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I mitt kandidatarbete undersöker jag modemärkens visuella identitet och deras uppbyggnad, för
att slutligen med stöd av den teoretiska undersökningen skapa ett spekulativt modemärke. Detta
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delvis av akademiska artiklar och facklitteratur. Jag undersöker även redan etablerade modemärken och deras visuella identiteter för att få en bild av vad som är gängse inom branschen. Jag fokuserar främst på exempel där andra medel än själva produkterna är i fokus.
För att bygga upp den visuella identiteten skapar jag de mest väsentliga elementen som utgör
själva grunden för märket. Dessa är namnet, logotypen, val av typsnitt, färgpalett och grafiska element. Jag planerar och övervakar även en fotografering för mitt spekulativa märke. Dessa bilder
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1. Inledning
I H. C. Andersens saga från 1837 låter en ytterst fåfäng
kejsare två skräddare skapa kläder ur tomma intet –
av ett utsökt tyg som endast kan ses av intelligenta,
respektabla och värdiga individer. Eftersom ingen vill
framstå som intellektuellt hämmad eller ovärdig sin
ställning lyckades sagans skräddare få kejsaren samt
dennas undersåtar att både tro och låtsas som om nya
kläder faktiskt blev till. Ingen inom den inre cirkeln vågade motsätta sig eller avvika, utan ville hellre imponera. Genom helt andra talanger än sömnad och skrädderi
gavs det sken av att en åtråvärd och exklusiv kollektion
endast värdig en kung blev till. (Andersen 1837)
Det finns likheter mellan Kejsarens nya kläder
och modemärken av idag. Modemärken bygger upp
sin status och sitt varumärkesvärde med hjälp av ett
underskott i utbudet (Parsons et al 2013:416). I Andersens exempel är underskottet så pass extremt att
kläderna inte ens existerar. Mode kan även byggas upp
av annat än bara produktionen av nya kollektioner (Hess
& Pasztorek 2010:18). Mode är mer än själva kläderna.
Det inrymmer även frisyrer, smink och accessoarer
– sådant som på inget sätt har med kläder att göra.
(Kratz et al 1998 citerad i Shete 2012) Går det alltså
att använda sig av dessa medel för att ge bilden av att
ett märke har med mode att göra, även om inga kläder
existerar?
I vårt allt mer globaliserade internetsamhälle finns
ett stadigt växande överflöd av produkter och modemärken. Detta har lett till en lika snabbt skenande konkurrens mellan varumärken och ett ännu mera homogeniserat utbud av varor och tjänster. För att kunna klara
sig genom denna allt snabbare kapplöpning och kunna
differentiera sig från mängden behövs en stark och unik
visuell identitet. (Parson & So, 2013:403-404) Det har
till och med gått så långt att själva visuella identiteten,
logotypen, emblemet är det allra viktigaste och det
som värdesätts mest. De mest hugade ser förbi själva
produkten, bara de får ta del av märket och bli en del av
gruppen. Den inre cirkeln.
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1.1. Problemområde
På samma sätt som H. C. Andersens saga kommenterar
det snobberi och hyckleri som vi omges av i samhället
strävar vi efter tillhörighet genom de märken vi bär och
vad de symboliserar. ”Am I more ’Gucci’ than ’Nike’”?
(Williams 2000:7). Märkets immatteriella värde har
kommit att spela en större roll än det funktionella.
Människor är idag mer medvetna om mer alternativa modemärken och klädstilar (Shete 2012). Genom att
känna till marginella modedesigner visar man att man
tillhör modeklubbens inre cirkel. Man tar aktivt del av
märkets identitet och kommunicerade livsstil. Folk köper därtill sällan produkter från modemärken för att de
är mer funktionella än andra alternativ. De köper istället
in sig i varumärket, dess kommunicerade livsstil, status
och värderingar. (PR Couture 2014) Detta är något som
syns även i mina egna konsumtionsvanor, även om det
är aningen svårt att medge. Vissa märken känns mer
egna, personligen mina, än andra. Själva modemärket
har fått ett större värde än plaggen det representerar.
Drivkraften i modemärkets upplevda immatteriella
värde är fascinerande.
Frågan som följer härefter är: går det att skapa
ett trovärdigt modemärke utan riktiga produkter och
utan avsikt att skapa några? Är det möjligt att skapa
värde genom endast den visuella identiteten? Vilka element kommer att visa sig vara de viktigaste för varumärkets identitet och vad kommunicerar själva modet?
Dessa frågor bildar grunden för mitt arbete.
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1.2. Metod
I det här arbetet undersöker jag modemärkens visuella
identitet och deras uppbyggnad, för att slutligen skapa
ett spekulativt modemärke bestående av grafiska element och fotografier. Som källa använder jag mig delvis
av den tillgängliga information och rådgivning som
ges åt nystartade modeföretag, delvis av akademiska
artiklar och facklitteratur. Jag undersöker även redan
etablerade modemärken och deras visuella identiteter
för att få en bild av vad som är gängse inom branschen.
Jag fokuserar främst på exempel där andra medel än
själva produkterna är i fokus.
Jag utgår ifrån att läsaren har en god inblick i
grafiska formgivningens grunder och kommer därför
inte att ingående förklara allmänt gällande termer och
begrepp. Den visuella identiteten är en del av själva företagsidentiteten och också ett verktyg för företagets
varumärkesbyggande. Företagsidentiteter, varumärkesbyggande och varumärkeshantering är breda områden som innefattar och påverkar all verksamhet inom
organisationen. I detta arbete koncentrerar jag mig
dock på visuella identiteter och skapandet av dessa.
Fokus ligger på modemärken. Företagsidentitet och
varumärkesbyggande nämns endast i den mån de ligger
som grund för den visuella identiteten.
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Am I more
’Gucci’ than
’Nike’?

(Williams 2000:7)
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2. Visuella identiteter
inom mode
För att inledningsvis få en god inblick i skapandet av
modemärken, varumärkesbyggande och visuella identiteter behövs en grundläggande förståelse av varumärken i sig. Ett varumärke är det namn ett företag
gett sina varor för att de lättare ska kunna identifieras
och urskiljas från konkurrerande produkter, oftast
samma namn som själva företaget. (Financial Times
Lexicon). Det kan till exempel vara frågan om varor från
olika produktkategorier som är samlade under samma
namn. Ett varumärke kan även definieras som ”den
totala mängden bilder, idéer, aktiviteter och symboler som lyfter och differentierar en vara från att bara
vara en vanlig artikel” (Lindberg-Repo, Mehra, Gupta,
Dube & Kaul 2009:5). Detta inbegriper i princip all
kommunikation och alla handlingar som märket gör utåt
sett. Varumärken är också bland de mest centrala och
viktigaste tillgångarna för företag idag (Lindberg-Repo
et al 2009:48).

