Tan Studios.

Lekfullhet, Hantverk, Tydlighet
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Foto:

Bild ovan.  Dinner Suit av Elsa Schiaparelli foto Horst P. Horst 
1947. Horst jobbade som modefotograf och började sin karriär på 
Engelska Vouge tidigt 30-tal. På bilden syns klänning av Schiapa-
relli med scenografi av Jean Michel Frank.  
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Virginia Oldini.
Italiensk grevinna, känd för sitt förhållande med kejsar Napoleon III av Frank-
rike. Hon är också en välkänd personlighet inom den tidiga fotografikonstens 
historia.
Hon hade ett långvarigt samarbete mot hovfotografen Pierre-Louis Pierson, 
och blev ett av tidens mest kända fotografimodeller genom sin överenskom-
melse med honom om att fotografera sig i alla sitt livs olika skeenden. Hon 
var modell för bortåt 700 fotografier.

I bilderna ville Virginia visa upp sina olika sidor som hon stötte på i sin roll 
som grevinna, mamma och privatperson. Med symbolisk scenografi som 
speglar och olika kläder byggde upp scenarior som var väldigt vågat för den 
tiden. Ofta skymtade man en naken fot eller ben som på den tiden var myck-
et vågat.

Även Elsa Schiaparelli använde sig av tydlig scenografi i sina bilder. Det 
var viktigt att visa upp sin kunskap och moderiktighet på alla plan. Kläderna 
skulle vara frigörande och så även miljöerna som man vistades i. Elsa ville 
frigöra kvinnan och även hur rollerna var fördelade och vilka rum som till-
hörde vem.

Ta med kringprodukter som går att relatera till form-
språket. Allt för att ge en större helhetskänsla.

Modefoto är inte vilket foto som helst och har lite 
relation till Nyhetsfoto och andra fototyper. Det har 
sina egna beståndsdelar och regler, det kommuni-
cerar på sitt egna sätt med sitt egna språk som har 
egna ord och satslära.

Barthes, Roland (1983) the Fashion System sid 41.

I modefotot får kläderna mer att spela med då sce-
nografin kan hjälpa till med att förankra plaggen i 
olika världar.

I möbelvärlden ser vi dock oftast att möbler blir 
fotade i nakna sterila miljöer. Ett samspel med om-
världen och människan som skall använda sig av 
produkterna saknas ofta.
I senaste numret av tidningen FORM där ca 90% 
av reklamen var fri från människor som interag-
erade med möblerna. Kanske finns det något att 
lära från hur man fotar mode?
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När nya kollektioner skall visas görs det oftast på en catwalk/runway, ofta i ett stort rum eller up-
pbyggt tält. Visningarna kan också ta plats i andra miljöer. Mer och mer ser vi dock att visningarna 
går mer till att bli små skådespel.

Återigen dyker namnet Schiaparelli upp när man talar om Modevisningar. Hon förvandlade visnin-
gar till skådespel med namn som ”Manhattan´s Architecture” och ”Ancient Greece”. Där sceno-
grafier tog form utifrån temat på kollektionen.

Ericsson Wärn, Karina (2003) ReShape! IASPIS

Överlag kan en designer oftast hamna i sammanhang där den måste anpassa sig till ett redan fär-
digt rum. Om den har detta redan genomtänkt tror jag det blir lättare att förmedla det hen vill med 
sin design.

Oftast består en visning bara av en Catwalk, modellerna går fram och 
tillbaka och visar kollektionerna. Det har däremot på senare år blivit 
mer och mer populärt att skapa happenings kring visningarna. 
Jag har tittat på tre olika visningar som inspirerat mig i mitt arbete. 
Det är inte ekonomin som sätter gränserna utan fantasin. 
Pengar kan såklart hjälpa till att förverkliga visioner men är inte ett 
måste. 

Visning.
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Henrik VIBSKOV

Danske Henrik Vibskov har gjort sig känd för 
sina lekfulla kollektioner. Han blandar friskt färg 
och form. Han är också en av de som använt 
sina visningar till att visa upp mer än bara sin 
känsla för mode. Han tar ledorden i sina kolle-
ktioner och bygger upp världar som förstärker 
hans lekfulla uttryck. Oftast förenas modeller-
na med verken som kan bestå av hembyggda 
musikkonstelationer där modellerna cyklar
 igång musik. Modeller kan ro ett stort skepp 
eller simma i en stor pool. Till skillnad från 
Chanels super påkostade visningar görs allt 
med en tydlig DIY estetik. Kreativiteten är le-
dordet.

Scenografi från Henrik Vibskov Catwalk. 
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Chanel

Detta historiska modehus har på senare år skapat 
visningar som snarare liknar stora Hollywood filmstudios. 
Hela världar byggs upp som modellerna rör sig i.
I det magnifika Grand Palais i Paris bygger de upp sina 
världar och flera hundra noga utvalda gäster får beskåda 
detta till skillnad från Vibskovs ofta öppna visningar. 

Chanel catwalk.
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Några som i Sverige har tröttnat på normen kring de traditionella catwalkreglerna är 
Amaze. Intiativet kommer från Stylisten Nicole Walker och Konstnären Cornelia Blom.
Vid besök på tillställning samt  i samtal med Nicole Walker har jag gjort mina observation-
er.

Med Amaze vill de skapa en nyskapande modeplattform som inte är lika styrd av 
marknaden och de stora företagen. Genom att sätta ihop flera nya modeskapare och visa 
deras kollektioner i en ny miljö och nytt sammanhang. Oftast är det de olika ekonomierna 
som styr om man skall lyckas som ny på marknaden, ett hinder som kan göra att få får 
chans att visa upp sig.

De menar på att mode är i ständig förändring och utveckling och då borde också formen 
för hur det visas följa samma utveckling.

