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Abstract 

The fashion industry is a continuously developing industry that is in great need of new               
processes and technologies to be able to streamline the product development phases in order              
to continue to grow and succeed. This thesis is based on the problematization of increasing               
problems in the fashion industry concerning overproduction, which in turn results in long             
lead times, high costs, environmental damage and unsold products. The purpose of the thesis              
is to investigate the product development phases in fashion companies and examine how they              
can be made more efficient by implementing new design technology. More specifically,            
introducing 3D design tools into the product development process.  

The thesis used qualitative methods such as analysis of various theoretical studies, execution             
of field studies and semi-structured interviews. The previous research shows various studies            
focusing on 3D design techniques to create an understanding and foundation. To further             
develop the paper, interviews and observations were carried out at fashion companies. The             
interviews and observations provided information about the difference between companies'          
use of only 2D design techniques and companies that introduced 3D design techniques. From              
all the compiled information it emerged that an implementation of 3D design tools can              
benefit companies in becoming more time-efficient in their product development process.           
The results responded to the research questions and raised several questions to study in              
further research. The study is limited to analyzing only the time perspective, and can then               
analyze other aspects such as economy and the environment in further research. 

Keywords 
Design Tools, 3D-Design, Product Development, Garment, Virtual, CLO3D, Vectra,         
Fashion, Sustainability.  



Sammanfattning 

Modebranschen utvecklas kontinuerligt och är i stort behov av nya processer och tekniker för              
att kunna effektivisera produktutvecklingsfaserna för att fortsätta växa och lyckas. Denna           
uppsats grundar sig i problematiseringen om ökande problem inom modeindustrin som rör            
överproduktion, som i sin tur resulterar i långa ledtider, höga kostnader, miljöskada och             
osålda produkter. Uppsatsens syfte är att undersöka produktutvecklingsfaser inom         
modeföretag och undersöka hur de kan effektiviseras genom att implementera ny           
designteknik. Mer specifikt att införa 3D-designverktyg i produktutvecklingsprocessen. 

Uppsatsen använder sig av kvalitativa metoder som analys av olika teoretiska studier,            
utförande av fältstudier samt semi-strukturerade intervjuer. Den tidigare forskningen visar          
olika studier med fokus på 3D-designtekniker för att skapa en förståelse och grund. För att               
vidareutveckla uppsatsen utfördes intervjuer och observationer på modeföretag. Intervjuer         
och observationer bidrog med information kring skillnaden mellan företags användning av           
endast 2D-designtekniker och företag som infört 3D-designtekniker. Från all sammanställd          
information framkom att en implementering av 3D-designverktyg kan gynna företag i att bli             
mer tidseffektiva i sin produktutvecklingsprocess. Resultatet svarar på de utformade          
forskningsfrågorna samt väckte ett flertal frågor att studera i vidare forskning. Studien            
avgränsar sig till att analysera enbart tidsperspektivet, och kan då i vidare forskning analysera              
andra aspekter som ekonomi och miljö. 

Nyckelord 
Designverktyg, Produktutveckling, 3D-design, Mode, Hållbarhet. 
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1. Inledning

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till hur författarna kom fram till ämnet. Det inleds med               
begreppsdefinitioner och fortsätter därefter med en generell bakgrund med information om           
produktutvecklingsprocessen samt historik inom designteknik i modebranschen. Kapitlet        
fortsätter med problematisering, syfte, frågeställningar och avslutas med avgränsningar. 

1.1 Begreppsdefinitioner 
CAD “Computer Aided Design”: Datasystem som används för design och konstruktion. 

CAM “Computer Aided Systems”:  Datasystem som används för tillverkningsberedning. 

Designverktyg: Digitala programvaror som används i utformningen av nya designs i form av             
modeskisser, plaggskisser och mönsterdelar. 

Droppad: Fas i produktutvecklingsprocessen som sker när en produkt inte blir godkänd. 

Fast fashion: Ett begrepp för modekedjor som har lägre priser, högt tempo på nya produkter               
och en hög omsättningshastighet. 

Ledtider: Det betyder den tiden som det tar att starta en aktivitet till att aktiviteten är                
avklarad. 

NPD “New Product Development”: Den omfattande fasen för att designa en ny produkt             
som innefattar: design, prototyp, hitta material, produktion och distribution.  

Produktdesign: Utförandet av designen för ett plagg. 

Produktutveckling: Processen att utveckla en idé till en ny produkt eller förbättra en redan              
befintlig produkt. 

Produktutvecklingsfaser/Produktutvecklingsprocesser: Varje etapp där man förbättrar      
den befintliga produkten eller den nya idén. 

Slow fashion: Motsatsen till den snabba produktionen som sker vid “fast fashion”snabb samt             
den snabba förbrukning av mode där man jagar nästa trend. Man förespråkar tidlösa och              
unika plagg som inte massproduceras. 
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Tech pack: Tech pack är en förkortning av ordet “technical pack”. Det är ett dokument som                
innehåller all teknisk information och skisser om en produkt. 

Textildesign: Processen av att skapa textila designs av produkter i t.ex. trikå och vävda tyger.  

1.2 Bakgrund 
Modeindustrin är en evig och ständigt föränderlig bransch där trenderna skiljer sig från             
säsong till säsong. Detta resulterar i behovet av att kunna få en snabb, fungerande och               
effektiv produktcykel för att försäkra att produkterna skapas till rätt pris vid rätt tidpunkt. Det               
är inte bara att skapa en överkonsumtion av produkter eftersom det endast resulterar i ökade               
kostnader och negativ miljöpåverkan. Produktutvecklingsfasen i modebranschen är lång och          
inkonsekvent, branschen själv står för 10 procent av de globala koldioxidutsläppen, den näst             
största förorenaren i världen, efter olja (Forbes 2019).  