2.1. Varumärkesbyggade
Bara det faktum att ett varumärke existerar betyder
inte att det ägnar sig åt varumärkesbyggande (Wu
2013). Efter att ett namn getts till ett varumärke är
det möjligt att göra det mer etablerat på marknaden
och ge det mera synlighet. För detta ändamål är det
viktigt bygga upp och stärka varumärket. Varumärkesbyggande kan definieras som den konsekventa
användningen av ett varumärkesnamn för ett samlat
varuutbud och på detta sett göra märket igenkänningsbart (Financial Times Lexicon). Genom varumärkesbyggande kan företag berätta vem det är, vad
själva idén bakom verksamheten är, vilka produkterna
samt de grundläggande värderingar är. Med andra
ord vad varumärket står för. (Lindberg-Repo et al
2009:22)
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Varumärkesbyggande är av betydelse vid lansering
av nya märken. Det har till och med sagts att under
2000-talet är varumärkesbyggande det enda som
differentierar ett företag från ett annat. Varumärkeskapital – värdet i själva varumärket – kommer alltså att
spela en stor roll. (Lindberg-Repo et al 2009:34) Det
har dock samtidigt lyfts kritik mot denna varumärkeshets, eftersom allt mer resurser används till att skapa
sinnebilder, reklam och generera immateriellt värde
istället för att ta produktionsförhållanden eller miljön i
beaktande (Klein 2000). Varumärkesbyggande skapar
även incitament för löften. Dessa varumärkeslöften
grundar sig i de förväntningar som skapats hos allmänheten med hjälp av de element som använts under
byggandet. (Lindberg-Repo et al 2009:56) Märken
handlar idag allt mer om en upplevelse och en livsstil
(Klein 2000:36). De behöver bygga upp en emotionell
upplevelse hos konsumenterna, inspirera och utmana
(Wu 2013).

2.2. Visuell identitet
Såväl enskilda individer som organisationer och företag kommunicerar vilka de är genom sina identiteter
(Wheeler 2006:2). Företagsidentiteten för ett varumärke byggs upp av hur det upplevs av allmänheten
och också hur det upplevs internt. Själva upplevelsen
grundar sig i sin tur på både de visuella elementen och
själva grunden för märket och dess budskap. (Wu 2013)
Företagsidentiteten kan således ses som företagets
självbild, innehållande allt från grundläggande värderingar, strategier, idéer, den interna kulturen, vision,
mission till själva historien bakom företaget. Den
visuella identiteten är följaktligen den synliga delen av
företagsidentiteten. (Pohjola 2003:20) Största delen
av informationen registreras visuellt hos betraktaren
(Pohjola 2003:25), vilket gör att den visuella identiteten fungerar som visitkort.
Företagets visuella identitet är med andra ord
dess identifikation inför allmänheten, det vill säga hur
det visar sig utåt. Detta har traditionellt sett ofta
skett genom att grafiskt återge varumärkesnamnet
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eller företagets logotyp. (Financial Times Lexicon)
Visuella identiteter har dock under årens lopp gått
från att främst kretsa kring logotyper till att numera
övergripande gälla all visuell kommunikation genom hela
organisationen (Pohjola 2003:7). Den visuella identiteten fungerar som ett redskap med vilket företaget
kan påverka hur det vill uppfattas av andra (Pohjola
2003:20). Den består av all visuell kommunikation som
allmänheten kan ta del av (Thomas 2015). Med hjälp
av olika attribut, små symboler eller andra visuella
element kan identiteten – innehållande företagets
upplevda värderingar och status – kommuniceras
vidare och sätta igång associationer, väcka minnesbilder, känslor och engagemang (Wheeler, 2006:2).
Genom en konsekvent användning av samma visuella
element skapas en enhetlig företagsidentitet som är
lätt att känna igen (Pohjola 2003:13, Thomas 2015). En
konsekvent visuell identitet ger även ett mera pålitligt
intryck (Thomas 2015).
2.2.1. Skapandet av en visuell identitet
Den visuella identiteten är det som skiljer företag från
varandra mest i dagens läge (Taylor 2012:34). Vid grundandet av ett nytt företag, eller lanseringen av ett nytt
varumärke, är det viktigt att skapa en stark visuell identitet från första början. Ett personligt uttryck hjälper till
att skapa en stark minnesbild av varumärket. Med hjälp
av detta kan märket stå ut från mängden och medvetengöra konsumenterna. (Taylor 2012:34, Pohjola 2003:28)
Till en början är det viktigt att se till att den visuella
identiteten väcker intresse hos den valda målgruppen,
det vill säga den typ av kund man valt att fokusera på. En
stark och enhetlig visuell identitet kan till och med vara
starkare än själva utbudet. (PR Couture 2014)
Det är även viktigt – och till stor hjälp vid formgivningen – att veta var någonstans i stimmet bland
modemärken man vill positionera sig. Det vill säga
bland vilka andra märken företaget bäst passar in. Här
gäller det att skapa sådant visuellt innehåll som tydligt
kommunicerar den position som önskas uppnå. (PR
Couture 2014)

14

Efter att märkets personlighet bestämts, vilken
målgrupp det ska vända sig till klarlagts samt lämpligt
namngetts för att återspegla varumärkets person kan
formgivningen av den visuella identiteten börja. (Taylor
2012:34) Ett sätt att stärka bilden av varumärket under
formgivningsfasen kan vara att föreställa sig märket
som en person (Thomas 2015). Några mycket grundläggande frågor som märket bör kunna besvara är (Okonkwo 2007:107-113):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vad är ditt namn?
Vem är du?
Vilka känner dig?
Var är du positionerad i konsumentens minne?
Vem åtrår dig?
Vilka tycker om dig?

Det finns även ytterligare frågor som kan vara bra att
besvara vid formgivningen av den visuella identiteten.
Dessa är exempelvis (Thomas 2015):
7. Vilket mervärde erbjuder eller vilket tomrum
		fyller varumärket?
8. Hur synliggörs varumärkets personlighet?
9. Vilken är känslan som varumärket förmedlar?
10. Hur och med vilka medel berättas
		märkets budskap?
11. Är kommunikationen ren och klar?
12. Hålls kommunikationen konsekvent?
13. Har märket närvaro på sociala medier?
2.2.2. Målprofil
För att lättare kunna fastlägga hurudant modemärke
man vill profilera sig som, samt hur man önskar att
det ska uppfattas av målgruppen, är det möjligt att
använda sig av en målprofil. Målprofilen är den minnesbild företaget vill skapa hos målgruppen. Den visuella
identiteten bottnar med andra ord i den eftersträvade
målprofilen. (Pohjola 2003:23-24) Målprofilen utgör
själva grunden för den visuella identiteten. Med hjälp
av visuella element visar företaget vem det vill vara och