Med Amaze är också målet att kunna visa upp olika konstformer under samma tillfälle, på 
så sätt sätts allt i ett kreativt kontext som kan ta hjälp av varandra.

Att använda sina visningar för att förstärka sitt varumärke ser jag som något som kommer 
mer och mer. Visningen är ett perfekt tillfälle att få visa upp en mer kreativ sida hos design-
ern. Det jag vill ta med mig är möjligheten att få modellen att interagera och visa kläderna i 
andra rörelser än de som de får genom att bara gå upp och ner för en catwalk.

Under modeveckornas olika visningar så pågår även en visning utanför visningen där 
själva åskådarna tävlar i att sitta på bäst platser eller ha de trendigaste kläderna. Det hela 
scenariot blir en slags scen där en modepjäs spelas upp. Besökarna kan titta mer på vilka 
som sitter på frontrow än på de kläder som visas.

Amaze 

Amaze första tillställning vinter 2015. 
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3.
Diana & Jag.

För att förstå hur man skulle kunna jobba gränsöverskridande var det viktigt 
för mig att jobba med någon som är i den andra kontexten. Att få sitta med 
och se hur en skapandeprocess går till. Vilka ingångar och tillvägagångsätt 
det skapas ifrån. Förstå en annan miljö för att kunna förena olika världar. Hit-
ta nya paletter och intryck för att skapa för mig outforskade språngbrädor.

Bild. Klänning av bränt tyg, Diana Orving 2012.
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3.1 Diana Orving

Diana Orving formar fram sina 
plagg med handen, materialet får 
ofta styra. Något jag känner igen i 
min formgivning. Vi styrs av det vi 
har framför oss. Att kunna översätta 
intryck och känslor är något man 
måste ge sig tid att lära sig. De tork-
ade blommorna får ett fall som skulle 
kunna översättas i en klänning. De 
transparenta skuggspelen kan bli ett 
plagg i lager. Allt är spännande, jag 
vill va med, jag vill skapa! 

Provdocka med uppnålat tyg, en start på ett sökande efter de rätta fallen och 
formerna. Moodboard inför tryck på tyg och en känsla inför kommande kolle-
ktioner.

Bild vänster. Uppnålning av klänning.
Höger. Moodboard från Dianas Atelje.
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Handen skall alltid vara närvarande. Det är inget som ritas på dator med givna mallar. 
Varje plagg växer fram på modell. Det kan handla om en tanke kring hur en volang ser ut, 
om man leker med vad en volang är kan man då hitta nya lösningar eller former?. Det kan 
också handla om att plagget ska kunna få formas av kunden. Processen fortsätter då hela 
vägen till kund som kan tolka plagget som den vill. Men det ligger också en problematik 
med för avancerade plagg. När plagget når butik så hänger det bara platt på en galge, om 
plagget bara ser ut som en hängande trasa så förstår inte kunden vad det handlar om.

Diana jobbar inte medvetet utifrån trender utan tror på tidlösa  plagg som kan få leva med  
bäraren. Målet är att skapa ”favoriter” så att kunden vill vänta på nästa säsong och på 
så sätt på ett lite motsägelsefullt sätt inte bidra till konsumtionshetsen. Hantverket skall 
genomlysas i plaggen. Att hitta enkelheten i det som är vackert. Låta tyget falla utan mas-
sa sömmar!

Skapandet går i cykler som årsringar, en idé kan få komma tillbaka och förädlas. Omedve-
tet kanske det dyker upp intryck från samtiden men målet är alltid att skapa med magkäns-
la. Att hela tiden utforska de olika områden som känns intressanta. Begränsningen med 
butikskollektionerna får leva ut i Ateljé – plaggen, där kan tankar och idéer få växa fram 
mer som skulpterade konstverk. Den utforskande och konstnärliga delen är jätteviktig för 
hela verksamheten. Den fungerar som ett andrum där tankarna och hantverket kan få leva 
utan att behöva anpassas till produktion och försäljning.
Diana har sålt plagg i butik sedan 2000 men då gjordes allt i hemmet. Sedan 2007 så är 
produktion lagd i fabriker. Dianas kollektioner säljs i ca 20 butiker i Sverige. Inget i utlandet 
för tillfället.

3.1 Diana Orving
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Diana har mottagit priser från The Max Factor Awards 2009 samt Årets blickfång på Elle 
Galan 2013.



Vi ses i Dianas Ateljé på södermalm. Att komma in här är som att 
direkt kliva in i Dianas kreativa kärna. Massor med böcker, vackra 
möbler och växter trängs med plagg från alla hennes kollektioner. 
I detta rum kommer våra samtal att ta plats.
Jag är lite nervös för hur Diana skall ställa sig till min idé. Det hela 
kan ju bli så mycket bättre om Diana själv tycker att min ingång 
låter spännande och kanske kan hjälpa henne med något.
Jag berättar om att jag vill använda mig av Diana Orvings form-
språk och värld för att skapa förutsättningar för rumsliga gestaltnin-
gar eller produkter.
Tanken är att detta är något som skall kunna ge mig en utgång-
spunkt för att skapa fysiska objekt som skulle kunna användas vid 
t.ex. utställningar, modevisningar, i affär och vid fotografering.
Diana tycker idén låter jätte intressant och berättar att hon gärna 
ställer upp med det hon kan. Vi börjar direkt spåna på idéer för olika 
koncept kring visning, utställning osv
En sak jag gillat med Dianas visningar på senare är att hon frångått 
att jobba med supersmala unga modeller. Istället tar hon in kompis-
ar och kvinnor som hon själv blir inspirerad av, kvinnor hon själv vill 
skall bära hennes kläder. Diana menar att det är viktigt att alla ska 
kunna bära hennes kläder, du ska inte behöva vara pinnsmal för att 
ha en klänning. Detta leder till ett samtal om inbjudande rum.
Vi kommer fram till att jag skall tänka på lite idéer där det kan finnas 
en tydlig röd tråd mellan de olika rummen. Kanske en återkom-
mande form som kan anpassas till olika tillfällen. Jag tycker det 
skulle vara kul att modellerna på en visning även kan interagera 
med scenografin. Henrik Vibskovs   visningar har alltid varit in-
tressanta ”happenings” snarare än stela visningar. Han kombinerar 
mode med skulptur och roliga scenografier för att på så sätt kunna 
förklara mer och ge en annars ganska stel tillställning lite humor 
och en slags kritik.