Ett ytterligare problem med produktutvecklingsfasen är att produkter som, när de når            
konsumenten, inte säljs. När produkter inte säljs leder det till att företag avyttrar dem på olika                
sätt. Under 2017 fanns ett flertal modeföretag som blev upptäckta med att bränna sina egna               
produkter som de inte sålt. Lyxföretaget Burberry brände ett värde av 38 miljoner dollar av               
osålda produkter och H&M anklagades för att förstöra över 100.000 nya osålda produkter.             
Sportföretaget Nike påstås ha gjort sönder sina egna kläder och skor som inte sålts och sedan                
kasserats. Modeindustrin producerar kontinuerligt kläder som i slutändan inte säljs. H&M           
ensam rapporterade i mars 2017 att de hade ett värde på 4,3 miljarder dollar av osålda kläder                 
(Huffingtonpost  2019). 

It-systemen har under senare tid utvecklats och nu finns verktyg som klarar av att lösa svåra                
problem som uppstår i produktutvecklingsfasen. Nu kan man med hjälp av designverktygen            
anpassa plaggets passform vilket får en stor påverkan på antalet prover som modeföretag             
måste beställa under produktutvecklingsfasen. I modebranschen förändras trenderna ständigt         
och behovet av snabba processer med få misstag blir allt mer relevant. Lectra (2018)              
förklarar vidare att med hjälp av 3D-designverktyg kan klyftan mellan design och            
produktutveckling minska, då ledtider och processer blir mycket kortare. Tiden för en            
produkt att nå marknaden kan minskas, med färre misstag och ökad vinst.  

1.3 Produktutvecklingsfasen i modebranschen 
Hedén och McAndrew (2013) beskriver i sin bok, “Modefabriken - Kreativt           
Affärsmannaskap från Insidan” om hela produktutvecklingsprocessen från inspirationsfasen        
till leverans av färdiga produkter . Författarna presenterar i sin bok företag som skapar egna              
kläder som "varumärkesleverantörer" och har beskrivit hela utvecklingsprocessen utifrån         
denna typ av företagsperspektiv. De har skapat en kalender som visar en ungefärlig tid, på               
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hur lång tid varje process tar under hela produktutvecklingscykeln. Författarna har tagit fram             
en tidsplanering utifrån lång erfarenhet inom modebranschen som visar de generella ledtider            
som ska passa de flesta modeföretag, oberoende vilken affärsmodell de använder sig av. 
 
Produktutvecklingsfaserna för ett modeföretags kollektionsframtagning under en säsong, för         
en varumärkesleverantör, ser ut följande (Heden och McAndrew 2013):  
 

1. Inspiration - Första steget är “Inspiration” då designerna ska hitta sin inspiration på             
det sättet som de önskar. Det kan vara alltifrån att åka på en inspirationsresa till att                
bläddra i tidningar eller inspireras av konst.  
Fasen tar ungefär en månad. 

2. Kursriktning och Kollektionsplanering - Detta steg sker under ett möte där alla i             
teamet ska komma fram till tanken och filosofin som hela kollektionen kommer att             
grunda sig på. Den inspiration som designern samlat på sig under inspirationsfasen            
presenteras och diskuteras ihop med teamet som tar fram kollektionen. Tillsammans           
diskuteras hur de ska jobba framåt med att skapa den perfekta kollektionen.            
Produktgrupper blir spikade och kollektionens olika teman blir utvalda i material, färg            
och produkt. Diskussion om tidigare produkter som ska upprepas eller          
produktutvecklas bestäms även. Dessa möten hålls för att gå vidare till           
idékollektions-fasen. 
 Mötet sker under ett tillfälle under en dag. 

3. Idékollektion - Designteamet börjar bygga upp en kollektion och jobbar med           
moodboards och collage för att få fram tanken och budskapet kring kollektionen.            
Designteamet har skissat upp produktidéer till sin idékollektion. Denna         
“Idékollektions”-fas avslutas med ett stort möte med både design och inköp där man             
diskuterar och utvecklar allt som designteamet jobbat fram.  
Hela fasen fram till mötet tar ungefär en månad.  

4. Formgivning - Under den här fasen jobbar designern med att göra detaljerade skisser             
av alla produkter som man har bestämt sig för att jobba med. Det är en mycket                
intensiv och krävande tid för att få fram alla designs rätt inför produktion. Företag              
jobbar på olika sätt under denna fas, en del företag har sina egna direktriser som               
skapar mönsterskonstruktionen för produkterna och några företag väljer att         
producenten tar hand om mönsterkonstruktionen. Val av plaggstorlekar och         
namngivning av produkter sker också under denna fas.  
Fasen tar ungefär en månad. 