15

för vem det vill existera. De visuella elementen bildar i
samklang med företagets profil den del av identiteten
som syns utåt och som för märkeskommunikationen
vidare. En tydlig målprofil kan således ses som viktig
för skapandet av ett trovärdigt modemärke, även innan
någon färdig kollektion eller artikel blivit producerad.
2.2.3. Visuella element
Den visuella identiteten förmedlar som redan konstaterats företagets personlighet (Pohjola 2003:20-21).
Personligheten tar sig uttryck och förstärks med hjälp
av symboliska element (Parsons et al 2013:410), som
i sin tur väcker känslor och triggar fantasin (Pohjola
2003:114). Visuella element kan vara färger, former,
typografi, material och texturer. De visuella elementen kan förstärkas med hjälp av kontraster, rörelser,
upprepningar samt styrkan och lokaliseringen (eller
isoleringen) av dem. (Pohjola 2003:123) Till de visuella
elementen hör även logotyp, eventuella förpackningar
samt bildval (Wu 2013). Tillsammans bygger dessa
element upp den visuella identiteten. De utgör dock
inte ensamma varumärkets hela identitet, utan är
snarare redskap med vilka märkets värden och estetik
förmedlas. (Wu 2013) De visuella element som visas
bör kommunicera och motsvara de värderingar och det
budskap som varumärket står för. Det är avgörande
både vad som kommuniceras och hur det kommuniceras. (Thomas 2015)

2.3. Mode och visuella identiteter
Mode kan ses som ett kulturellt fenomen. Det har innebörd och ett symboliskt värde. Det är också en mycket
effektiv och rak form av visuell kommunikation. Med
hjälp av kläder kan vi berätta vem vi är eller vilka vi vill
vara, vilken vår sociala, ekonomiska och kulturella tillhörighet är. (Kratz et al 1998 citerad i Shete 2012) Med
hjälp av mode ¬kan vi uttrycka våra identiteter. Det kan
vara fråga om att visa makt och ställning eller tillhörighet till mindre subkulturer med egna symboler och
traditioner. Genom valet av kläder gör vi både omed-
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vetet och medvetet varumärkens identitet till en del av
vår egen. (Arvanitidou 2011:12) Konsumenter identifierar sig med de märken vilkas personlighet ligger nära
deras egna (Taylor 2012:34). Modemärken erbjuder
social status, bekräftelse och en känsla av tillhörighet
(Parsons et al 2013:404). Dessa immateriella förmåner
flyttas i regel från märket till konsumenten genom en
igenkänningsbar logotyp eller signatur (Parsons et al
2013:406).
Även om ett igenkänningsbart namn och en logotyp kan ses som en stor tillgång för modemärken (Ross
& Haradine 2011:314), så är visuella identiteter inom
mode mer än bara en logotyp. Den visuella identiteten
ska ge stöd för märkets budskap och löfte. Den visuella
kommunikationen bör innehålla både personliga och
sociala associationer. (Hess & Pasztorek 2010:15) Det
är viktigt att märket återspeglar målgruppens livsstil,
drömmar och ambitioner (Parsons et al 2013:407). Ett
starkt modemärke bör vara innovativt, kreativt, unikt,
attraktivt, konsekvent vad gäller kvalitet, exklusivt och
känslomässigt tilldragande (Okonkwo 2007:105). Att
väcka rätt associationer är av stor vikt vad gäller märkets trovärdighet (Parsons et al 2013:409). Speciellt
vid uppbyggandet av ett nytt och starkt modemärke
är det viktigt att skapa ett känslomässigt engagemang
hos målgruppen (Parsons et al 2013:404).
Även om mode är förknippat med visuell förnyelse och konceptuella förändringar är det även starkt
förankrat i en kommersiell verklighet (Hess & Pasztorek
2010:9). Det är därför viktigt att ha en stark marknadsföringskommunikation för att göra allmänheten
medveten om märket existens och bygga upp varumärkesprofilen (Parsons et al 2013:406).
2.3.1. Namn
Den mest synliga delen av ett modemärke är namnet
(Okonkwo 2007:107). Namnet på själva märket kan ses
som till och med viktigare än den visuella identiteten.
Detta eftersom namnet kan framställas på fler sätt, till
exempel i skrift, istället för bara i form av en logotyp
(Pohjola 2003:134). Det finns till och med teorier enligt
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vilka det går att se vilka bokstäver som är att föredra
i märkesnamn. Valet av bokstäver som förekommer i
namnet har alltså betydelse. Bokstäver som K, M, R, V,
W och X ger i regel företag ett skarpare uttryck jämfört
med rundare varianter som B, C, D, P och S (Pohjola
2003:134). Enligt den tyske namngivningsspecialisten
Manfred Gotta är valet av namn en fråga om intuition
och känsla – namnet ska helt enkelt bara kännas rätt.
Gotta menar även att man inte behöver vara för försiktig med tanke på namngivning, att man hellre väljer ett
mer vågat namn än ett intetsägande. Ett starkt namn
skapar därtill sitt eget budskap och väcker egna associationer. (Pohjola 2003:134-135)
Namnet på ett modemärke kan antingen vara
anrikt, innehålla spår av tidens gång och ha sitt ursprung i exempelvis grundaren, familjeföretaget eller
ursprungsorten (Okonkwo 2007:107). Namnet behöver
dock inte nödvändigtvis innehålla något som helst av
detta. Namnet kan lika väl vara uppdiktat bara för att
likt den visuella identiteten väcka associationer, känslor
och inspiration. Genom namnet blir varumärkets personlighet förkroppsligad.
Ett exempel på ett modemärke som ger intrycket
av att vara namnet på en designer är Proenza Schouler.
Proenza Schouler är de facto ingen existerande person,
utan är i själva verket är en påhittad kombination av
märkets grundare Jack McColloughs och Lazaro Hernandezs mödrars namn. (Proenza Schouler s.a.)
Bianca Chandôn är ett märke grundat av skateboardåkaren Alex Olson. Likt Proenza Schouler är även
detta namn en påhittat. I detta fall kommer Chandôn
från namnet på en båt och Bianca från Bianca Jagger.
Olson berättar att Bianca föll sig mycket naturligt
eftersom det enligt honom andas 1970-tal, vilket är det
årtionde han hämtat inspiration från. (Eisenhour 2014)
John Lawrence Sullivan låter som ett traditionellt
brittiskt modemärke men har i själva verket sitt ursprung i Japan, grundat av den före detta professionella
boxaren Arashi Yanagawa. (John Lawrence Sullivan s.a.)
Namnet har denna hämtat från sin inspirationskälla, den
amerikanske boxaren John L. Sullivan som var verksam under 1800-talets slut (Wikipedia 2016). Valet av
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Bild 1: Proenza Schouler
Bild 2: Bianca Chandôn
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namn har dock inte gjorts av en slump. Enligt Yanagawa
förkroppsligar Sullivan en viss sorts styrka, personlighet
och värdighet som passar klädmärket. Märket beskrivs
i övrigt som stilmässigt framåtsträvande, men grundat i
traditionella element och personifierad som en kraftfull
elegans. (John Lawrence Sullivan s.a.)
Dessa märken har alla gemensamt att deras
namn grundar sig i något annat än själva designern och
grundaren. Till namn har istället valt något som reflekterar märkets personlighet, värden och budskap. Alla
dessa märken har dessutom liknande typsnitt, det vill
säga sparsmakade och enkla sans-seriffer. Eftersom
namnet redan byggs upp av en historia förstärker ett
förenklat teckensnitt märkets kommunikation.
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2.3.2. Logotyp: emblem och typografi
Logotypen utgör företagets visuella representation
(Taylor 2012:34). Det är ofta det första elementet som
görs synligt och som också har som avsikt att etsas
fast i beskådarens näthinna. Logotypen kan antingen
vara företagets namn skrivet i ett för märket bestämt
typsnitt eller också i form av en symbol eller monogram.
Ett italienskt klassiskt modemärke som har sitt
ursprung i kvalitativa lädervaror sedan 1923 är Gucci.
Märket har gått från att ha varit känt för sina produkter
till att bli mer uppskattat för de immateriella förmåner
det erbjuder genom den dubbla G -logotypen. Märket
är med andra ord mer åtråvärt än själva produkterna.
(Williams 2000:30) Som tillägg till själva symbolen
används ibland även bara namnet Gucci skrivet med en
relativt tunn och jämn seriff, typsnittet Goldenbook av
Mark Simonson (Deltafonts 2016).
En frekvent användning av ett emblem gäller även
det klassiska och visuellt monokroma märket Chanel,
som till en början frigjorde kvinnan från åtsnörjande och
hämmande plagg och gav henne estetiska och praktiska kläder (Hedvall 2009). De dubbla C-bokstäverna
bildar ett monogram som ackompanjeras av versaler i
sans-seriff i en något tjockare skärning. Monogrammet
används även utan att själva namnet skrivs ut.

