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Svensk abstrakt

Arbetet syftar till att ta fram ett koncept till ett kläd-
märke. En designprocess redovisas utifrån en inspira-
tionsfas som bl.a. omfattar spelfilmen The Zodiac, do-
kumentärfilmen The Occult History of the Third Reich, 
fotografier tagna av Phyllis Galembo och föredrag av 
neurologen och filosofen Sam Harris. Resultatet består 
av tryck och mönster till t-shirts och skateboards, förs-
lag till logotyp och ett paketeringskoncept. Trycken be-
står av kryptografi, optiska illusioner, omöjliga former 
och fotomanipulationer av astronauter, samurajer och 
apor. Temat bakom motiven handlar om hur vetenskap, 
mysticism, religioner och andra trosuppfattningar lig-
ger i konflikt med varandra men ändå står varandra 
väldigt nära. Dessutom redogörs för Dem Collectives 
produktionsförhållanden, löner och miljöarbete, som 
är den tilltänkta leverantören av kollektionen.

English abstract

The work aims to develop a concept for a clothing 
brand. A design process based on a inspiration phase 
reported as such includes the feature film The Zodiac, 
the documentary film The Occult History of the Third 
Reich, photographs taken by Phyllis Galembo and talk 
by neurologist and philosopher Sam Harris. The result 
consists of print design for t-shirts and skateboards, 
proposals for a logo and a packaging concept. The  
prints consists of cryptography, optical illusions, im-
possible shapes and photo manipulations of astronauts, 
samurai and monkeys. The theme behind the rationale 
is about how science, mysticism, religions and other 
beliefs are in conflict with each other but still are very 
close. In addition, reports on dem collective relations 
of production, wages and environmental work, which 
is the intended supplier of the collection.
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1 Inledning

“Once when I was in Hawaii, on the island of Kauai, 
I met a mysterious old stranger. He said he was about 
to die and wanted to tell someone about the treasure. 
I said, ‘Okay, as long as it’s not a long story. Some of 
us have a plane to catch, you know.’ He stared telling 
his story, about the treasure and his life and all, and I 
thought: ‘This Story isn’t too long.’ But then, he kept 
going, and I started thinking, ‘Uh-oh, this story is 
getting long. ‘But then the story was over, and I said 
to myself: ‘You know, that story wasn’t too long after 
all.’ I forget what the story was about, but there was a 
good movie on the plane. It was a little long, though.” 
- Jack Handy, Deep Thoughts.”

Jag vill se om det möjligt för ett företag att ha en före-
tagsprofil och varumärke, när dess visuella uttryck på 
varor och paketering, tillsynes saknar en direkt poäng 
eller en direkt förklaring. Där man som konsumen-
tent inte riktigt vet vem avsändaren är, vill och har 
för budskap. Där konsumenten “själv” får bestämma 
värden och budskap hos dessa motiv, men där det vid 
första anblicken konsumenten inte ska kunna förklara, 
avkoda och avmystifiera motiven. Vissa företag an-
vänder sig av denna strategi och oftast är det i kortare 
reklamkampanjer. Men det är inget företag som jag 
känner till som använder sig av det fullt ut.

”Sökandet efter varumärkenas sanna innebörd – eller 
>>varumärkets väsen<<, som det ofta heter – innebar 
att reklambyråerna steg för steg avlägsnade sig från 
de individuella produkterna och deras attribut och mer 
började inrikta sig på att psykologiskt/antropologiskt 
utforska vad varumärkena stod för – kulturellt och i 
människors liv. Det var av avgörande vikt, ansåg man, 
för det må vara att företagen tillverkar produkter men 
konsumenterna köper varumärken.” 

1 http://www.quoteworld.org/quotes/6207
2 No Logo, s  44
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1.1 Problemområde
Problemområdet handlar om hur märkesidentiteter 
skapas, speciellt klädmärken. Det berör också kon-
ceptuell och visuell kommunikation, samt ett ifrå-
gasättande av vanliga metoder för hur man kan gå 
tillväga för att skapa en identitet av ett företag. Arbe-
tet kommer att behandla dessa frågor genom utform-
ningen av ett klädmärke. Det innefattar en studie av 
förutsättningarna för att driva ett klädföretag, som 
produktion, marknad och tekniska verktyg som dator-
program och visuell teknik. 