5. Sourcing - Denna fas brukar vanligtvis börja under samma tid som           
idékollektionsfasen och avslutas efter formgivningsfasen. Under denna fas väljs         
material ut till de produkter som kommer att vara i kollektionen och val av              
leverantörer som kommer att tillverka slutprodukten. Man kan här välja att ha flertalet             
leverantörer beroende på vilka fördelar de har, inom exempelvis material, kunskap           
och geografisk plats.  
Sourcing-fasen tar ungefär tre månader. 
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6. Produktplanering av provkollektion, avtalsvillkor, inköpsorder för säljprover -        
Nu har kollektionen börjat ta form och alla produktinstruktioner och produktkalkyler           
måste vara gjorda. Produktinstruktioner, även kallat technical pack, startar hos          
designern som överlämnar den till till mönsterkonstruktören och sedan vidare till           
inköparen. Produktinstruktionerna blir mer och mer detaljerade under arbetets gång          
och det är de som producenten får för att tillverka produkterna. Val av tillverkare ska               
bestämmas under denna fas. Prototyperna tillverkas och provas. Om prototypen          
godkänns, eftersänds ett nytt prov och namnges då som “säljprov”. Om provet inte             
godkänns beställs ytterligare ett prov som namnges “andra-prov” och         
produktutveckling tillförs tills provet är tillräckligt bra för att starta produktionen.           
Beroende på många olika anledningar, till exempel passform eller         
misskommunikation, kan proverna komma tillbaka med felaktigheter. Från        
“förstaprov” till färdig produkt behövs vanligtvis 1-4 prover. 
Fasen tar vanligtvis två månader.  

7. Tillverkning av säljprover - Säljprovet är det prov där inga fler ändringar kan göras.              
Provet kommer att se ut som den färdiga produkten som kommer att säljas. Olika              
företag beställer in olika många prover av samma produkt beroende på om de vill få               
in alla prover i alla färger och alla storlekar, eller bara ett prov med en färg.                
Överenskommelse om vilken leverantör som ska användas för produktionen bestäms.  
Fasen tar ungefär två månader. 

8. Säljkollektion, säljkonferens/införsäljning, inköpsorder för kommersiell     
produktion - Denna fas fokuserar på slutprodukten. Produkten ska prissättas, antal           
produkter per storleksklass ska bestämmas, och försäljning till butiker ska ske           
beroende på företagets försäljningskanaler. Säljarna har säljprover för att visa upp för            
andra företag. Här ska inköp också lägga sin order för kommersiell produktion.  
Tiden i denna fas tar ungefär tre och en halv månad.  

9. Kommersiell produktion - Produktionen börjar med att ett kontraprov tillverkas för           
godkännande. Kontraprov görs för en sista check att allt stämmer och att tillverkaren             
har uppfattat allting rätt i produktionsinstruktionerna. Provet ska motsvara den          
slutgiltiga produkten där allt ska vara perfekt så produktionen i fabrikerna kan startas.             
Nästa prov är produktionsprovet, den första produkt som kommer ur          
produktionslinjen. Provet granskas direkt och man ser att färg och storlek stämmer            
överens med det man valt tidigare och att inga adderade felaktigheter uppstått sedan             
produktionsprovet. Sista provet är kontrollprovet. En slumpmässigt utvald produkt ur          
produktionslinjen för att stämma av att alla produkter ser likadana ut.  
Fasen tar ungefär fyra månader. 

10. Inleverans av färdiga produkter - Produkterna levereras till företagets lager. Detta           
brukar ske under tre månader  med produktionstid och frakt. 

11. Utleverans av färdiga produkter - Företaget fraktar ut produkterna till butik eller            
andra försäljningskanaler som används. Detta brukar ske under tre månader under           
inleveranstiden och efter. 
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Den generella tiden det tar från idé till färdig produkt uppskattas att vara 23 månader i total                 
tid. Flertalet faser sker parallellt med varandra vilket gör att den faktiska tiden att ta fram                
produkten slutligen blir i genomsnitt 17 månader (Heden och McAndrew 2013). 
 

 
Figur 1. Hela produktutvecklingsprocessen uppdelad i faser från början till slut (Hedén och McAndrew 2013). 

 
Figuren visar produktutvecklingsprocessen från och med inspiration & trendanalys till och           
med när produkten når marknaden. Faserna i mitten av processen är skissning, materialval,             
mönsterkonstruktion, prototyp och avprovning. I dessa faser i produktutvecklingscykeln kan          
processen gå fram och tillbaka mellan varandra tills produkten blir godkänd eller droppad.             
Exempelvis kan fasen avprovning resultera i att man går tillbaka till materialval om det inte               
blir som det önskade resultatet, och ett nytt material måste väljas ut igen. Figur 1. utgår ifrån                 
informationen samlade från Heden och McAndrew (2013). 

1.4 CAD och CAM-System i modebranschen 
Modeskapande är en kreativ process som är i behov av att se produkterna visuellt.              
Datorsystem har gjort mycket för utvecklingen av designverktyg och gjort det mycket enklare             
för alla faser i designprocessen. Genom att ha förbättrade datorsystem har det skett en stor               
minskning av ledtider vilket hjälper hela processen att bli effektivare (Heden och McAndrew             
2013).  
 

  
12



Datorsystem för design kallas CAD-system som står för datorstödd design. Datorsystem som            
används för tillverkningsberedning kallas CAM-system och står för datorstödd tillverkning.          
CAD och CAM-system kommer från 1950-talet i USA när de skapade det första numeriskt              
styrda verktygsmaskinerna. Därefter uppfanns ljuspennan som skapades för att användas i det            
amerikanska försvaret. Detta ledde till att det första elektroniska ritsystemet, Sketchpad,           
skapades i början av 1960-talet (Heden och McAndrew 2013). 