Bild 3: Gucci
Bild 4: Chanel
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2.3.3. Visuell kommunikation
Modeindustrin förstår vikten av visuell kommunikation
vid skapandet av ett modemärke och vid förmedlandet
av dess känsla (Hess & Pasztorek 2010:18). Av denna
anledning satsas stora resurser på visuellt material,
kampanjer och synlighet. Människor har en förmåga att
snabbt kunna läsa visuella referenser, även om de är diskreta (Pohjola 2003:111). Som tidigare nämnt beror detta
på det faktum att största delen av informationen vi
bearbetar tas in visuellt (Pohjola 2003:51). Referenserna kan ha att göra med omgivningen, skeenden i tiden –
framtid och historia, teknologi, status eller material. Det
kan exempelvis vara fråga om känslan i valet av papper
och graden av glans. Ett mindre märke kan till exempel
med hjälp av rätt valda visuella referenser verka flera
gånger större och mer etablerat. (Pohjola 2003:112)
Bilder är en viktig och effektiv form av kommunikation
och uppbyggandet av en visuell identitet. Enbart text
eller ord kan lättare tolkas på fler sätt, och följaktligen
även fel sätt. Bilder kan istället illustrera och förtydliga
budskapet. (Hess & Pasztorek 2010:18) Kanske är det
av denna anledning som kampanjer inom mode ofta är
reducerade till att främst kretsa kring bilder, genom vilka all kommunikation förväntas ske (Edelkoort 2015:5).
Det franska märket Jacquemus, grundat av
designern Simon Porte Jacquemus, gör en något från
normen avvikande kampanj för hösten 2016. Istället för
att visa upp plagg och accessoarer från den kommande
kollektionen innehåller märkets kampanj inga produkter.
Istället bygger kampanjen på starka grundfärger och
barndomsbilder på designer själv och på dennas två
muser och vänner. Kampanjbilderna beskrivs som ”avväpnande enkla”. Designer själv berättar att han hellre
kommunicerar märkets filosofi än mode – heller barnslig
naivism och positivism än klädesplagg. Han anser även
att det är viktigt för nya märket att koncentrera på att
göra sin egen grej än att försöka följa de stora märkena. Jacquemus berättar även att han sällan använder
kläder bara för att de är vackra. Enligt honom är det de
representerar minst lika viktigt – deras visuella värld,
deras budskap och filosofin kring märket. (Vogue 2016)
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Bild 5-6: Jacquemus, 2016
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Ett annat märke känt för sina starka kampanjer
utan mode är Benetton, lett av märkets art director
Oliviero Toscani. Största delen av de mest kända
kampanjerna innehåller inga klädesplagg eller accessoarer överhuvudtaget, utan har istället ett vågat bildval.
Benettons produkter må vara rätt vanliga, men genom
provokativa och kontroversiella bildval har märket lyckats skapa en stark profil. (Williams 2000:56)
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Bild 7-8: United Colors of Benetton, 1992
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Också Comme des Garçons, grundat av japanska
designern Rei Kawakubo (Okonkwo 2007:108), har använt
sig av kampanjer där kläderna inte är i fokus, utan istället
till och mer frånvarande. De visar istället prov på konceptuellt tänkande, något som också återspeglas i kollektionerna. Kampanjerna innehåller istället ofta samarbeten
med konstärer eller mönster som kan tänkas återkomma i
gällande kollektion. Därtill ger namnet för märket intrycket av att vara länkat till franskt mode, återigen ett exempel på vikten av namngivning (Okonkwo 2007:108).

Denna sida

Motsatt sida

Bild 9: Comme des Garçons SHIRT
Bild 10: Comme des Garçons

Bild 11: Comme des Garçons
Bild 12: Comme des Garçons
Bild 13: Comme des Garçons SHIRT
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Bild 14-15: Comme des Garçons SHIRT
Bild 16-17: Comme des Garçons SHIRT
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Bild 18: Comme des Garçons SHIRT
Bild 19: Comme des Garçons, 1988
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3. Ett spekulativt
modemärke
För att kunna skapa ett starkt modemärke behövs en
grundläggande förståelse av marknaden (Lindberg-Repo et al 2009:43). Det vill säga vad som är gängse bruk
för modemärken, hur deras visuella identiteter ser ut
och hur kommunikationen sköts. Med kapitel 2 som stöd
tillämpar jag den teori som behandlats för att skapa
ett nytt spekulativt modemärke. Detta sker främst
genom formgivningen av den visuella identiteten och
tillämpningar av denna. En koncentrerad version av en
visuell identitet kunde bestå av logotyp, färgpalett och
typografi (Pohjola 2003:108). Målet med detta projekt
är att undersöka hur och ifall det går att kommunicera
mode med grafisk formgivning som medel. Hur och med
vilka medel lyckas ett nydesignat märke kommunicera
mode, modern dekadens och en flärdfull livsstil?
Varumärkets personlighet bör återspegla mode
för att verka trovärdigt, annars finns det en risk för att
märket inte tas på allvar (Ross & Harradine 2011:320).
Den visuella identiteten bör avbilda märkets personlighet. För att bygga upp den visuella identiteten behöver
jag först de mest väsentliga elementen som utgör
själva grunden för märket. Dessa är namnet på märket,
logotypen, ett typsnitt, en enkel färgpalett, mönster
eller andra eventuella symboler.
Eftersom bilder är en stor del av den visuella
kommunikationen för modemärken kommer jag även
planera och övervaka en fotografering för märket.
Dessa bilder kommer senare att användas som en del
av en lanseringskampanj. Kommunikationen kommer
att ske på sociala medier och genom en fysisk kampanj
med affischer och en tidningsannons i ett modemagasin. Alla dessa tillämpningar av den visuella identiteten bör stämma överens med varandra och bilda en
enhetlig helhet.
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3.1. Namn
Namnet är som bekant mycket väsentligt för varumärken. För mitt egna spekulativa modemärke ville jag att
namnet skulle ge intryck av att vara något eller någon
redan existerande för att verka mer etablerat. Modemärken kan också ibland verka främmande och således
svåra att uttala. Ofta härstammar de från ett främmande språk, med lokala orter eller personnamn som
grund. Därtill innehåller de ibland diakritiska tecken som
lätt kan göra läsaren osäker, vilket syns i exempel som
Comme des Garçons och Bianca Chandôn. Rätt uttal
gör att man kan briljera inför sin inre cirkel, för sina modevänner, utan att avslöjas som ovärdig. Med kunskap
i uttal visar man att man tillhör modecirkelns absoluta
mittpunkt. Exempel på några modemärken vilkas ordbild
lätt kan förvirra är (Harper’s Bazaar 2016):