1.2  Mål och syfte
Jag har länge velat ha ett eget klädmärke för att få 
arbeta friare och ha möjligheten att uttrycka mina per-
sonliga tankar och idéer. Samtidigt vill jag hitta nya 
företagsstrategier genom förslag till alternativ profi-
lering, som till exempel förpackning och marknads-
föring 

Konceptet för företaget är frånvaron av regler, konti-
nuitet, stagnation och förutfattade meningar. Syftet är 
att människor ska inspireras till att bilda sig en egen 
uppfattning om företaget, och i förlängningen refle-
ktera över sitt förhållande till världen i stort och till 
sig själva. 

Syftet med arbetet är också att fördjupa mina kunska-
per om de verktyg som jag använder i den visuella 
utformningen, dvs. datorprogram som Illustrator och 
Photoshop. I detta ingår att utforska perspektivlära 
och dess konstformer som opkonst (optisk konst), 
omöjliga figurer, geometriska mönster och optiska 
illusioner. 

1.3 Frågeställningar
Kan man hitta en röd tråd i ett företagskoncept som 
grundar sig i frånvaro av regler och kontinuitet?

Hur skapar jag en intresseväckande visuell utform-
ning av konceptet?

Hur skapar jag en enhetlig klädkollektion?

Hur ser produktionen ut för kläderna?

1.4 Avgränsning
Jag kommer inte att fokusera på textiltrycktekniker, 
utan koncentrerar mig på trycken utformning i digital-
form. I arbetet undersöker jag hur andra modeskapare 
ser på sin skapandeprocess, men jag kommer inte att 
lägga fram en konkret plan för hur mitt företag ska 
skötas ekonomiskt och organisatoriskt. Jag för istället 
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en diskussion om idéer kring hur företaget ska drivas.

Teman och ledord:
Mysticism, ockultism, hermetism, antika civilisation-
er, ursprungsbefolkning, stammar, naturen, vetenskap 
(modern som gammal), häxkonst, religioner, ideolo-
gier och andra olika trosuppfattningar. 

Anledningen till att jag just valt dessa teman och 
ledord är för att de oftast ligger i konflikt med varan-
dra, men samtidigt ligger varandra väldigt nära. Där 
det då vid dessa möten även ibland kan uppkomma 
nya idéer och trosuppfattningar som följd till av dessa 
motsättningar. Sen bottnar det i att många av dessa 
teman och ledord har/hade sina modeller på hur de 
levde sina liv och vilka förklarningar och svar de hade 
till livets frågor som t.ex. varför vi finns på denna jord 
och hur vi ska leva våra liv och vad vi ska tro på.

2 Teori och metod

2.1 Inspirationsfas
I början av projektet när jag tittade på olika rutmön-
strade skjortor så råkade jag av en slump se ett par 
fotografier tagna av Phyllis Galembo i västra Afrika 
på olika män som visade upp sig i maskeradkläder. 
Deras utstyrelse bestod inte av den konventionella 
maskeradkläder som vi är vana vid i västvärlden. Utan 
det bestod av afrikanska masker och vissa hade inte 
en kläder på sig i ordets vanliga bemärkelse, de hade 
klätt ut sig istället med hjälp grässtrån och blad. 

Utifrån dessa fotografier började jag titta på bilder 
på andra människor från andra delar av världen som 
Sydamerika och Asien, vissa ursprungsbefolkningar 
och andra minoriteter. Det som slog mig var att det 
flesta av mönstren som användes i dessa olika kul-
turer, var att de hade vissa likheter, vare sig de var 
handlade om mönster på mattor, halsband, smycken 
eller kläder som de bar på. Vidare i min undersökning 
av ursprungsbefolkningar och antika civilisationer, 
visade sig att Aztekindianer använde sig av trådar och 
knutar i kommunikationssyfte: 

” Quipu eller khipu var trådknippen som användes 
som informationsbärare i Inkariket och äldre kulturer i 
Anderna. En quipu består vanligen av färgad spunnen 
och flätad tråd av lama- eller alpackahår eller bom-
ullssnören med numeriska och andra värden kodade 
med knutar i ett decimalsystem.”  3

3 http://sv.wikipedia.org/wiki/Quipu
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Samtidigt tittade jag på dokumentärserie som heter 
The Occult History of the Third Reich  som består av 
fyra volymer, vol 1 “The Enigma of the Swastiska” 
vol 2 “The SS Blood and Soil” vol 3 “Adolph Hitler” 
vol 4 “Himmler The Mystic”. Varje volym fokuserar 
på olika aspekter hos nazistiska ideologin, och hur 
den påverkats av det ockulta, mysticism, fornnordisk 
religion, germanska mytologin och dess symboler 
samt rasistiska teorier som mynnade ut i en tro om en 
överlägsen arisk man.