I produktdesign i modebranschen är den främsta användningen 2D-skissning av produkter.           
Designern kan rita produkterna i 2D och enkelt förändra produktens utseende och färg.             
Programmet är vektorbaserat, vilket innebär att punkter, linjer och cirklar tillsammans skapar            
en kontur, för att kunna skapa produkter och många detaljer som ständigt kan ändras och               
läggas till. Slutresultatet är att de produkter som designers skapar enkelt kan ändras och              
sammanföras för att visa hela kollektionen. I textildesign finns det samma typer av             
datorprogram som kan skapa väv- och trikåprodukter där man kan ändra materialtyper och             
färg, samt olika formgivningar. Dessa datasystem kan skapa instruktioner som kan användas            
direkt i spinnerier och väverier (Heden och McAndrew 2013). 

Mönsterkonstruktion använder även system för att enkelt kunna göra plaggmönster och de            
olika mönsterdelarna som kan användas igen för framtida projekt. Datorsystemen kan nu            
hjälpa till att gradera kläder och göra rätt storleksguider. Dessa system är mestadels i 2D               
(Heden och McAndrew 2013).  

Det finns många forskare som försöker hitta bättre lösningar för hur man ska gå tillväga med                
osålda produkter, men det borde vara ett större intresse för hur man löser problemet i ett                
tidigare skede. Ett tillvägagångssätt att göra detta är genom att göra en förändring i              
produktutvecklingsfasen och göra den mer effektiv. Detta kan uppnås med hjälp av att             
integrera 3D-designverktyg i designfasen (Lectra 2018). 

Lectra är ett teknologiföretag som har ett stort fokus på implementering av ny teknik i               
modebranschen. Lectra (2018) beskriver designtekniken på deras hemsida enligt följande,          
"3D-designteknik i designprocesserna kan bidra till att minska kostnaderna och          
tid-till-marknaden, bidra till en mer effektivt och lönsam process" (Lectra 2018). De är ett av               
de världsledande företagen som försöker utveckla modeindustrin till att få ett mer            
effektiviserat arbetsflöde med hjälp av teknik. Lectra (2018) förklarar även att 3D-design            
under 1990-talet använts av många industrier men att tekniken inte tagit fart inom             
modebranschen, då tekniken tidigare varit utformad för att användas av ingenjörer och            
forskare. När den äntligen introducerades i modevärlden har den till mestadels använts för att              
visualisera stilar med avatarer som bär plaggen.  

Eftersom 3D-designtekniker i modebranschen är fortfarande väldigt nytt och inte används i            
flertalet företag, speciellt i Sverige, ska den här uppsatsen utforska om det gör skillnad att               
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implementera nya typer av designverktyg i produktutvecklingen samt till vilken grad det            
effektiviserar produktutvecklingsfaserna. 

1.5 Problematisering 
Det finns ökande problem inom modeindustrin gällande överproduktion som i sin tur            
resulterar i långa ledtider, höga kostnader, miljöskador och osålda produkter. Det finns            
många olika idéer om anledningar för varför det ser ut på detta sätt i modeindustrin. Många                
av problemen handlar om själva produktutvecklingen av produkter från första idé till att             
produkten kommer ut på marknaden. Det måste ske en förändring i hela            
produktutvecklingsprocessen som inte bara kommer att gynna företaget positivt under          
produktutvecklingen utan att också leda till bättre kvalité på produkter, mindre felaktiga            
produkter och mindre miljöskador (Fixon och Marion 2010).  
 
Fixon och Marion (2010) skriver att det finns ett stort problem med att framgångsrikt skapa               
innovativa nya produkter och att produktutvecklingen för många företag är          
otillfredsställande. De förklarar vidare att det finns en stor mängd produkter som misslyckas             
efter lansering på marknaden och många produktutvecklingsprojekt uppfyller inte kostnads-          
och tidsmål. Produktutvecklingsprocesser omfattar många beslut och aktiviteter allt från          
strategi och psykologi till teknik och design. Betydelsen av att hitta ny teknik för att hjälpa                
produktinnovation är mycket viktig och kan leda till bättre effektivitet (Fixon och Marion             
2010).  

1.6 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur produktutvecklingsfaser i modeföretag kan            
effektiviseras genom att implementera 3D-designteknik. Mer specifikt att införa         
3D-designverktyg istället för att endast använda sig av 2D-designverktyg.  
 

1.7 Frågeställningar 
Problematiseringen har lett till följande frågeställningar: 
 

● Hur kan en implementering av 3D-designteknik effektivisera       
produktutvecklingsprocessen i modeföretag? 

● Till vilket utsträckning kan ett modeföretag effektivisera sig ur ett tidsperspektiv i            
produktutvecklingsprocessen med implementering av 3D-designverktyg?  
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1.8 Avgränsningar 

Studiens fokusområde kommer avgränsas med följande: 

● Studien kommer endast att utforska produktdesign och inte gå in på textildesign. 
● Studien kommer att fokusera på ett tidsperspektiv av effektiviseringen av          

produktutvecklingsfasen. Den kommer även ta upp hur det fungerar ur ett           
miljömässigt och ekonomiskt perspektiv, dock inte djupgående utan fokusera på ett           
tidsperspektiv.  

● Studien kommer att inte fokusera på början av produktutvecklingsprocessens faser:          
inspiration  & trendanalys, planering, och val av produkter. 
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2. Metoddiskussion 
 

I detta kapitel beskrivs metoderna för att erhålla relevant information för denna studie och              
orsakerna till metodvalen. Metodvalen går ut på att få en förståelse om påverkan av              
produktutvecklingsfasen ur ett tidsperspektiv i relation till 2D- och 3D-designtekniker för att            
slutligen se hur de påverkar faserna. 