Ann Demeulemeester :
Christian Lacroix :
Givenchy :
Hervé Léger :
Lanvin :
Loewe :
Lhuillier :
Proenza Schouler :
Yves Saint Laurent :

[ ann de-mule-eh-meester ]
[ christian luh-kwa ]
[ zjee-von-shee]
[ air-vay lay-jah ]
[ lahn-vahn ]
[ loh-wev-eh ]
[ le-hu-lee-ay ]
[ pro-en-zuh skool-er ]
[ eve san lau-ron ]

För att få mitt eget spekulativa modemärke att
passa in bland dessa exklusiva och etablerade behövde
jag ett element som väcker nyfikenhet hos betraktaren.
Jag ville väcka begäret att veta mera, antingen vad gäller själva uttalet eller personen bakom – vems märke?
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En av de stora trenderna vad gäller namn för
modemärken har visat sig vara oväntade och påhittade
kombinationer. Denna teknik använde jag mig följaktligen av. Till en början samlade jag på mig en mängd
olika namn, så som udda finska orter, estniska förnamn,
franska sånger och förkortningar för att sedan börja
kombinera dessa. Efter att ha gjort flertalet kombinationer började jämförelser och gallring. Bland olika
namn och ord som Vicomte, Sacré Charlemagne, Les
Sucettes, Evidemment, Babacar, Pioggia, Peguiloh,
Gigliola, Pablo, Akaa, Kuru, Iitti, Kärkölä, Ari-Pekka,
Keppo, Juva och Jyrinaho gällde det att hitta rätt. När
jag väl hade en initial gallring med de namn jag själv
tyckte lät intressanta eller hade en bra ordbild satte
jag dem på prov genom att fråga en liten grupp testpersoner vilket eller vilka namn de tyckte lät trovärdiga.
Till slut hade jag lyckats gallra fram tre favoriter: Kate
Spencer, Anatoli Andaljon och Korhonen En Europe. För
att lättare kunna välja mellan dessa gjorde jag snabba
moodboards. Med hjälp av dem kunde jag lättare visualisera de olika märkena och underlätta beslutet.
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Kate Spencer är en kombination av supermodellen Kate Moss och den brittiska varuhuskedjan Marks
& Spencer. Namnet för även tankarna till det brittiska
konungahuset med de båda ingifta prinsessorna Kate
Middleton och Diana Spencer som muser. Kate Spencer har med andra ord mycket stark förankring i såväl
det brittiska samväldet som modevärlden, vilket kan ge
rätta associationer och samtidigt leda in betraktaren på
rätt bana vad gäller uppfattningen av varumärket.
Anatoli Andaljon är två estniska förnamn, Antatoli
och Andaljon, i följd efter varandra. Dessa skapar den
något mystiska bilden av en designer med en lätt känsla
av öststatsromantik, vilket känns passande trendigt.
Anatoli Andaljon ger utrymme för en moderiktig bildvärld med förorter och ligism, inspirerad av märken som
Gosha Rubchinskiy och GmbH.

Motsatt sida

Denna sida

Bild 20: Moodboard,
Andrey Bogush, Céline,
Pinterest, Tumblr

Bild 21: Moodboard,
Comme des Garçons, Ffffound,
HAAL, Jil Sander, Pinterest, Tumblr
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Bild 22: Exempel på namnidéer och tänkbara kombinationer
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Bild 23: Skisser på namnidéer och tänkbara kombinationer
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Korhonen En Europe är en påhittad kombination som jag ville ska avspegla något mer inhemskt
till skillnad från de andra namnen. Finlands vanligaste
efternamn var i augusti 2016 Korhonen (Befolkningsregistercentralen 2016). Med vanligheten i namnet har
märket möjlighet att anspela på "normcore"-trenden*.
Eftersom Korhonen är ett så pass vanligt namn kunde
jag utgå från att många personer kan identifiera sig
med märket och känna igen sig i det, vilket kan ses som
viktigt vid byggande av modemärken.
Med delen ”En Europe” ville jag foga något med en
internationell prägel till namnet. ”En Europe” är franska
för "i Europa" och även svenska för ”en europé”. Modemärken skriver ofta ut ursprungsorten som ett tillägg till
namnet, till exempel Prada Milano, Saint Laurent Paris,
Kenzo Paris, Paul Smith London och så vidare. För
Korhonen ville jag istället för att välja en specifik ort
välja en bredare bas, hela Europa istället för Helsingfors
eller någon annan finländsk bygd. Namnet avspeglar
en figurativ resa. Korhonen – med stark anknytning till
Finland – redo för export ute i Europa.
Med tanke på att lanseringen av det spekulativa
modemärket främst kunde ske med utgångspunkt i
Helsingfors kunde ett mer finskklingande namn verka
mer trovärdigt än ett öst-statligt eller brittiskt. Detta
talade för Korhonen En Europe som namn för märket.
När jag därtill även såg närmare på vilka bokstäver som
förekommer i namnet Korhonen kunde jag konstatera
att både K och R är starka konsonanter, vilket torde ger
goda förutsättningar för märket (Pohjola 2003:134).
Valet av namn kunde med tanke på detta ses som avgjort. Korhonen En Europe blev namnet på mitt spekulativa modemärke.

3.2. Positionering, personlighet och målprofil
Korhonen En Europe ser jag som ett avslappnat märke
för de som är intresserade av mode, trendmedvetna men som inte tar dessa fenomen eller sig själv på
allt för stort allvar oavsett ålder eller kön. Korhonen
En Europe är unisex. Korhonen En Europe är både
nationell och internationell. Jag ville att Korhonen En
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Europe skulle positionera sig med mindre mera marginella märken som har egna uttryck, så som HAAL,
Gosha Rubchinskiy, Bianca Chandon, Études Studio,
J.W. Anderson, John Lawrence Sullivan, Martine Rose,
Serhat Isik, GmbH och Vetements. Korhonen En Europe
fungerar också som ett lätt rebelliskt tillägg i finrummet. Korhonen En Europe passar alltid och alla.
För att ytterligare förtydliga Korhonen En Europes
positionering, profilering och personlighet kan Okonkwos (2007:107-113) och Thomas (2015) föreslagna
frågor besvaras ur märkets synvinkel:

1. Vad är ditt namn?
Korhonen En Europe.
2. Vem är du?
Jag är ett ålderslöst, könlöst, kulturellt
intresserad och ställningstagande
alternativt märke.
3. Vilka känner dig?
De som är intresserade av mode, men som
inte tar sig själva eller trender på allt för
stort allvar. De som ser möjligheter framom
problem och de som tror på rättvisa, jämställdhet och likvärdighet.
4. Var är du positionerad i
konsumentens minne?
Jag är hellre nummer två än nummer ett, en
räddare i nöden när det behövs, men kanske
inte svaret på den innersta strävan. Jag är
det mindre allvarliga alternativet till konventionella lösningar.
5. Vem åtrår dig?
De som tröttnat på konventioner och traditioner. De som vill ha något nytt – det nästa
och det senaste.
6. Vilka tycker om dig?
De som åtrår mig och de som beundrar de
som åtrår mig.