Vidare tittade jag också på Hunting for The Lost Sym-
bol som är en dokumentärfilm som försöker besvara 
vad som är fakta kontra fiktion i Dan Browns bok The 
Lost Symbol. 

I dokumentären talas det mycket om frimurare och an-
dra hemliga sällskap och deras hemliga riter, symbo-
ler och koder. Två av dessa frimurare som det berättas 
mest om är Thomas Jefferson USA tredje president 
och Benjamin Franklin. Filmen tar upp deras tro på 
varje individs rättighet till frihet som ledde fram till 
“Den enhälliga deklarationen av Amerikas tretton 
förenta stater, samt deras syn på kyrkan som institu-
tion och deras mål för en separation mellan stat och 
kyrka. Thomas Jefferson gick även så långt att han 
skrev sin egen version av Bibeln:

”The Jefferson Bible, or The Life and Morals of 
Jesus of Nazareth as it is formally titled, was Thomas 
Jefferson’s effort to extract the doctrine of Jesus by 
removing sections of the New Testament containing 
supernatural aspects as well as perceived misinter-
pretations he believed had been added by the Four 
Evangelists.”

”Using a razor, Jefferson cut and arranged selected 
verses from the books of Matthew, Mark, Luke, and 
John in chronological order, mingling excerpts from 
one text to those of another in order to create a single 
narrative. Thus he begins with Luke 2 and Luke 3, 
then follows with Mark 1 and Matthew 3. He provides 
a record of which verses he selected and of the order 
in which he arranged them in his “Table of the Texts 
from the Evangelists employed in this Narrative and 
of the order of their arrangement.”

Jag tittade även på filmen Zodiac vars handling 
kretsar kring Zodiacmorden som utfördes av en 
seriemördare som kallade sig för Zodiac. Morden 
skedde i norra Kalifornien på slutet av 60-talet och till 
början av 70-talet.  Zodiac är mest känd för sina brev 
som han skickade till dagstidningar, med dessa brev 
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kom fyra koder, varav tre är lösta. I ett av sitt brev 
skickade han med en kod som han uppgav skulle avs-
löja hans namn. Ingen har hittills lyckats lösa koden.

Vidare har jag tittat på föreläsningar på Internet 
hemsidan www.ted.com. Nedan kommer en kortare 
beskrivning om varje föreläsare som jag inspirerades 
av och vad deras föreläsning går ut på.

Sam Harris,  neurolog och filosof.
”Questions of good and evil, right and wrong are 
commonly thought unanswerable by science. But Sam 
Harris argues that science can -- and should -- be an 
authority on moral issues, shaping human values and 
setting out what constitutes a good life.” 

Issac Mizrahi, modeskapare.

”Fashion designer Isaac Mizrahi spins through a diz-
zying array of inspirations -- from ‘50s pinups to a 
fleeting glimpse of a woman on the street who makes 
him shout “Stop the cab!” Inside this rambling talk 
are real clues to living a happy, creative life.” 

Robert Wright, författare.

”Robert Wright uses evolutionary biology and game 
theory to explain why we appreciate the Golden Rule 
(“Do unto others...”), why we sometimes ignore it and 
why there’s hope that, in the near future, we might all 
have the compassion to follow it.” 

Richard Dawkins, Oxford professor.

”Richard Dawkins urges all atheists to openly state 
their position -- and to fight the incursion of the 
church into politics and science. A fiery, funny, pow-
erful talk.” 

Vidare fann jag inspiration “Dance, Monkeys, Dance”   
som är en form av spokenword framförd av Ernest 
Cline som jag bifogar som bilaga.

I min teoretiska utgångspunkt har jag hämtat inspira-
tion från Bengt Molander bok Kunskap i handling där 
jag hittat inspiration och belägg för mina åsikter kring 
designbeslut.  