Vikvägg
Galgbesvär
Butiksytor
Visningsscenografi

3.2 Mina möten med Diana

Möte 1. 3e Mars 2015
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Det var de spännande materialmötena 
och användandet av olika material som 
fångade min uppmärksamhet. Dianas 
visningar sätter igång min kreativitet. Hur 
kan jag översätta känslorna till former, 
måste det bli former? Jag vet att jag kan 
göra något, men vad? 

Bild, 1,2,3. Kollektionsvisning, Cat-
walk. 2010, 2013, 2015.
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Möte 2. 18e Mars 2015

Diana berättar att hon varit med om en 
stöld. Någon har stulit en av sex kar-
tonger med vårkollektionen som skall 
ut i butik. I lådan låg ca 200st siden-
plagg. För ett större företag hade detta 
inte varit direkt något problem men för 
ett företag i Dianas storlek är detta en 
katastrof. Både pengar och tid är helt 
bortkastade. Det är för lite tid mellan 
kollektionerna så att sy upp nytt är 
ingen ide, de skulle inte hinna komma 
i tid. Detta visar på hur svårt det kan 
vara som modeskapare på denna nivå. 
Allt måste hon sköta själv och att ta tag 
i försäkringar och allt samtidigt som nya 
kollektioner skall planeras är tufft. Vi 
diskuterar detta en lång stund och jag 
inser hur mycket jobb det ligger bakom 
precis alla steg i processen. Det blir 
också ett bevis på hur sjuk själva indus-
trin är och hur fort allt måste gå för att 
man skall hinna va va med och spela 
på samma regler som de större mode-
husen.
Helt plötsligt känns möbelindustrins lån-
ga processer ganska humana och lug-
nande. Men jag tror att det finns mycket 
att hämta i de olika sätten att jobba på.

Till möte två har jag gjort lite små skisser 
som vi inte direkt går in på. Diana är i full 
gång med kollektionen för våren 2016. 
Hon skall snart beställa tyg och behöver 
veta vart kollektionen är på väg. Vi tittar 
på olika tyger och referensbilder på olika 
skuggspelsbilder som Diana tagit.  
Dianas praktikant hjälper Diana att sy 
upp prototyper som Diana kan skapa 
vidare med. Vi bestämmer att jag ska 
börja rita upp lite förslag på hur vi skulle 
kunna jobba.
Vi har hela tiden ett fritt samtal där vi 
kastar ut ideer och spinner vidare på 
varandras olika infall. Att jobba med 
någon som har en annan ingångsvinkel 
än mig själv som möbeldesigner är inte 
svårt. Våra kreativa tankebanor rör sig 
i samma mönster. Att mötas på mitten i 
gränslandet mellan Mode, Design och 
Konst blir helt naturligt. Möbler skall vara 
i rum som människor rör sig i, människo-
rna rör sig i kläder, allt borde hänga ihop. 
Det känns som att det gör det i våra 
samtal. Vi litar på varandra och känner 
att vi trotts allt talar ett liknande språk.
Med mig tar jag tankarna om skuggspel 
och att åskådaren oavsett plattform skall 
kunna se olika saker beroende på hur 
den rör sig i rummet.

Skuggspel
Lager på lager
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Olika lekar med skuggor blir inspiration till nya mönster och uppslag. Diana fotade vatten i 
en kastrull som blev tryck i en av hennes kollektioner. Att hela tiden utforska nya vägar att 
nå dit man vill är viktigt. Att inte tappa det lekfulla sökandet 

Diana på väg med en av sina installationer. Dianas konstnärliga sida får leva 
ut i det hon väljer kalla Atelier. Att få uttrycka sig på olika plan tror jag är viktigt 
för att skapa intressanta produkter och verk. Att som möbelformgivare få gå in 
i ett projekt utan brief är väldigt utmanande och spännande. Jag vill jobba i det 
gränsöverskridande landet. Skapa en värld fylld av det jag tar inspiration ifrån. 
Ur det kan nog både funktion och konstnärliga projekt födas.

Bild till vänster. Diana fotar skuggspel.
Nedan. Diana på väg med ett verk.
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Jag inser mer och mer att för att kommunicera på ett bra sätt med någon annan ur ett annat 
område så är det oerhört viktigt med att man har lite kunskap i ämnet. Jag gillar mode men vet 
kanske inte hur jag skall prata om det. Vilka ord som är rätt eller vilka känslor som kan 
översättas till vad. Ju mer jag blir insatt i Modehistorian och lär mig känna igen olika stilar och 
epoker så känner jag att det blir lättare och lättare. Genom att få mer kunskap så visar jag också 
mer respekt inför den jag jobbar med och det blir lättare i våran kommunikation. Hade jag vetat 
mer när jag träffade Karina Ericsson Wärn så hade förstått att jag tar detta på allvar och inte bara 
har en kanske för henne en flummig tanke. Att kunna tala på ett sätt som gör att den andre förstår 
är oerhört viktigt i ett sånt här gränsöverskridande arbete. Jag får därför träna på att tala med ett 
tydligt bildspråk. Vi vet hur en boll ser ut men vi har olika relationer till bollen som ting.
Men det är också viktigt att låta våra olika världar ge kraft till varandra. Vi upplyser varandra och 
visar det vi kan. Drar paralleller till våra egna banker men förklarar och konkretiserar.