7. Vilket mervärde erbjuder eller
vilket tomrum fyller varumärket?
Märket erbjuder ett roligare, lättsamt och
positivt alternativ till mode och trender.
8. Hur synliggörs varumärkets
personlighet?
Min glada personlighet och humorn i märket
syns genom levande färger.
9. Vilken är känslan som
varumärket förmedlar?
Glädje och humor. Kläder och mode behöver
inte tas på blodigt allvar.
10. Hur och med vilka medel
berättas märkets budskap?
Märket kommunicerar främst med hjälp av
färger, bilder och starka visuella element.
11. Är kommunikationen ren och klar?
En stark visuell kommunikation är
rak och ärlig.
12. Hålls kommunikationen konsekvent?
Ja. Den visuella kommunikationen bildar
enhetlig helhet.
13. Har märket närvaro på sociala medier?
Ja. Korhonen En Europe har ett visuellt
tilltalande konto på Instagram.

38

3.3. Logo
Om jag även likt vid valet av namn skulle använda de
gällande trenderna föll det sig nära till hands med en
enkel stil. De flesta modemärkens logotyper har väldigt
avskalade typografiska utstyrslar, vilkas avsikt troligtvis
är att återge ett kvalitativt, högklassigt och värdigt intryck. Detta gäller för de märken jag föreställde mig att
Korhonen En Europe positionerar sig tillsammans med.

Exempel på logotyper som
fungerat som inspiration:

Bild 26: Serhat Işik

Bild 24: Acne Studios

Bild 25: HAAL

Bild 27: GmbH
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Bild 28: Rutsystemet
för forgivningen av
logotypen

För att göra en enkel men ändå egen formgivning
av Korhonen En Europes logotyp föll det sig naturligt
att typografiskt återge namnet med ett för märket
skapat typsnitt. Till att börja med provade jag mig
fram med hjälp av färdiga typsnitt för att få grepp om
hurudan ordbild jag ville skapa. Jag kom ganska snabbt
fram till att en sans-seriff kändes bäst lämpad. En
sans-seriff är tillräckligt neutral för att överleva flera
säsonger och känns därtill samtida. Olika trender kan
istället integreras med hjälp av andra element, till exempel genom färger och bildval.
Som stöd när jag utformade logon använde jag mig
av ett rutsystem för att få rätt bredd, höjd och tjocklek
på bokstäverna. Jag provade mig fram genom många
olika varianter, till en början sovjetinspirerade, innan jag
fann ett alternativ jag kände mig nöjd med.

Exempel på skisser och utvecklingen
av logotypen för Korhonen En Europe:

Bild 29: Skisser
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3.4. Visuella element
Som tillägg till själva namnet, typografiskt återgett,
ville jag även addera andra grafiska element som kunde
fungera som igenkänningsfaktorer. Element som känns
bekanta, går att identifiera och är tidlösa. Eftersom jag
vill märket ska kännas internationellt, även om det har
ett finskt namn, kunde en klassisk symbol som stjärnan
fungera. Detta förstärker även den tydligt europeiska
delen av namnet. Som inspiration för utformningen av
stjärnelementet hade jag freskerna i Scrovegnikapellet
i Padua, Italien, målade av Giotto di Bondone år 1305
och logotypen för den europeiska unionen. Istället för
en rund cirkel valde jag i all enkelhet att placera de
spetsiga stjärnorna i en mycket rak och linjär formation. Stjärnan kan ses som ett tillägg till logotypen och
även som en formation som kan användas inom andra
tillämpningar av den visuella identiteten.

Bild 30: Detalj ur freskerna i
Scrovegnikapellet, Padua, Italien
Bild 31: Europeiska Unionens flagga
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Bild 32: Skisser
över utformningen
av stjärnelementet
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3.4.1. Färger
Förutom former hör även färger till viktiga element
inom visuella identiteter. Eftersom Korhonen En Europes personlighet fastställts som positiv och livsbejakande kändes färger som en viktig utgångspunkt. Starka levande färger gör det även möjligt för märket att
differentiera sig från andra mer monokroma märken.
Till lanseringen av märket valde jag grönt och ljusrött
som huvudfärger och blått och gult som tilläggsfärger.

C100 M0 Y80 K0
R0 G151 B95

C0 M30 Y0 K0
R248 G201 B223

C0 M10 Y80 K0
R255 G223 B67

C100 M80 Y0 K0
R22 G65 B148
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3.4.2. Typografi
Korhonen En Europe behövde som tillägg till logon även
typografi som ackompanjerar och smälter in i den visuella identiteten. Efter noggranna jämförelser och undersökningar föll valet på Everyday, ett typsnitt formgivet
av nederländska Mediumextrabold år 2015. Everyday
är ett enkelt typsnitt som stämmer väl överens med
logotypen. Enbart namnet passar utmärkt till vardagligheten hos Korhonen. Everyday används för all text som
förekommer i tillämpningar av den visuella identiteten.
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3.5. Fotografering
En stor del av modemärkens kommunikation sker som
bekant genom bilder. Bilderna används i märkeskommunikationen och i kampanjer. Därför såg jag dem som en
viktig del också av den visuella identiteten. Genom att
kombinera de visuella grafiska elementen med fotografier och bilder skapas själva helheten som kommunicerar livsstil och i det här fallet mode. Eftersom jag
endast hade som avsikt att producera en visuell identitet skapade jag alltså inte några produkter. Bilderna till
mitt spekulativa modemärke innehåller alltså inte några
färdiga eller riktiga kläder eller accessoarer. För foto
graferingen användes istället tyger som draperades
för att efterlikna klädesplagg. Dessa tyger blandades i
sin tur med ”second hand”-plagg för att få en trovärdig
helhet till stånd. Genom användningen av samma tyger i
flera bilder hade jag möjligheten att lura ögat och skapa
känslan av en enhetlig kollektion. En bit tyg mot hud ger
till exempel ett tydligt intryck av mode.
Som inspiration för planeringen av fotograferingen
hade jag samlat bilder som kommunicerar mode, men
som inte har plagg i sin helhet i fokus. För att lättare
kunna undvika att visa kläder som jag inte har för avsikt
att producera, tänkte jag att bildmaterialet främst
skulle bestå av närbilder. En av styrkorna med närbilder
är att de drar betraktaren till sig. En annan fördel är
att närbilder syns bra på långt håll. Därtill erbjuder de
möjligheten att dölja allt för synliga klädesplagg.
Eftersom det är viktigt att bilderna för modemärken håller hög kvalitet bad jag en professionell fotograf
om hjälp. Liina Aalto-Setälä har ett modernt, konstnärligt och ärligt uttryck som enligt mig passade Korhonen
En Europe utmärkt. Jag gjorde en snabb skiss över
typen av bilder jag tänkt kunde passa in i den visuella
kommunikationen. Jag samlade också ett litet arkiv
med referensbilder för att kunna illustrera typen av
känsla jag önskar bilderna ska förmedla, för att sedan
höra Aalto-Setäläs synpunkter och vision. Tillsammans
gick vi igenom tänkbara uppställningar och kom fram till
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Bild 33: Tygbitarna
som utgjorde kol
lektionen under
fotograferingen