”Till förutsättningar för kunskap - alla typer av kun-
skap - hör bland annat vissa handlingsvanor och 
trosföreställningar som man litar på - kunskap kan 
inte byggas på enbart ifrågasättanden. Många sådana 
handlingsvanor och trosföreställningar lär man sig 
6 http://www.ted.com/talks/sam_harris_science_can_show_what_s_right.html
7 http://www.ted.com/talks/isaac_mizrahi_on_fashion_and_creativity.html
8 http://www.ted.com/talks/robert_wright_the_evolution_of_compassion.html

9 http://www.ted.com/talks/richard_dawkins_on_militant_atheism.html
10 http://www.ernestcline.com/spokenword/dance.html
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utan att någonsin ha funderat över dem. Det gäller in-
lärning i vår gemensamma kultur såväl som inlärning 
inom olika speciella verksamheter. Inom ett hantverk-
syrke måste man öva in hur man gör, vilket innebär 
att öva in handgrepp och omdöme. Alla yrken har väl 
också en hantverksida, även de mest intellektuella.” 

Den metod jag använder mig av i dagsläget för att 
presentera mitt arbete och i handling tänka omkring 
mitt koncept skiljer sig från den jag skulle använda 
i framtiden för klädframställningen. Innan jag nedan 
återkommer till den visuella utformningen vill jag 
här presentera ett företag som använder sig av metod 
kring klädframställning som jag gillar.  

2.2 Dem Collective

Dem Collective är ett textilproducerande varumärke 
som gör kläder till andra företag, organisationer, 
modeindustrin och under eget märke. Dem Collec-
tive grundades 2004, av Annika Axelsson och Karin 
Stenmar. Den bakom liggande tanken hos företaget är 
att visa på att det går att förena ekologi, etik, kvalité 
och genomtänkt design. Därför kommer jag troligtvis 
att vända mig till dem om jag i framtiden väljer att 
producera mina klädesplagg i större kvantitet. Infor-
mationen om Dem Collective och deras verksamhet 
samt produktion har jag hämtat från deras hemsida: 

2.2.1 Produktion

Bomullen till Dem Collectives plagg odlas i Gujurat 
i norra Indien, av cirka 500 bönder, som säljer sina 
skördar till Agrocel. ”Agrocel är ett företag som 
bl.a. hjälper bomullsbönder att gå över från konven-
tionell till ekologisk odling, en process som tar flera 
år eftersom marken först måste bli giftfri. Bomullen 
från Agrocel är både ekologisk och producerat under 
bra villkor. Priset som bönderna får för bomullen är 
inte baserat på världsmarknadspriset, som fluktuerar 
väldigt mycket, utan grundas istället på vad det fak-
tiskt kostar att leva.”   Vidare när bomullen kommer 
till Agrocel måste fibrerna separeras från fröerna, en 
process som kallas ginning. Sedan tvättas bomullen 
och pressas ihop i balar som skickas iväg för att spin-
nas. 

”Balarna med bomull transporteras med tåg från Gu-
jarat ner till Tamil Nadu i södra Indien för att spinnas 
och stickas. Spinningen görs av MLR Mills, som har 
certifieringar för rättvisa arbetsvillkor samt GOTS 2 
(Global Organic Textile Standard).”      

11

11 Kunskap i handling, s 43
12 http://www.demcollective.com
13 http://www.demcollective.com
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”Garnet från MLR Mills skickas till Classic Clothing 
Company, som ligger i samma område, för att stickas 
till tyg. Tyget färgas in till vår svarta och vita färg hos 
Colorsburg dyeing unit, en del av Shakthi Knitting 
Ltd. Att färga tyg är i dagsläget tyvärr svårt att göra 
helt utan kemikalier.”   De färger de använder sig av 
är GOTS 2-certifierade och kemikalierna ligger inom 
tillåtna gränsvärden. ”Spillvattnet som blir av färgnin-
gen genomgår en noggrann reningsprocess.” 

Balarna med tyg skickas med båt till Dem Collective 
egen fabrik på Sri Lanka. Där den sys de upp me-
darbetare på fabriken. ”Lönerna på fabriken baseras 
på vad det faktiskt kostar att leva på Sri Lanka, och 
landar därför på ca tre gånger så mycket som den 
lagstadgade minimilönen.”   Det jag vill tydligt fram-
häva är det att: ”Den betalas även ut regelbundet, på 
en bestämd dag varje månad, något som inte alls är 
självklart i den konventionella textilindustrin. Arbet-
suppgifterna roterar, för att arbetet ska vara varierande 
och arbetstiderna är rimliga och reglerade.” 