Reflektion över kommunikation

I samtal vill vi nå varandra!
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Möte 3. 8e April

Att se kärnan till något som komma skall är väldigt vackert. Födseln av uttrycket. 
Hur ser min kärna ut tänker jag. Att få inblick i andras kreativa processer eller i 
andras kunskapsvärld öppnar upp mina sinnen. Jag ser mer, mina ögon öppnas 
för mer än det jag är van vid. På samma sätt som när jag samtalar med en 
snickare eller konstnär. Jag öppnar upp fler kanaler.

Dianas moodboard, fotat i hennes atlje från ett av våra möten.
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Inför det tredje mötet har vi bestämt att vi ska gå igenom lite material. Diana är i full gång med att 
hitta inspiration till tryck och hennes arbetsbord är täckt av olika foton och material. Diana skapar 
moodboards med vattenfärgsprover, utskrivna foton, vissnande blomblad, olika metaller och ste-
nar. Detta är en fantastisk process att få beskåda. Likt abstrakta stilleben växer Dianas mood-
boards fram. Om jag skulle sett denna moodboard i ett annat sammanhang skulle jag ändå direkt 
kunna säga att det var Diana som hade gjort den. 
Att ha ett så tydligt formspråk är fascinerande. Detta ger mig också mer press på hur jag ska kun-
na komma in i bilden. 
Det är viktigt för mig att få med mig själv i arbetet men ändå visa tydligt att det är skapat med tydlig 
inspiration av Diana. Så fort vi börjar titta på olika material så börjar man kunna visualisera lite vad 
det jag skall skapa skulle kunna bli. 
Vi tittar på olika tyger som Diana har tänkt ha med till vårkollektionen 2016. Vi tittar även på 
sketcher jag gjort. Mina skulpturala träställningar som är beklädda med olika material är fina tyck-
er Diana men ett problem hon har haft med sitt varumärke är att många tror att det är ”svårt” och 
introvert. Diana är därför rädd att allt för knepiga skulpturer kan uppfattas fel och göra henne ännu 
mer svår. Diana vill att det skall vara lätt att ta hennes kläder till sig, de skall vara för alla. 
Detta är något som jag tycker många designers pratar om, att vara lätt tillgänglig men utan att ge 
vika för sitt kreativa och konstnärliga. Produkten skall tala för sig själv och inte bli svårtyd. 
En bra idé måste kunna förmedlas i sig själv utan att skaparen skall behöva förklara för varje ny 
betraktare. När det kommer till kläder och försäljning är det en jätte viktig bit. När kunden ser ett 
plagg skall den snabbt kunna tänka sig hur den ser ut i det, däremot kan objektet få växa med tid-
en och en inte direkt funktion kan komma fram. Det viktigaste är nog att man har en tydlig utgång-
spunkt och är duktig på att skilja på vad som är kollektion eller mer Couture. I många plagg som 
Diana skapar kan en lite mer svårtydd konstruktion hitta en syster i en mer lätt tillgänglig konstruk-
tion.
Vi pratar vidare om Dianas moodboards som för mig har varit en av de största aha momenten 
i mina möten med Diana och hennes kreationer. Diana samlar på sig olika intryck och försöker 
förkroppsliga olika känslor. Hennes bilder på reflektioner och skuggor från olika glasobjekt blir så 
otroligt vackra när man vet att de ses genom Dianas ögon. Vackra bilder som skall ge kraft åt nya 
kreationer. Inget föreställer något som har med kläder att göra men man får direkt en känsla av 
vad det skall bli. En nyttig lärdom för mig. Det är exakt så jag vill jobba när jag skapar. Skapa tydli-
ga paletter av intryck som man sedan kan måla upp sina kreationer av.  
Jag bestämmer mig därför för att rita vidare på något mer inbjudande, Vikväggs idén återupptas.

Vitrandigt transparent tyg.
Lekfullhet
Tydlighet

Möte 3. 8e April
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Bildspråk.
När Diana visar upp sina moodboards förstår jag dom direkt. Blombladen ger taktila 
känslor som går att översätta till tyg. Stenar och glas hjälper till. Inget är en direkt talande 
bild av hur det kommer se ut men jag får direkt en känsla av hur det kommer att bli. Jag 
förstår världen. Här behöver vi inte tala men jag hör ändå vad hon säger. Jag vill också tala 
på detta sätt. Jag vill kunna förklara mina projekt i icke produktbestämda bilder.
Jag tänker på Li Edelkoort och hennes utställningar, jag gillar egentligen inte Li för sin 
övertro på sina egna slutsatser men hennes bildspråk i sina framläggningar om vad som 
komma skall är oftast väldigt talande på ett fint sätt.
Här har jag mycket att lära och gå in i. Det måste kännas, hela vägen, då blir det bra.

Enkelhet och tydlighet. Desto mer vi 
lär oss vårt hantverk desto mer kan vi 
forma det till något vackert på enkla 
sätt. 
Jag inspireras av hur tyget och 
kroppen samspelar. Det slår mig att vi 
sällan pratar om kroppen och möbeln 
i samspel. Vi betraktar en stol när den 
är tom, så fort vi sätter oss försvinner 
det formliga samspelet och den skall 
bara vara skön att sitta i. Varför ser 
vi inte mer möbler i samverkan med 
kroppen?