att fotografering i studio lätt känns konstlat och att vi
istället ville ha mera vardagliga och urbana miljöer. Vardagligheten och alldagligheten i Korhonen En Europe
förtydligas även i och med detta och höjer identifikationsfaktorn.
För en modefotografering behövs naturligtvis även
modeller. Genom mina egna och andras bekanta kontaktade jag några potentiella kandidater, för att slutligen ha en grupp om fyra personer redo för fotografering. Med olika modeller kunde jag skapa ett bredare
bildmaterial som sedan kunde användas i affischer, på
instagramkontot och i en tidningsannons.
Fotograferingen ägde rum lördag 27.8.2016. På
förmiddagen fotograferade vi modellerna Fanni och
Tuomas i ett arbetsrum i en gammal industrilokal i
Vallgård, Helsingfors. På kvällen fotograferades Antti
och Juulia i en bostad i Tölö, Helsingfors. För vardera
fotograferingen hade vi planerat färdiga situationer och
bilder vi ville skapa. Både förmiddags- och kvällsfotograferingen tog cirka tre timmar var.
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Inspirationsbilder för fotograferingen
Bild 34: Gosha Rubchinskiy
Bild 35: Birk Thomassen
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Bild 36: Jil Sander

Bild 37: HAAL
Bild 38: Ffffound
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Bild 39: Helmut Lang
Bild 40: Ffffound
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Bild 41: Coão Jarlos
Bild 42: Dazed & Confused

Bild 43: Man About Town

50
Lähikuva kasvoista

Bild 44: Skisser ur planeringen av fotograferingen

Lähikuva kädestä ja laskeutuvasta kankaasta

51
Ylävartalokuva, enemmän posé, drapeerattu kangas
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3.6. Visuell kommunikation
Med hjälp av synlighet i omgivningen är det möjligt
att medvetandegöra allmänheten om uppstarten av
ett nytt modemärke. För lanseringen av Korhonen En
Europe ville jag skapa en liten serie med affischer. Till
formatet efterlikar dessa sådana som syns i stadsbilden, exempelvis vid buss- och spårvagnshållplatser. För
att få affischerna att hålla samman som serie skapade
jag tydliga fält för logon i övre och nedre kanten med
utrymme för fotografi i mitten.
För märket hade jag även för avsikt att skapa ett
visuellt tilltalande instagramkonto, innehållande både
inspirationbilder och för märket tagna fotografier. Genom att publicera material som ger intryck av att vara
samlat inför en kommande kollektion ges möjligheten
att förstärka trovärdigheten i Korhonen En Europe,
eftersom modemärken ofta publicerar bilder på inspirationskällor, moodboards och muser som tillägg till bilder
på de egna produkterna.
Reklamer och kampanjer tar upp största delen av
innehållet i många modemagasin (Edelkoort 2015:5).
Detta ser jag som ett tillräckligt starkt incitament för
att formge en kampanj för ett modemagasin. Kampanjen följer samma struktur som affischerna och bildar på
så vis en enhetlig visuell helhet. Kommunikationskanalerna för Korhonen En Eurpoe kommer följaktligen att
bestå av ett instagramkonto, en serie affischer och en
tidningskampanj.
Formgivningen av den visuella kommunikationen
inledde jag med affischerna. Jag gjorde en färdig layout
med utrymme för logotyp i övre och nedre kant. Fälten i
övre och nedre kanten ramar in fotografierna och bidrar
samtidigt med ett starkt grafiskt element. Skisserna
över layouten var till en början svartvita, men för att
layouten bättre skulle passa Korhonen En Europes
personlighet färgsatte jag dem med huvudfärgerna,
ljusrött och grönt.
För instagram använde jag mig av samma layout
som affischerna, dock med små justeringar för att få
dem att passa in i instagrams rutsystem. Jag vill skapa
ett helt och rakt flöde. Som inspiration för detta hade
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jag Dover Street Markets instagramkonto. Därför delade jag in en del större bilder i mindre rutor, vilket också bidrog till att instagramkontot kom att efterlika en
hemsida. Därefter laddade jag upp bilder tagna under
fotograferingen. Alla bilder som laddades upp enskilt
– hela och icke indelade – upprepade jag tre gånger
för att återigen få en hel och rak effekt. Det färdiga
instagramkontot består inför lanseringen av 90 bilder.
Förutom bilderna adderade jag även texten ”vår, sommar, 2017” på fyra olika språk: engelska, franska, finska
och svenska. Detta för att förtydliga den internationella
och europeiska prägeln som Korhonen En Europe har.
Annonser i modemagasin består ofta av ett helt
uppslag, men det förekommer även helsidesannonser
på en sida. Tidningsannonsen för Korhonen En Europe
följer samma layout som instagram och affischerna.

Bild 45: Digital skiss över
layouten för affischerna

Bild 46: Utdrag ur Dover Street
Markets instagramflöde
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Inspirationsbilder för affischen
Bild 47: Loewe
Bild 48: Trussardi
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Skisser för affischen
Bild 49: Skiss för affischen, innehållande stjärnelement
Bild 50: Skiss för affischen, Kate Moss, Tumblr
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4. Resultat
I det här kapitlet presenteras resultatet av detta
projekt. Det vill säga den visuella identiteten för det
spekulativa modemärke som skapats: Korhonen En
Europe. Den visuella identiteten består av en logotyp,
en serie affischer, ett instagramkonto, en tidningsannons. Utöver dessa tillämpningar som jag inledningsvis
planerat formgav jag även lappar och märken som kan
fästas i framtida produkter.
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Logotyp för Korhonen En Europé
Här är den färdiga logotypen för mitt
spekulativa modemärke. Utöver den
typografiska framställningen formgav
jag även en mer dekorativ variant
som fungerar som ett vapen eller
emblem för märket.

+358 469 522 069

@korhonen.en.europe

+358 469 522 069

@korhonen.en.europe

+358 469 522 069

@korhonen.en.europe

Affischer
Affischerna för Korhonen En Europe blev slutligen en
serie om tio stycken. Alla affischer innehåller kontakt
uppgifter till märket i form av telefonnummer och länk
till sociala medier, @korhonen.en.europe. Jag har tänkt
att affischerna ska hängas i grupp, där åtminstone en
affisch ska ha stjärnmönstret i övre och nedre kant
istället för logotypen.