7
14 http://www.demcollective.com
15 http://www.demcollective.com
16 http://www.demcollective.com
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3 Resultat

3.1 Gestaltningsprocess
Utifrån inspirationsfasen hade jag en massa spår att gå 
efter och tänkta motiv i huvudet. Så jag började mitt 
arbete med att leta efter nya fotografier och sorlade 
bland de jag hade införskaffat under arbetets gång. 
Samtidigt ville jag försöka och se om jag kunde ge 
varje aspekt av klädmärket en extra funktion än vad 
den redan hade. Ett rutmönster skulle inte bara app-
liceras på en skjorta, rutmönstret skulle ha ett dolt 
budskap att förtälja t.ex. En märkesetikett skulle inte 
bara hänga från skjortan den skulle också informera 
kunden om att ett dolt budskap som väntas på att 
lösas. Här associerade jag tillbaks till Aztekerna och 
deras trådknippen. 

Vad jag gjorde var att jag tilldelade varje bokstav i 
den engelska alfabet (26 bokstäver) varsin färgad 
kvadrat. Och till själva texten som skulle vara dold i 
form av denna färgkombination valde jag en text rad 
ur Friedrich Nietzsches bok Så talade Zarathustra:

“We do not speak to each other because we know 
too much; we keep silent to each other, we smile our 
knowledge to each other.”  

Själva textraden består av 96 bokstäver, som jag se-
dan delade in på 16 vågräta rader med 6 bokstäver på 
vardera rad, jag slopade mellan slag mellan orden och 
bokstäverna och flyttade bara ner fullföljande bokstav 
till en ny vågrätt rad.

Sedan började mönster passa själva mönstret och ur 
detta mönster passning så började textraden dyka 
upp lite varstans utan avbrott i dess själva flöde. Som 
exemplet till höger:

I början hade jag bestämt mig för att namnet till före-
taget skulle vara “Kampen”. Namnet tog jag från en 
busshållplats namn här i Växjö. Sedan började med att 
skissa fram olika bokstäver på papper och i Illustrator, 
som skulle användas för logotypen. Men efter ett tag 
kände jag mig osäker över namn valet, Kampen lät för 
klyschigt, och jag var även rädd för att namnet kan-
ske skulle förknippas med Adolf Hitlers självbiografi 
Mein Kampf, om klädmärket någonsin skulle lanseras 
i ett tysk eller engelsktalande land. Därför valde jag 
att använda mig av ett annat namn, och det fick bli 
”No Code” efter Pearl Jams tredje studio album som 
har samma namn. Det bakom liggande skälet till 
namn valet är att jag känner oftast att folk inte vet 
förstår sig på min design eller designprocess och även 

18
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för att själva konceptet till skivomslaget tilltalade mig.

“The album package consists of 144 Polaroid photos 
that unfold into a 2x2 square. The Polaroid photos 
are seemingly random. One of the photos featured on 
the front cover is the eyeball of former Chicago Bulls 
player, as well as fan and friend of Pearl Jam, Dennis 
Rodman, while another photo is of Vedder’s foot after 
he had been stung by a stingray. The pictures, when 
viewed from afar, blend to form the No Code triangle/
eyeball logo that is the theme throughout the album. 
Later pressings of the album fold into a 1x4 strip, thus 
losing the ‘hidden message’ effect. These later press-
ings also include the band name and album title print-
ed directly onto the album cover—the original release 
contained this information on a removable sticker. 
Hidden allusions to the central packaging concept are 
a common trait among many Pearl Jam albums. There 
were nine different covers for the cassette, each one a 
different Polaroid found on the CD and vinyl.” 

Efter att jag bestämt mig för namnet No Code började 
jag att placera ut namnet i en “magisk kvadrat”. Tank-
en var att detta mönster skulle appliceras på kassor 
som medföljde när man köpt en vara från No Code.

“Skriv ett antal på varandra följande heltal, med bör-
jan på 1, i form av en kvadrat. Om du lyckas placera 
talen så att summan av varje rad, varje kolumn samt 
de båda diagonalerna är densamma överallt, då har du 
skapat en magisk kvadrat.” 

Sedan ersatte jag varje bokstav mot sitt respektive 
matematiska nummer den har i alfabetet, N= 14, 
O=15, C=3, O=15, D=4, E=5. 

Men jag misslyckades med att få så att summan av 
varje rad, varje kolumn samt de båda diagonalerna att 
bli detsamma.

Och efter det valde att färgsätta varje kvadrat och 
dess bokstav efter samma färgskala och princip som 
rutmönstret till skjortförslaget. Sedan började rotera 
passa ihop kvadrat mönstret och ett efter tag började 
ett oväntat mönster resultat förtydliga sig.  