2.1 Val av metoder 
Denna uppsats kommer att använda sig av kvalitativa metoder för att skapa en helhet av               
information som kan i slutändan användas för att göra en djup analys som kommer att bidra                
till en omfattande slutsats. Metoderna som har valts ut är litteraturstudie, och fältstudie med              
observation och intervjuer.  

2.2 Kvalitativ metod 
Metoderna som valts att användas i uppsatsen är kvalitativa. Detta innebär att författarna vill              
se den totala situationen och få en djupare förståelse i det ämne som kommer att undersökas.                
Kvalitativ forskning fokuserar på insamling av information från relevanta källor som är            
involverade i forskningsområdet. Forskningen fokuserar på hur det verkligen ser ut för de             
som är involverade. Författarna fördjupar sig i studier för att ta reda på betydelser i               
sammanhang och inte bara generalisera  (Holme et al. 1997). 
 
Enligt Patton (2009) växer kvalitativa metoder ut ur fyra typer av datainsamlingar:            
djupgående, öppna intervjuer, direkt observation och skriftliga handlingar. Data för kvalitativ           
analys kommer vanligtvis från fältarbete och uppgifterna är baserade på människors           
erfarenheter och uppfattningar. Val av metod grundar sig i Pattons typer av datainsamlingar             
och kommer användas för att få fram relevant information i studien. En kvalitativ metod har               
valts ut för att skapa en relevanta studie, med information som kan hjälpa andra företag med                
samma problem och intresse inom området.  

2.3 Teoretiska studier 
Utvalda studier har valts ut att analyseras som fokuserar på samma inriktning uppsatsen har.              
Detta har gjorts för att skapa mer förståelse för hela processen och för att också få mer                 
information kring ämnet. Alla studier som är utvalda är vetenskapliga texter, texter som är              
granskade av andra forskare och har publicerats i vetenskapliga tidskrifter eller liknande.  
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Första rubriken under teoretiska referensramen heter “3DCAD-System i Modeindustrin” och          
fokuserar på två olika studier: Sayem et al. (2010) och Meng et al. (2012) studie. Här                
fokuserar uppsatsen på de olika 3DCAD-System i Modeindustrin och deras användning. 
 
Nästa rubriken är “3D-designens Effekt på NPD” och den refererar bara till studien av Santos               
(2014). Denna rubriken fokuserar på vad för effekt 3D-design har på new product             
development. 
 
Tredje rubriken heter “Eliminera Mönsterkonstruktion i Produktutvecklingsfasen” och        
handlar om en studie av Tao och Bruniaux (2013). 
 
Därefter kommer rubriken är “Eliminera fotografering av produkter till katalog” och           
fokuserar på en artikel skriven av Spence et al. (2004). Detta handlar om hur man kan                
använda sig av 3D-designverktyg för att visa upp produkter till konsumenterna utan            
användning av fotografering. 
 
Femte rubriken är “CLO3D” och den informationen kommer direkt från CLO3D (2019).            
Denna delen fokuserar på själva 3D-designverktyg CLO3D. 
 
Sista rubriken heter “Produktutvecklingsprocessen hos svenska modeföretag” och behandlar         
studien av Månsson och Klappe (2015). Här ligger fokuset på produktutvecklingsprocessen           
för svenska modeföretag. 

2.4 Fältstudie 
Fältstudier hos två olika företag där observationer och informella intervjuer för att få             
ytterligare information kring ämnet kommer utföras. Båda företagen kommer att hållas           
anonyma i studien då det ej påverkar relevansen av resultatet, men resterande information             
kommer att registreras i uppsatsen.  
 
Företagen idag använder sig av 2D-designteknik men har eventuellt intresse att byta till             
3D-designteknik, beroende på vilka fördelar och nackdelar det finns för dem i nuläget.             
Observationen kommer att analysera hur företagen går tillväga i sin          
produktutvecklingsprocess och observera vilka delar som är mest tidskrävande och har           
utvecklingspotential. Observationen kommer ske under en tio veckors period på plats hos            
företagen för att se olika problem som kan uppstå under en längre period. Observationen som               
kommer att vara med i uppsatsen fokuserar på utvecklingen av två produkter på två olika               
företag från och med att det finns en idé av produkten, tills den är godkänt för produktion. 
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2.5  Semi-Strukturerad intervju 
Semi-strukturerade intervjuer har både öppna och mer teoretiskt baserade frågor som gör det             
möjligt för deltagaren att svara på frågor som är planerade, men också öppen för dialog med                
oplanerade frågor. Detta har forskarna valt som en bra teknik för att kunna få svar på frågor                 
som de undrar över men att också få information som de inte tänkt på innan. Det finns                 
utrymme för ytterligare information kring ämnet under intervjutillfället (Wengraf  2001). 
 
Utöver fältstudien kommer det att hållas tre intervjuer med designers från tre olika             
modeföretag, vilka kommer hållas anonyma. Två av företagen använder inte          
3D-designtekniker och ett av företagen gör det. Intervjuerna kommer att fokusera på hur             
företagens produktutvecklingsfaser ser ut med fokus på designprocesserna. Författarna vill ta           
reda på hur lång tid det tar från idé till färdig produkt ut till konsument och hur många prover                   
som framtas genomsnittligt per produkt. Det kommer även finnas frågor kring kostnader för             
att förstå hur mycket varje prov kostar och varje person som är en del i processen. Det                 
kommer att ske en analys av resultaten som kommer att jämföras för att se skillnaden mellan                
designtekniker och hur det påverkar produktutvecklingsfasen.  