Klänningar från 2012 en del av atelier projekten.
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Jag och Diana träffas på kafé bakverket och jag berättar om min idé om vikväggs principen och 
visar några bilder på mina modeller. Diana tycker om iden och vi kommer fram att det var en sak vi 
talat om redan första mötet. Diana ska senare ha möte med sin distributör och jag blir åter påmind 
om hur många delar Diana själv har koll på i sitt företag.
Vi promenerar ner till Kvadrat där vi bestämt möte med Petter som jobbar i deras Stockholms 
Showroom. Mötet innan tittade vi på tyger som Diana fått av sin agent och vi märkte då hur lätt det 
blev att börja visualisera vad jag skall skapa. Det var därför kul att komma till Kvadrat som job-
bar mot offentlig miljö och se hur tyget skulle förhålla sig till vårat projekt. Kvadrat har redan gjort 
samarbeten med modedesigners. Raf Simons  har tagit fram tyger till kvadrats sortiment, detta 
samarbtet började med att Raf Simons ville ha styva tyger till en rock och han vände sig då till 
Kvadrat för hjälp.
På Kvadrat får vi möjlighet att känna och se på lite större tygytor vilket underlättar för att förstå hur 
vi kan använda oss av tygerna. Jag har bestämt att vi ska försöka hitta 2 – 3 tyger som vi kan utgå 
ifrån i vårt fortsatta arbete. Jag har bestämt mig för att börja beta ner materialen så att det går 
lättare att ta på projektet. Eftersom jag vill skapa objekt som uppfattas olika beroende på hur man 
förhåller sig till objektet så tittar vi på olika transparenta tyger med olika styvhet och glans.
Dianas skapande handlar mycket om material, tankar sätts igång när ett nytt material upptäcks. 
Det kan bli startpunkten på en ide till en form. Detta är något som inspirerar mig och jag känner 
igen processen. Att hitta en träbit och få en ide till en form som får leda vidare till ett objekt.

Vi hittar snabbt 3 olika tyger med olika kvalitéer och uttryck. Jag söker efter transparens och 
Diana tittar på hur tyget faller och kan draperas. Många idéer föds både för mig och för Diana. Jag 
vill hitta tyger som jag tycker påminner om Dianas kläder men som kan användas i andra sam-
manhang. Mycket är annorlunda i tygerna då de inte har för syfte att ligga direkt mot huden, de 
ska hålla länge och vara godkända för det 
offentliga rummet. Vi spenderar någon timme hos Kvadrat och jag märker hur mycket materialet 
spelar in för vårat samtal. Att hålla i ett objekt och kunna direkt visa hur man tänker gör att vi lätt 
kommer framåt. Diana hittar tyger som hon blir intresserad av att även pröva att integrera i sin 
egen design. Vi beslutar oss därför för speciellt 2 tyger som vi båda är intresserade av att job-
ba mer med. De är båda transparenta och det ena har metalltråd i sig som gör att går att skapa 
skrynkliga världar genom att klämma på det. Det andra tyget har en svag färgskiftning som gör 
att när den draperas får en nästan airbrush liknande känsla, lite som Fronts soffa för Moroso med 
draperingen tryckt på tyget.

Färg
Tyg

Möte 4. 15e April
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Beslutstagande.
Att ta beslut kring färg och form kan vara svårare än att tala fritt om det. I våra samtal känns allt 
bra och öppet men så fort det skall ner på papper så verkar magin försvinna. Att förverkliga sina 
ideer och att kunna göra dom greppbara kan vara svårt. Helt plötsligt kastas en härlig värld sam-
man och börjar handla om mått och sammansättningar. Att behålla fokus och arbeta målinriktat 
blir viktigt. Diana besitter den kunskapen, hon är tvungen. Annars blir det ingen näst kollektion. Allt 
måste ske relativt snabbt, man måste lita på de beslut man tar. Funkar det inte som man trodde 
får det göras om till nästa kollektion, man ska blicka framåt. Kasta sig ut, pröva! Det kan bara bli 
fel men då vet man förhoppningsvis varför till nästa gång. Man lär sig och lär vidare. Jag lär mig! 
Måste få upp modeller måste börja pröva. Måste ta beslut.

Material och färgpaletter växer fram. Silver och lila, 
glansiga och lite hårda material blandas med luftiga 
transparenta tyger. Material och färgkombinationer 
jag själv inte är van vid, men jag utgår från min nya 
värld och just därför tror jag att jag kan skapa någon-
ting som inte ser ut som mycket annat. Mina refer-
enser är förändrade och jag tänker inte på trender 
eller vad som är rätt just nu. Skapandet ur min nya 
infallsvinkel styr mig.

Insamling av material.
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3.3 Hur samtalen påverkat min design-
process. 

Våra samtal har varit bärande för mitt 
projekt. Det har visat hur mycket vi kan 
lära oss av varandras olika områden. Vi 
har hela tiden bollat idéer som jag sedan 
tagit med mig och försökt förverkliga i 
form. Att samtala med någon som har 
en helt annan ingång är väldigt spän-
nande för det kreativa. Ju mer jag blir 
insatt i Modets värld så blir det lättare att 
samtala. Jag börjar hitta mina egna spår 
och referenser, jag lär. Vi möts oftast på 
mitten, inte i en kompromiss utan i mitten 
av våra associationsvärldar. Där växer 
våran kunskap, där växer vi tillsammans. 

Verk från Dianas utställning i Kreutz-
berg, Berlin. 2010.
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4. Min gestaltningsprocess.

Bild på skisser. Jag bygger små modeller 
för att få lättare känsla för det rumsliga. Jag 
vill känna och ta på det jag skapar. Kunna 
sätta objektet i olika ljus och scenarior.
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När jag satte igång mitt skapande så stod jag helt tom inför vad det skulle bli. Jag ville se vad som 
hände när  jag tog avstamp från min största inspirationskälla. Hur kan jag förena mig med andra 
spelplaner för att hitta min nisch. Jag visste att jag ville utgå från Diana Orvings kläder och hur hon 
använder sig av material. Det var min enda utgångspunkt. Jag visste också att jag vill skapa något 
som helst skulle gå att använda vid fyra olika moment som Diana ställs inför i sitt arbete. Dessa 
var de områden jag tidigare i rapporten gått igenom.

Visning.
Utställning.
Butik.
Stillbild.