Det var efter att jag gjort det kryptiska rutmönstret till 
skjortan och samt gjort mönstret till kassorna och bytt 
namn till No Code, som jag kände att jag hade en röd 
tråd som jag kunde jobba fram ett koncept ur.

19 http://en.wikipedia.org/wiki/No_Code#Packaging
20 http://www.alltomvetenskap.se/index.aspx?article=167
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3.2 Argument för designlösning

Nedan presenteras de olika idéer till motiven, och 
de bakomliggande argumenten till mina beslut kring 
designlösningar. Det gäller dels olika mönsterval där 
jag diskuterar kryptografi, opkonst, aptema. Vidare 
presenteras sju exempel på motiv till skateboards, 
samt koncept kring logotyp och paketering.

 
3.2.1 Kryptografi

Inspiration till dessa motiv kommer från efter att sett 
filmen Zodiac och dokumentären The Lost Symbol 
samt dokumentserien The Occult history of the Third 
Reich.  

Kryptot jag arbetat efter kallas för Svinstiechiffret och 
själva texten är ”I have seen the truth and it dosen’t 
make sense”.  Denna mening stod på en skylt som 
någon fotat och sedan lagt ut på Internet. Jag använde 
mig av meningen eftersom jag anser att det går bra 
ihop med konceptet hos varumärket och även mer nu 
efter att har blivit krypterat.

“Människan äger av naturen en stark, nedärvd längtan 
efter att upptäcka hemligheter, även ett föga nyfiket 
sinne livas inför utsikten att få ta del av kunskap som 
inte är allom given. Vissa är lyckliga nog att finna ett 
arbete som består i att lösa mysterier, men de flesta 
av oss måste sublimera vår längtan genom att lösa 
konstgjorda gåtor, tillskapade i underhållningssyfte. 
Detektivromaner och korsord får duga åt den stora 
allmänheten; att lösa hemliga koder lär vara förbehål-
let ett fåtal.” 

Längst upp till höger är själva motivet och under det 
följer beskrivning på hur kryptot fungerar: 

”Det monoalfabetiska substitutionskryptot har levat 
vidare under århundradenas lopp i olika former. Bland 
annat använde frimurarna under 1700-talet svinstie-
chiffret för att hålla arkiverat material hemligt, och till 
vardags används det av barn. I svinstiechiffret ersätts 
inte bokstäverna med andra bokstäver, utan med en 
symbol, enligt följande mönster.” 

”För att kryptera en viss bokstav letar man upp den i 
någon av de fyra rutnäten och ritar sedan av den ruta 
det gäller.” 
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I have seen the truth and it dosen’t make sense.
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3.2.2 Opkonst

Här har jag hämtat inspiration från opkonsten, på den 
översta motivet har jag jobbat med diagonala linjer 
som är strukturerade så att de formar sig sig till bok-
stäverna N, O, C, O, D och E. Den nedre bilden är  
är en optisk illusion där själva bokstäverna N, O, C, 
O, D och E blir mer diffusa ju närmre titt man tar på  
motivet. 
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3.2.3 Aptema

Inspirationen bakom dessa motiv kommer från olika 
uppfattningar inom Kreationism, Charles Darwins 
Evolutionsteori, Ernest Clines Spoken Word: Dance, 
Monkey, Dance. Samt Sam Harris föreläsning om 
godhet kontra ondska, rätt och fel och hur vida veten-
skapen kan, och borde, vara en myndighet på moral-
iska frågor och forma mänskliga värden och fastställa 
vad som utgör ett gott liv.

Utifrån det, har jobbat utifrån fotografier av astronau-
ter och på samurajer som jag senare arbetat vidare på 
och manipulerat med i Adobe Photoshop. 

Mitt mål med bilderna med är att leda betraktarens 
tankar till olika associationer. Tanken bakom astro-
nautbilden och upptäcksresenärarena är att de ska leda 
tankarna till vetenskapen och människans vilja för att 
utforska det okända och önskan att hitta svaren till 
livets alla frågor. Och där samuraj bilden ska repre-
sentera människans sätt att leva efter en viss doktrin 
och filosofi (Bhuddishm, Zen, reinkarnation). 