2.6 Transkribering 
Intervjuerna kommer, med tillåtande av respondenten, att spelas in och sedan transkriberas.            
Detta görs för att få en full redogörelse över vad som skedde under intervjuerna och som                
källa senare i rapporten. Författarna till rapporten som utför intervjun samt respondenten            
behöver även inte bli distraherade av anteckningar utan får en full redogörelse från             
inspelningarna. Respondenten måste godkänna att bli inspelad och att materialet som spelas            
in kommer endast användas av forskarna. Respondenten kan, om så önskas, välja att hoppa              
över en fråga eller välja att avsluta intervjun när personen önskar. 
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3. Utvärdering av studien 
 

I detta kapitel kommer en utvärdering av studien för att kunna skapa förståelse angående:              
relevans och pålitlighet; validitet och reliabilitet samt etik och hållbarhet. 

3.1 Relevans och pålitlighet  
Denna studie utgår ifrån fältstudier där problemet har visats och behovet av forskning inom              
designtekniker är i stort intresse. Alla övriga studier som har blandats in som teoretisk              
referensram är vetenskapliga rapporter som blivit granskade.  

3.2 Validitet och reliabilitet 
I kvalitativ forskning ges det ofta kritik på grund av brist på reell fakta. Tillförlitligheten har                
att göra med att hur forskare konsekvent samlar in och registrerar information. De ska kunna               
få samma eller jämförbara resultat med metoder på samma eller jämförbara delområden då             
det måste finnas konsekventa svar i resultaten för att skapa en valid och pålitlig studie.               
Validitet fokuserar på noggrannhet och sannolikhet av forskningsresultat. Forskare måste ha           
fakta som är trovärdiga för de personer de studerar och för läsarna  (Brink et al. 2009). 
 
Källorna som har använts i den teoretiska referensramen är vetenskapliga rapporter som ger             
hög validitet. Fakta som tagits upp i bakgrunden är från tidningar och nyheter som kan skapa                
en lägre validitet. Källor från hemsidor av de företag som säljer 3D-tekniker används även i               
rapporten och detta kan också bidra till mindre validitet eller vinklade åsikter då de vill               
främja sina egna produkter.  
 
Fältstudierna och intervjuerna kommer att vara med företag som har stort intresse för             
införandet av 3D tekniker och med företag som har 3D tekniker. Detta ger hög validitet då                
det kommer direkt från källan.  

3.3 Etik och hållbarhet 
Studien går ut på att i slutändan hitta lösningar som kan hjälpa till att minska påfrestningar på                 
miljön genom att minimera antalet prover som tas hem för att ta fram en produkt. Med hjälp                 
av teoretisk bakgrund och intervjuer samt observationer kommer ett förslag tas fram hur             
problemet kan minimeras.  
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4. Teoretisk referensram 

 
I detta kapitel kommer tidigare forskning inom 3D-designverktyg i modebranschen          
presenteras. Relevant fakta och granskning av vetenskapliga studier inom 3D-designverktyg          
kommer lyftas fram här. 

4.1 3DCAD-system i modeindustrin 
Sayem et al. (2010) studie fokuserar på att granska den historiska utvecklingen av             
3DCAD-system för klädindustrin, undersöka de tillgängliga 3DCAD-systemen som existerar         
idag och jämföra deras tillgångar och hur de kan utnyttjas på det mest effektiva sättet. 
 
Studien börjar med att ta upp historiska moment i 3DCAD-system för modeindustrin. Ett av              
de tidigaste 3DCAD-systemen för produktdesign skapades i början av 1990-talet och           
systemet innehöll en virtuell provdocka. Programmet skapades genom att skanna en           
skräddarsydd provdocka där systemet kunde visualisera 3D-plagg utan att formgivaren sätter           
in klädernas dimensioner i systemet. Utvecklingen fortskred in på 2000-talet då de föreslog             
ett nytt CAD-system med en ny process som utförde både "3D till 2D" och "2D till 3D". Den                  
kunde demonstrera draperingssimulering av två vävda tyger för 3D-visualisering av plagg på            
en tredimensionell kropp vilket var ett stort framsteg. En skiss baserad på 3D-designprocess             
med användning av en virtuell modell som erbjöd utplaning av 2D-mönster presenterades            
2002 och vidare presenterades ett koncept för 3D-gradering av mönster. Under 2006            
skapades ett interaktivt CAD-system för att rita på en tredimensionell provdocka och            
möjligheten att utveckla 3D-mönster från ritningen och platta ut dem till tvådimensionella            
mönsterstycken med programvaran Rhinoceros 2.0, under operativsystemet Windows 2000.         
Under 2008 föreslogs en kläddesignprocess som täckte både "3D till 2D" och "2D till 3D"               
metoder som involverade skapandet av 3D-design på virtuella provdockor gjorda av           
kroppsskannad data. Detta demonstrerade vidare 2D-konstruktion av mönster från         
3D-mönster och visualisering av virtuella ytterkläder med olika texturer (Sayem et al. 2010). 
 