Jag hade dessa fyra delar att tänka på. Kunde jag skapa något som kunde användas vid varje 
situation och som på ett tydligt sätt kunde förstärka Dianas skapande och även få in hennes kon-
stnärliga del, objektet skulle även tydligt tala mitt egna formspråk. Jag visste inte om det skulle bli 
en installation eller en faktisk möbel.

För att komma igång gick jag igenom alla kollektioner som Diana skapat. Jag sorterade in dem i 
olika kategorier. De olika kategorierna bestod av

Material, här la jag plagg som jag tyckte hade spännande tyger och materialmöten. Transparens 
mötte tunga tyger. Glansigt mötte matt.

Drapering, ett av Dianas signum är hennes förmåga att hitta spännande sätt att drapera tyger, på 
detta sätt kan hon forma ett enda stycke till ett fantastiskt allster.

Färg, Jag tittade på vilka färgtoner Diana använde sig av och tittade även på hur dessa skulle 
kunna översättas till olika material.

Print, Diana använder sig mycket av printade tyger, både med egna prints men också av tyger 
med vackra tryck. Skulle jag kunna själv använda mig av det i mitt arbete?

Utifrån dessa kategorier började jag sedan att sortera ut det som jag tyckte var spännande och 
som tilltalade mig gällande form, färg och teknik.

Dessa kartor blev en start i att tänka på material, form och färg. 

4. Min gestaltningsnprocess
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Drapering.

Bild ovan. Jag börjar med att gå 
igenom alla Dianas kollektioner och 
sorterar upp dem i olika kategorier. 
Detta gör att jag blir noga insatt i 
hennes arbete.

Jag skapar olika system för att hitta färg-
koder och material. Allt för att gå in i en 
annan värld. Tänka som en annan. Se 
med andra ögon. Lära mig.
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BILD PÅ SILVERSKULPTUREN. I utställningen Asulym på kul-
turhuset använde man sig av små skulpturer i kontrast till plaggen 
som visades på dockor, samspelet gjorde plaggen mer levande. 
Min tanke var att skapa reflekterande skulpturer som inte bara 
skulle samspela med plaggen utan även med människorna som 
rörde sig i rummet. Idéen var inte helt genomarbetad och efter 
samtal med Diana släppte jag den och gick vidare.

En första modell med silverskulptur och bänk.
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Det som skulle leda mig var de samtal jag hade med Diana, hennes uttryck i hennes kläder samt 
de informationen jag fått ifrån de samtal jag haft med personerna i de olika fälten.

Ifrån mitt möte med Karina Ericsson Wärn tog jag med mig ideén om att ha med något som kunde 
spela med kläderna. Hon använde sig av skulpturer som blev som förstärkande pjäser. Samma 
sak hade jag sett i boken om Madame Gres utställning på Musée Bourdelle i Paris där henes klän-
ningar ställdes ut mitt bland skulptören Antoine Bourdelles skulpturer. Samspelet förde samman 
de olika hantverken och skapade en perfekt balans som framhävde det vackra i Madame Gres 
klänningar på ett vackert vis.
I mina första skisser tittade jag därför på tanken att skapa skulpturer som skulle kunna spela fint 
med Dianas kläder. Det skulle även gå att hänga kläder på dessa. Skulpturerna skulle spegla våra 
bådas tanke om hantverket som grund och jag skulle kunna få en olika material som visade på 
Dianas sätt att hantera olika material.
Diana berättade att hon ofta uppfattas som ”svår” och tyckte därför att min skulpturer kanske inte 
skulle ge rätt uttryck. Man skulle behöva va för insatt för att tolka det hela.

Jag släppte därför idéen med skulpturer och jobbade vidare.  
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Jag började rita på olika tyg installationer som skulle hänga och skapa rum i rum. Vi 
pratade mycket om transparens och om att det skulle vara roligt om objektet uppfatta-
des olika beroende på hur man rörde sig i rummet. Efter att ha sett ett tyg hos Diana 
som bestod av ränder där transparent tyg möte tätt tyg ritade jag på idéer utifrån 
det jag kallar staketeffekten. När man cyklar förbi ett staket så bildas frysta bilder av 
det man ser bakom. Likt gamla stop-motion filmer kan skapa rörelser i stillastående 
objekt genom att skapa staketliknande inramningar. Detta tänk skulle även kunna gå 
att ta in i produkter. Efter att ha ritat på detta några vändor så kände jag att det blev 
för produktinriktat. Något jag inte eftersträvat. Jag ville skapa en egen värld, inte ett 
skåp.
Mitt möte med JoAnn Tan hade ju visat på att man kan skapa världar med eget uttry-
ck utan att behöva vara övertydlig. Det skall vara inbjudande och gärna lekfullt.

Här skedde genombrottet.

Jag återgick till vikväggs idéen. 

47



Vikväggen är något som är tydligt kopplat till kläder. Den används för att vi ska kunna byta 
om utan att skyla våra kroppar. Den tar mer eller mindre plats beroende på dess funktion. 
Vi kan även använda den för att dela upp ett rum eller dölja något i ett rum. Jean-Michel 
Franck använde sig av vikväggen även för dekoration i sina inredningar. Han förändrade 
formen på en soffa genom att innesluta den i en låg vikvägg.

Tanken om vikväggen ligger som grund för min prototyp. Jag och Diana talade tidigt om 
symboliken i att använda sig av en vikvägg. Där bakom sker en förändring och man kom-
mer ut i en ny skepnad.

Jag använder mig av vikväggens funktion att kunna förändras och placeras olika beroende 
på rummet.

Vad händer om vikväggen inte är döljande om den får ta plats i ett rum och hjälpa till att 
visa upp människan som rör sig i rummet.