+358 469 522 069

@korhonen.en.europe

+358 469 522 069

@korhonen.en.europe

+358 469 522 069

@korhonen.en.europe

+358 469 522 069

@korhonen.en.europe

+358 469 522 069
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+358 469 522 069
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+358 469 522 069

@korhonen.en.europe
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Instagramkontot och bildflödet
för Korhonen En Europe
Här syns hur bilderna skärts för att passa in i rutsyste
met på instagram, samt effekten av upprepningarna av
valda bilder. Resultatet blir en tydlig visuell helhet som
kommunicerar modemärkets personlighet. Instagram
kontot finns att beskådas på @korhonen.en.europe eller
www.instagram.com/korhonen.en.europe.
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+358 469 522 069

@korhonen.en.europe
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Tidningsannons
Uppslag enligt samma layout som
andra tillämpningar av den visuella
identiteten
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Papperslappar
Märken innehållande pris och information att fästa vid
framtida produkter. Här använde jag mig av två varianter
med olika bakgrundsfärg. Mode går i cykler, vilket gör
att den gröna lappen fungerar för sommar- och vårkol
lektionen och den blå för vinter- och höstkollektionen.
Lapparna är 55 x 84 mm till storleken och gjorda i en
tjockare kartong, 400 g, med en glansig ytbehandling.
Tråden är gjord av ett tjockare, ljusrött bomullsgarn.
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Tygmärke
Modemärkens produkter är ofta märkta med ett
insytt tygmärke. Därför formgav jag även ett dylikt
åt Korhonen En Europe. Tygmärket är samma format
som emblemet. Till storleken är märket 70 x 49,5 mm.
Märket är vävt i konstfiber, slittålig polyester och nylon.
Ett större märke kan fästas utanpå kläder, väskor och
andra produkter. Märket sys fast med en grov, ljusröd
tråd i konstfiber. Konstfiber tål tvätt och behåller fär
gen bättre än naturmaterial.
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5. Sammanfattning
Arbetet kring Korhonens nya kläder började med en
liknelse vid H. C. Andersens saga om en kejsare som lät
sig luras. Jag har länge undrat med vilka medel de två
skräddarna lyckades, för någon sömnad var det inte
frågan om. Detta var också anledningen till att jag ville
prova mig på att gå i lurendrejarnas fotspår. Går det att
skapa mode i form av ett modemärke utan att några
kläder eller produkter blir till – och utan kunskap i sömnad? Mode kan trots allt byggas upp av annat än bara
kläder (Hess & Pasztorek 2010:18), och det immateriella värdet i modemärken kan kompensera ett ringa utbud
av produkter (Parsons et al 2013:416). Det borde med
andra ord vara möjligt.
Med ny erfarenhet kan jag säga att det är onekligen en utmaning, om än en mycket rolig sådan. Inledningsvis undrade jag vilka grafiska element som kan
tänkas vara de viktigaste för varumärkets identitet och
för den visuella kommunikationen av mode. Med stöd av
teorin började jag med att hitta på ett namn som verkar
spännande, något som lät som en modedesigner eller
ett spännande märke.
Ett namn kan ge vissa antydningar, men lyckas
ändå inte helt kommunicera att det är mode det är
frågan om. Följaktligen formgav jag en logotyp som
skulle kunna passa in med existerande modemärken.
Med hjälp av logotypen kunde budskapet om mode förtydligas, men inte till fullo. Mitt spekulativa modemärke behövde något mer, något tydligare, för att verka
trovärdigt.
Bilder säger som bekant mer än tusen ord. De kan
läsas på många språk och är därtill ofta tydligare och
svårare att misstolka än skriven text. Därför planerade
jag en fotografering för mitt spekulativa modemärke.
Med hjälp av bilder kanske jag kunde för en gångs skull
förtydliga att det är ett modemärke det är frågan om.
Mode och den visuella kommunikationen för modemärken är till hög grad beroende av bilder. Genom bilder
av människor skapas kontakt och en känsla av tillit.
Dessa bilder ger också upphov till identifikation och
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begär. Detta är något som utnyttjas vid formgivning av
kampanjer och något jag följaktligen använde mig av för
att skapa ett trovärdigt märke för Korhonen En Europe.
Planeringen av fotograferingen och användningen
av bilderna som blev tagna visade sig vara det element
som behövdes för att förtydliga och färdigställa den
visuella helheten. Genom att foga fotografier till den
visuella identiteten fick budskapet om ett nytt modemärke äntligen evangelisk klarhet.
Svaret på min initiala fråga gällande vikten av
grafiska element för modemärken är att det inte finns
något enskilt element som är viktigare än andra, utan
det är själva helheten – hur elementen samspelar – som
spelar roll. Avslutningsvis kan jag konstatera att jag nog
inte kan luras lika bra som sagans skräddare. Jag klarade mig inte helt utan att använda mig av kläder som del
av den visuella identiteten.
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Bilder
Bild 1: Proenza Schouler
Bild 2: Bianca Chandôn
Bild 3: Gucci
Bild 4: Chanel
Bild 5-6: Jacquemus, 2016
Bild 7-8: United Colors of Benetton, 1992
Bild 9: Comme des Garçons SHIRT
Bild 10: Comme des Garçons
Bild 11: Comme des Garçons
Bild 12: Comme des Garçons
Bild 13: Comme des Garçons SHIRT
Bild 14-15: Comme des Garçons SHIRT
Bild 16-17: Comme des Garçons SHIRT
Bild 18: Comme des Garçons SHIRT
Bild 19: Comme des Garçons, 1988
Bild 20: Moodboard, Andrey Bogush, Céline, Pinterest, Tumblr
Bild 21: Moodboard, Comme des Garçons, Ffffound, HAAL, Jil Sander,
Pinterest, Tumblr
Bild 22: Exempel på namnidéer och tänkbara kombinationer
Bild 23: Skisser på namnidéer och tänkbara kombinationer
Bild 24: Acne Studios
Bild 25: HAAL
Bild 26: Serhat Işik, 2013
Bild 27: GmbH
Bild 28: Rutsystemet för forgivningen av logotypen
Bild 29: Skisser
Bild 30: Detalj ur freskerna i Scrovegnikapellet, Padua, Italien
Bild 31: Europeiska Unionens flagga, EU
Bild 32: Skisser över utformningen av stjärnelementet
Bild 33: Tygbitarna som utgjorde kollektionen under fotograferingen
Bild 34: Gosha Rubchinskiy
Bild 35: Birk Thomassen
Bild 36: Jil Sander
Bild 37: HAAL
Bild 38: Ffffound
Bild 39: Helmut Lang
Bild 40: Ffffound
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Bild 41: Coão Jarlos
Bild 42: Dazed & Confused
Bild 43: Man About Town
Bild 44: Skisser ur planeringen av fotograferingen
Bild 45: Digital skiss över layouten för affischerna
Bild 46: Utdrag ur Dover Street Markets instagramflöde,
@doverstreetmarketlondon
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Bild 48: Trussardi Bild 49: Skiss för affischen
Bild 49: Skiss för affischen, innehållande stjärnelement
Bild 50: Skiss för affischen, Kate Moss, Tumblr
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