Studien utvecklades vidare med att berätta om de tillgängliga 3DCAD-systemen som finns            
idag. 3CAD-system kan, enligt studien, kategoriseras i två grupper beroende på den            
underliggande arbetsmetoden för att skapa 3D-design. En grupp gör det möjligt för            
konstruktörerna att utveckla plaggsilhuetter och stilar i en 3D-miljö och den andra tillåter             
dem att importera 2DCAD-programvara för att se dem på en virtuell modell. Då har man               
möjlighet att visualisera den virtuella produkten samt simulera drapering och passform.           
Systemen som finns tillgängliga är: Vitrualfashion (Reyes Infografica), Modaris 3D Fit           
(Lectra), Vstitcher (Bromzwear) och Accumark Vstitcher (Gerber), Haute Couture 3D          
(PAD-system), eFit Simulator (Tukatech), Vidya (Assyst-Bullmer ), 3D Runway (OptiTex),          
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DesignConcept (Lecrea) och TPC parametrisk mönstergenerator och 3D-interaktiv        
programvara (Sayem et al. 2010). 
 
Modaris 3D Fit (Lectra) är en 3D-virtuell prototyplösning som jobbar med 2D-mönster, tyg             
information och 3D-virtuella modeller. Det hjälper designern att validera tyger, motiv och            
färger genom att använda 2DCAD-programvara till 3D-design. Den har en virtuell prototyp i             
3D och ger möjlighet att kontrollera hur plagget passar i olika tyger och storlekar. Den har ett                 
brett bibliotek med över 120 material och låter konstruktören lägga in nya tygegenskaper för              
att se hur draperingen påverkas. Alla olika CAD system har olika egenskaper för att kunna               
hjälpa förenkla hela  produktutvecklingsprocessen (Sayem et al. 2010). 
 
För att klara av de snabba modetrender och minimera kostnader, förkorta           
produktutvecklingen och minska kostnader av fysisk prototyper, är 3D-system lovande enligt           
Sayem et al. (2010). Att kunna drapera 2D-mönster på en virtuell modell för att visualisera               
kläders 3D-utseende, med realistisk simulering av materialbeteendet, ger det en möjlighet att            
kontrollera passforms- och mönsterfel. Då kan även de ursprungliga 2D-mönster redigeras.           
De drar slutsatsen att virtuella prototyper och den virtuella provningsprocessen drastiskt kan            
minska produktutvecklingstiden och kostnaderna. Virtuell granskning och utvärdering av         
passform med realistiskt simulerat tygbeteende kan möjliggöra snabbare upptäckt av fel och            
tidigare korrigeringar av produktens design (Sayem et al. 2010).  
 
Den traditionella produktutvecklingmetoden kräver en hög ansträngning för att finna rätt           
passform och designoptimering. Den innefattar steg som design, provberedning, utvärdering          
av passform i form att stämma av prover på mänskliga provdockor, utvärdering av passform              
och materialval samt mönsterförändringar. Mönstret tas fram i 2D av mönsterkonstruktörer           
genom mönsterpassning av grundläggande mönster eller genom att använda sig av tidigare            
liknande mönster och göra justeringar. Ett provplagg tas sedan fram och testats på en              
provdocka eller en mänsklig modell. I analysen av provet undersöks provet noga genom att se               
att plagget ligger skönt och snyggt mot kroppen. Nödvändiga korrigeringar dokumenteras,           
och de tvådimensionella mönstren ändras efter ändringarna på proverna. Därefter efterfrågas           
nästa prov för att utföra samma process igen för att se om man är nöjd med resultatet eller ej.                   
Processen upprepas tills en tillfredsställande passform uppnås ( Meng et al. 2012).  
 
Meng et al. (2012) studie om “Computer aided clothing pattern design with 3D editing and               
pattern alteration” menar att 3D-designverktyg hjälper modeindustrin att snabba upp tempot           
att ta fram nya produkter i design och produktutveckling. Till skillnad från traditionella             
CAD-system, är ett tredimensionellt designverktyg mycket mer effektivt. Systemet tar          
mönsterdelarna i realtid och placerar det på den virtuella dockan. Den visar alla möjliga              
felaktigheter som kan uppstå i mönsterprocessen samtidigt som den visar drapering och fall             
på en kropp. När ändringar sker på kroppen för att få plagget att få en optimal passform                 
ändras mönsterdelarna på en gång i programvaran. Mönstren är färdiga i programmet och kan              
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skickas direkt till produktion. 3D-designverktyg uppfyller behoven som modeindustrin har          
för exakt passformsutvärdering och interaktiv redigering av plaggen  (Meng et al. 2012).  

Figur 2. Hela produktutvecklingsprocessen uppdelad i faser från början till slut med markörer för skissning, 
materialval, mönsterkonstruktion, prototyp och avprovning (Hedén och McAndrew 2013). 

 

Meng, Yuwei et al (2012) studie visar att 3D-designverktyg påverkar          
produktutvecklingscykeln i alla faser som har svarta stjärnor i figur 2.  

4.2 3D-designens effekt på NPD 
I studien “Impact of 3D-design on new product development process in the clothing industry”              
av Santos (2014), tas problemet om hur lyxföretag inom modebranchen inte har tillräckligt             
utvecklade produktutvecklingsprocesser för att möta den krävande branschen. Den är i behov            
av system som klarar av att utveckla snabba trender, där innovativa och uppgraderade             
lösningar är viktiga för att öka kapaciteten. Uppsatsens teori är att företagen borde titta på               
deras nuvarande produktutvecklingsprocesser och analysera möjligheterna att implementera        
nya lösningar i takt med att branschen utvecklas (Santos 2014). 
 