Ett modulsystem likt en vikvägg med olika ytor och material. Kan förändras beroende 
rum. En tavla som går att dra ut. Lite pop-up boks känsla. Ingen direkt funktion förutom att 
kunna hänga upp kläder och spela med plagg/rum och människor som rör sig i rummet. 
Tanken är att det skall vara speglar och tyg. Spaljéer som gör att man uppfattar olika saker 
beroende på vart man står i rummet.
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Vikväggs idéen tar form. Jag skapar små ramar som jag kan fylla med olika uttryck. Eftersom tank-
en var att objektet skull gå att använda i olika miljöer måste den kunna anpassa sig till använd-
ningsområde och rum. I ett ihopfält läge ville jag att de olika delarna skall spela med varandra och 
bilda en enhet tillsammans.

Modell, trä, papper, tejp och plastfilm.
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Utifrån de tankar jag har kring material och utformning hittar jag bilder på inspirerande ting och 
former. Jag har översatt Dianas formspråk och material och jag känner att jag vet vilka delar jag 
vill ha med i mitt objekt.
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Ett ramverk växer fram. Jag vill inte att min vikvägg skall bestå av endast 
en form. I mitt sökande har jag funnit två intressanta modeskapare, Made-
leine Vionnet samt Madame Gres. Både Madeleine Vionnet och Madame 
Gres skapade vackra klänningar och använde sig av draperingar och ett 
sofistikerat sätt att ta hand om tyget för att skapa intressanta former. Detta 
går igen i Dianas formtänk. I en bild i boken om Madeleine Vionnet poser-
ar en model framför ett vackert fönster. Den bilden blir inspiration för hur 
mitt objekt skall komma att se ut. Likt en portal eller en vacker ingång till 
ett slott eller kyrka börjar jag skissa på olika mönster. Tanken är att i ett 
utgångsläge skall mitt objekt likna just en ingång eller ett fönster. När man 
sedan drar ut pjäsen skall en värld växa fram. En värld likt en stad eller 
fantasiland. Där jag kan integrera funktioner eller känslor.
I Madame Gres boken finns bilder på skulpturer som användes vid en 
utställning om henne som hölls i Antwerpen. Skulpturerna av den Belgiske 
konstnären Renato Nicolodis liknar tempel eller vackra portaler. Dessa två 
kombinerat startar min formprocess.
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 Inspirationsbild valvidé. Den belgiske skulptören Renato Nicolodis  skulpturer som an-
vändes i Madame Gres utställningen på Fashion Museum i Antwerpen.  
Kvinna i fönster, Klänning av Madeleine Vionnet (1876-1975) från hennes kollektion från 
1935. Madeleine Vionnet var en mästare på mönsterkonstruktion och draperingar. Det går 
lätt att dra paralleller till Diana Orvings draperade klänningar idag. Bilden på kvinnan fram-
för fönstret förmedlade den känslan jag ville åt med mitt objekt.



Jag ritar upp olika former som utgår från valvets form. Jag vill att min vikvägg 
skall vara vacker i ett ihopfällt läge. Alla väggar skall ha en egen funktion.
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Olika typer av valv, olika funktioner och innehåll. Vi ska kunna röra oss i formen, uppleva 
den i rummet. Den skall även gå att plocka isär så att de olika delarna kan anpassas till 
olika moment och miljöer.

Övre bild. Portalskiss.            Nedre bild. Valv och tygrams modell.
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Funktioner i mitt verk.
Jag vill att mitt verk skall innehålla både konstnärliga inslag likt Dianas konstverk 
samt vissa praktiska funktionella inslag. Att kunna använda sig av mitt objekt i de fyra 
olika kategorierna som jag undersökt.

Visning. Här skall verket vara förstärkande för upplevelsen av de kläder som visas 
upp. Modellerna kan röra sig kring objektet och det skall ges möjlighet att interagera 
med objektet. Modellen kan hänga upp kläder. Titta sig i en spegel eller bara röra sig 
genom det. Verket blir en förlängd arm till Dianas mer konstnärliga sida med de olika 
tygbeklädda ramarna. Rummet är redan fyllt med en känsla innan en show börjar. Det 
talar redan Dianas språk innan modellerna äntrar rummet.
Utställning. Objektet står som en backdropp till det som ställs ut. Man kan även an-
vända sig av objektet för att exponera olika kläder. Objektet kan förändras beroende 
på rummets storlek.  
Butik. I ett butiks sammanhang ges man inte alltid så stor frihet. Kläderna skall passa 
in i butikens koncept snarare än tvärtom. Men i de sammanhang som Diana hamnar 
i så kan en liten egen yta ges. Vid ett sådant tillfälle så skal objektet kunna stå på en 
väldigt liten yta men ändå göra sig hörd. Då kanske inte alla delar kan få plats men 
det räcker med en del för att förstärka kläderna.
Stillbild. I ett bildsammanhang så går det att med hjälp av objektet skapa många olika 
situationer och världar. Det blir då lätt att skapa intressanta bildserier.

Bild. Modellbygge i Solid Works.
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Jag skissar på olika portaler och lyfter sedan ut olika lager. Varje lager skall kunna stå för sig själv 
men tillsammans skall de bilda en enhet. De olika funktionerna och känslorna skall finnas med i 
helheten. Jag gör skalmodeller för att känna på olika mått. Hur förändras intrycken om det får olika 
storlekar? Skall en portal va så stor så att jag kan passera utan att behöva huka mig.

Jag tejpar upp en skalmodell. Nu kan jag på ett enkelt sätt laborera 
med mått och förhållanden. Mina Solidskisser visar sig vara alldeles för 
stora och upplevs klumpiga när de kommer upp på väggen. I skalmod-
ellen tas de sista besluten om de olika ramarnas storlekar.