Motiven är tänkta att visa hur långt vi har kommit och 
vilka framsteg som vi gjort som ras, men att vi trots 
allt detta gör felsteg ibland och har ännu inte svar på 
alla frågor som begrundrar oss människor.
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3.2.4 Skateboards

Inspiration till mönstren till skateboarden har jag fått 
från Khatam som är en persisk version av intarsia, 
själva konstformen går ut på att dekorera ytan av 
träartiklar med delikata bitar av trä, ben och metall 
exakt utskurna i geometriska former. Khatam Kari är 
konsten av att utarbeta en Khatam. Vanliga material 
som används vid tillverkning av inläggningar är guld, 
silver, mässing, aluminium och tvinnad tråd. Konst-
verk där det har arbetats med mindre inlagda bitar 
brukar i allmänhet värderas högre. 

På de tre följande sidor redovisas sex tryck till skate-
boards. Där själva motivetär uppbyggda av trianglar, 
som i sin tur är uppbyggda på tre olika triangelkom-
positioner, där det finns två motiv av varje som följer 
samma komposition fast de är färgade olika allihopa. 
Själva triangelmotiven är uppbyggda på sett sätt så 
det skapar en illusion ”av trianglar inom trianglar” 
eftersom ögat har svårt att veta vart den ska fokusera 
ögat när man tittar på mönstret. 
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3.2.5 Logotyp

”Våra mentala vanor, anpassade till vår vanliga vard-
agsmiljö (som vi tror oss känna så väl, men i själva 
verket knappast känner alls) begränsar oss strängt. Vi 
betraktar vår värld på det sätt vi tror oss förstå den, 
som den enda möjliga – det typiskt mänskliga stor-
hetsvansinnet. Men Reutersvärds bilder avslöjar en 
helt ny värld för oss – en värld av ting och rumsliga 
förnimmelser som vi förut inte kunde föreställa oss.” 

Till själva utformningen av logotypen har jag inspir-
erats mycket av Oscar Reutersvärd Omöjliga Former, 
och skälet till att jag valt att arbeta fram logotypen i 
denna stil är för att jag vill att logotypen ska sticka ut. 

Mitt mål har varit när jag jobbat fram bokstäverna till 
logotypen att betraktaren inte ska vid första anblicken 
lägga märke till att det är omöjliga former det rör sig 
om i första hand. Och att det förhoppningsvis ska leda 
till en aha-upplevelse när man för första gången läg-
ger märke till det. Skissprocessen, förslag till logo-
typ och olika färgkombinationer, samt t-shirt motiv 
redovisas  på följande sex sidor.

24
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3.2.6 Paketering

Till själva paketeringen har jag meningen ”MAN 
EVOLVED FROM APES” utsprid på 18 olika kort, 
där varje kort förutom det första kortet måste ha 
förgående korts bokstavs placering på sin kort ut-
skuren. Det är det enda sättet man kan gå tillväga för 
att kunna läsa ut meningen korrekt. Och man kan en-
dast göra det om man håller rätt kort framför den an-
dra, och för att försvåra det ytterligare har jag valt att 
placera utskärning av korten på ett sådant sätt att man 
inte bara kan ta korten och placera dem på varandra. 

För själva utskärningen av korten följer inte samma 
strukturella uppbyggnad som meningen. För att få 
ihop meningen måste man följa ett visst mönster för 
att kunna läsa av den rätt. De 18 korten är tänkt att 
medföljas när man köpt en vara som t.ex. en t-shirt, 
och kan sedan placeras i kartongen där man senare 
ska kunna avkoda den större bilden som är på själva 
kartongen.
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4 Diskussion

Det finns mycket i arbetet som kvarstår och som ska 
vidareutvecklas och bearbetas ännu mer, både vad 
gäller motiven kring trycken på t-shirtarna, samt 
motiven på skateboarden, paketering/kassor koncept 
och logotyp. I början av projektet hade jag även tänkt 
jobba fram motiv och mönster till hoodies, kepsar 
samt sneakers och ha med dessa i kollektionen också. 
Men det är något jag kommer att jobba fram vid ett 
senare tillfälle. 

För i arbetets gång har jag många gånger stått still 
i själva designprocessen, vare sig det rört sig om 
utformningen av bokstäverna till logotypen, triangel 
motivens mönster komposition eller fotomanipulation 
hos fotografierna till aptemat. Men med det menar jag 
inte att stått helt still, utan mer fastnat i ett skedde, 
men har då valt att jobbat med annat motiv eller job-
bat vidare med att finna en lösning till problemet. 

Och det är väl det som upptagit det mesta av min tid, 
att komma fram till lösningar till själva logotypen. Så 
att varje bokstav följer samma regler och struktur i sin 
komposition. Att till apmotiven hitta “rätt” bilder och 
som funkar tillsammans och sedan försöka. Vidare 
har jag haft andra teman som jag försökt jobba fram 
men har  under arbetets gång har jag undersökt samt 
försökt förstå mig på och lära mig hur det funkar vare 
sig det rörts sig t.ex. om kryptografi eller olika optiska 
illusioner. 