Bild. Skalmodell, tejp och silverfilm.
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Portalernas storlek. När objektet står i ett rum vill jag att man skall kunna röra sig 
kring det men även i det. En portal med öppning känns därför viktig. I portalen skall 
även saker kunna stå, tex en provdocka. Om  jag går igenom den skall jag kunna 
göra det utan att huka mig. Jag skall stolt kunna röra mig i rummet. Höjden på por-
talens öppning anpassas därför till min längd. Om man måste huka sig så tycker jag 
inte heller att det gör något. Det finns något spännande att behöva huka sig för att 
se vad som finns på andra sidan. En känsla av att utforska.  

Jag utforskar olika storlekar. Ska jag vara trängd eller ska jag få spelrum. Det finns något 
spännande med att huka sig, en känsla av utforskande.När jag får mer utrymme känner jag 
mig mer välkomnad. Jag bjuds in i tomrummet. 

Bild 1. En lägre portal som.                              Bild 2. Mer utrymme.



I min slutgiltiga form består nu min vikvägg av 5 ramverk, eller fyra ramar och en portal. Tillsam-
mans bildar det en portliknande form. När de vecklas ut i ett rum förvandlas intrycket till en sagolik 
stadsvy. I några ramar kommer det att sitta tyginstallationer. Tyginstallationerna är transparenta 
och skapar olika lager beroende på vart man står i ett rum. En ram består av olika speglar och 
film som skall leka med ljuset och människorna som rör sig i rummet. På detta sätt kommer verket 
spela med rummet och människorna som rör sig i det. Plaggen som ställs ut i samband med ver-
ket får därför något att spela med. Plaggen kan ses som en del av verket eller som egna plagg.

Bild 1. En av ramarna blir till för att 
hänga kläder i, kan användas i butik.

Bild 2. En portal som kan användas för 
att exponera plagg eller att gå igenom.

Bild 3. En spegel eller ett ljusgen-
omsläpp, två ramar som leker med 
ljuset Bild 4. Tyg som får spela fritt i rummet. 

En dekor eller en dimension i en rymd.
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Till en början ville jag att ramarna endast skulle hållas samman i botten. 
När jag sedan ritar upp ramarna i Solid så inser jag snabbt att det inte kommer gå. 
De är alldeles för höga för att klara det. 
Jag får tänka om lite och skapar små gångjärn som skall hålla ihop det hela. 

Bild. Två olika beslagslösningar för ihopsättning av de olika ramarna. Det främre 
beslaget är det som kommer att användas i slutprototypen. 
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Bild på slutprodukt.
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Bild från examensutställning på Carl Malmsten. Mitt 
vikväggssystem i färdigt format.



5.1 Resultat

Att få chansen att genomföra ett arbete på det sättet jag hoppas kunna vara verksam på i framtid-
en har öppnat upp en helt ny värld för mig. Mitt avsikt var att gå in i ett annat forum för att skapa 
och jag har bevisat för mig själv att det går. Tillsammans är vi starkare. Att sätta sig in i ett an-
nat forum och hitta nya ingångar är oehört viktigt. Genom att sätta mig in i en annan slags ska-
pade värld har jag för mig själv hittat nya ingångar för mitt skapande. Att följa en annan kreatörs 
skapande och använda sig av den för att nå resultat har varit enormt lärorikt. Ju mer jag lärde 
mig om mode desto mer fick jag också förståelse för mitt egna arbete och det jag ville uppnå. Att 
man genom att våga kasta sig ut i något där slutresultatet är ovisst tror jag är viktigt. Jag hade inte 
från början en aning om vad det skulle resultera i. Med min produkt uppfyllde jag både mina och 
Dianas förväntningar på vad samarbetet skulle kunna leda till. Min vikvägg har de funktioner som 
behövs för att tillgodose de behov jag ställdes inför. Man kan se denna rapport som en förstudie 
i hur jag kommer kunna jobba gränsöverskridande i framtiden. Jag har fått ett mod att utforska 
något innan jag har en bild av vad det ska bli. Jag har tidigare varit ganska snabb med att bestäm-
ma en form, nu tror jag att jag förstått hur viktigt det är att utforska och testa innan ett resultat nås. 
Jag har också insett att det är så mycket olika delar som kan hjälpa en i ett sökande. Diana Orving 
kan ha ett tyg som utgångspunkt och sen låta materialet bestämma formen beroende på hur det 
formas vackrast. På samma sätt vill jag försöka leta mig fram till resultat. Mer utforskande i pro-
cessen.

Det finns mycket forskning i ämnet som jag skulle kunna lära mig mer av. Jag ser också att det är 
viktigt att lära sig att kunna definiera tydligt vad man vill åt. Ämnet kan lätt bli för stort. Jag känner 
att jag kan ta med mig mycket av det jag endast vidrört och utveckla.

5.2 Framtid & reflektion

Jag har bevisat för mig själv att min fascination och inspiration från modevärlden går att kombin-
era med det jag fått med mig från utbildningen på Carl Malmsten. Det är viktigt att visa att jag tar 
de båda världarna på stort allvar för att få folk intresserade av mig och mitt arbete. Jag kommer 
fortsätta att jobba med folk som inspirerar mig. Jag har redan efter detta arbete mycket lättare att 
närma mig de jag vill jobba med och arbetet har gett mig starkare självförtroende. Jag vågar tro att 
jag som formgivare kan skapa verk som kan tala till folk. Men det starkaste är tron på samarbeten, 
under hela mitt examensarbete har dialogen varit det som tagit mig framåt, både på skolan och 
utanför skolan. Mitt arbete kommer finnas där som en påminnelse om att jag kan och att det vikti-
gaste är att våga. Våga tro på sig själv och på andra, våga misslyckas, våga chansa. 

Mitt samarbete med Diana kommer att fortsätta efter skolans slut. Vi diskuterar redan nya projekt 
innan detta ens är klart. Många har också visat intresse för mitt verk och jag hoppas det skall få 
kunna leva vidare även efter skolan. 

5. Avslut
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