Det kanske finns en gräns till hur mycket man får 
undersöka varje aspekt för att sedan börja med själva 
designen. Men jag tycker det minst lika viktigt att 
veta historien bakom allt. För att jag inte ska missa 
en aspekt, sen tar det tid att ta in all information och 
kunna bearbeta det i huvudet och komma fram till 
beslut eller konkret resultat.

Men själv ser jag det hela som ett första utkast till ett 
koncept som kommer att vidareutvecklas och förstär-
kas. Dessa motiv som jag valt att arbeta fram kanske 
inte funkar helt hundraprocentigt med varandra men 
ur dessa kan man välja ut ett par mönster och motiv 
som kan ingå i mindre kollektioner. Det jag försökt 
uppnå är en röd tråd kring all inspiration som jag 
samlat på mig under arbetets gång, jag har inte nått 
helt fram än. Men jag känner att jag är på god väg i 
arbetet och att det i slutändan kommer att resultera i 
ett genomtänkt koncept där alla aspekter och varor i 
varumärket kommer att fungera tillsammans.
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Dance, Monkeys, Dance
by Ernest Cline

Orbiting the sun at about 93 million miles
is a little blue planet
and this planet is run 
by a bunch of monkeys.

Now, the monkeys don’t think of
themselves as monkeys.
They don’t even think of themselves as animals
And they love to list all the things 
that they think 
separate them from the animals:
Opposable thumbs, self awareness . . .
They’ll use words like 
Homo Erectus and Australopithecus. 

You say Toe-mate-o, 
I say Toe-motto.
They’re animals all right. 
They’re monkeys.
Monkeys with high-speed digital fiber optic technology, 
but monkeys nevertheless.

I mean, they’re clever. 
You’ve got to give them that.
The Pyramids, skyscrapers, phantom jets, 
the Great Wall of China.
That’s all some pretty impressive shit . . .
for a bunch of monkeys.

Monkeys whose brains have evolved 
to such an unmanageable size 
that it’s now pretty much impossible 
for them stay happy for any length of time

In fact, they’re the only animals
that think they’re supposed to be happy.
All of the other animals can just be.

But it’s not that simple for the monkeys.

You see, the monkeys are cursed with consciousness
and so the monkeys are afraid.
So the monkeys worry.
The monkeys worry about everything,
but mostly about what all the other monkeys think.
Because the monkeys desperately want to fit in 
with the other monkeys.

Which is hard to do, 
because a lot of the monkeys seem to hate each other.
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This what really separates them from the other animals.
These monkeys hate. 
They hate monkeys that are different.
Monkeys from different places, 
monkeys who are a different color-

You see, the monkeys feel alone.
All six billion of them.

Some of the monkeys pay another monkey 
to listen to their problems.

Because the monkeys want answers
and the monkeys don’t want to die.
So the monkeys make up gods 
and then they worship them.
Then the monkeys argue 
over whose made-up god is better.
Then the monkeys get really pissed off
and this is usually when the monkeys decide 
that it’s a good time to start killing each other.

So the monkeys wage war.
The monkeys make hydrogen bombs.
The monkeys have got their whole fucking planet 
wired up to explode.
The monkeys just can’t help it.

Some of the monkeys play to a sold out crowd . . . 
of other monkeys.

The monkeys make trophies 
and then they give them to each other. 
Like it means something.

Some of the monkeys think 
that they have it all worked out. 
Some of the monkeys read Nietzsche
The monkeys argue about Nietzsche
without given any consideration to the fact 
that Nietzsche
was just another fucking monkey.

The monkeys make plans.
The monkeys fall in love.
The monkeys fuck 
and then they make more monkeys.

The monkeys make music 
and then the monkeys DANCE
Dance, monkeys, dance.

The monkeys make a hell of a lot of noise.



Exhibit A
Monkey making noise.
And when he’s done, 
five other randomly selected monkeys 
will rate this monkey’s noises 
on a scale from one to ten.
At the end of the night, 
they add all the numbers up 
to see which monkey made the best noises.

As you can see . . .
these are some fucked up monkeys.

These monkeys are at once the ugliest 
and most beautiful creatures on the planet.

And the monkeys don’t want to be monkeys.
They want to be something else.
But they’re not.
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