Studien kom fram till att 3D-design inte påverkar kvalitén på slutprodukten. Kvalité i detta              
fall definieras som en avspegling av det pris kunderna är villiga att betala och priset på                
marknaden som redan är etablerat före produktutvecklingen. 3D-designen påverkar inte          
kvalitén på den färdiga produkten när det gäller lyxföretag i modebranschen. Studien kom             
vidare fram till att användningen av 3D-design påverkar den nya          
produktutvecklingsprestandan när det gäller tid till marknad och utvecklingskostnader.         

  
22



 

3D-design bidrar till minskning av tiden till att komma ut på marknaden och ger mindre               
utvecklingskostnader, men effekten uppträder på olika sätt. Ur ett tidsutvecklingsperspektiv          
blir tiden kortare på grund av att antalet prototyper som minskas. Den nya             
produktutvecklingsprocessen är effektivare och den virtuella tekniken minskar        
utvecklingstiden, men detta kan vara beroende på komplexiteten av produkten. 3D-design ger            
en minskning av kostnader och gällande prototyper är det omkring 15 procent (Santos 2014). 
 
Studiens slutsats var att 3D-design tillämpad på klädindustrin är en kraftfull teknik för att              
kunna användas för att hjälpa till att svara på de viktigaste utmaningarna i klädbranschen              
idag. Det kan svara på utmaningen av trycket i den krävande branschen och öka              
produktutvecklingshastigheten genom att minska antalet prototyper genom förbättrad teknik.         
Studien visade även att produktkvalitén för modeföretag i den lyxigare kategorin inte har             
nytta av 3D-designtekniker (Santos 2014). 

Figur 3. Hela produktutvecklingsprocessen uppdelad i faser från början till slut med markör för prototyp 
(Hedén och McAndrew 2013). 

 
Figur 3 visar att studien handlar om minskning av antal prototyper i            
proukutvecklingsprocessen med införande av 3D-designteknik. 
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4.3 Eliminera mönsterkonstruktion 
Studien, "Toward advanced three-dimensional modeling of garment prototype from draping          
technique", skriven av Tao och Bruniaux (2013) fokuserar på att utveckla virtuella            
3D-produktdesignkoncept ifrån den traditionella mönstertillverkningen till      
3DCAD-programvara. Studien presenterar skapandet av 3D-kroppar och sedan processen att          
skapa ett plagg på en 3D-modell i samband med draperingsteknik. Mönster gjordes både i              
3D-modellering och i traditionella metoder för att kunna visualisera resultaten. (Tao och            
Bruniaux 2013). 
 
Resultatet av studien var att 3D-design visar hur plagget passar perfekt för bärarens             
kroppsform. 3D-designteknik inom mönstertillverkning är mycket användbar och i slutändan          
kan eliminera gradering av plagg i framtiden. Detta kan användas för massproduktion genom             
att göra ändringar av plagg i 3D och omedelbart kunna se plaggets passform direkt på               
tredimensionella provdockor. Detta kan resultera i mycket snabbare utveckling av en produkt            
på grund de olika stegen går att effektiviseras. Genom att behöva byta mönsterdelar, ändra              
materialval och justera gradering behövs många prototyper produceras som tar mycket tid            
och kostar mycket pengar. Detta kan leda till eliminering av 2D-mönsterkonstruktion, inte            
bara för att spara material, utan också att minska produktutvecklingstiden betydligt (Tao och             
Bruniaux 2013). 

 
Figur 4. Hela produktutvecklingsprocessen uppdelad i faser från början till slut med markör för 

mönsterkonstruktion  (Hedén och McAndrew 2013). 
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Denna studie fokuserar på fasen mönsterkonstruktion och hur 3D-designteknik kan          
effektivisera detta som visas i figur 4. 

4.4 Eliminering av produktbilder 
Virtuella prototyper kan användas som marknadsföringshjälp för online produktpresentation         
och e-handel. I artikeln “Real-time per-pixel rendering of textiles for virtual textile            
catalogues” undersöker man hur man kan rendera produktbilder samtidigt som man får en             
realistisk struktur. Forskarna undersöker hur man kan utveckla en grafik och bildprogramvara            
för att lagra, hämta, söka och visualisera textilprover i 3D. Artikeln visade hur man kan få                
fram högpresterande grafik som fungerar på konsumentnivå och enkelt kan användas för att             
skapa virtuella katalogbilder för företag, som går att användas i vanlig webbläsare. Denna             
teknik kan också tillämpas på CAD-system för att tillåta designers att snabbt tillverka             
prototyper virtuellt (Spence et al. 2004). 
 
 
 
 

 
Figur 5. Hela produktutvecklingsprocessen uppdelad i faser från början till slut med markör för markna 

(Hedén och McAndrew 2013). 
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Denna studie fokuserar på hur 3D designteknik kan effektivisera produktutveckling med           
fokus mot marknaden som visas i diagrammet med en svart stjärna. 

4.5 CLO3D 
Med 3D-designverktyget CLO3D kan designprocessen kortas ner och användaren kan dyka           
in i designprocessen direkt med färdiga mallar. Programmet har nyskapande          
3D-plaggvisualiseringstekniker som genererar ett mer kreativt och hållbart sätt för mode- och            
klädindustrin, som konsekvent löser hinder i produktens livscykel. I programmet kan man            
snabbt skissa nya mönster direkt på avataren som sedan genast tar fram mönsterdelar             
automatiskt från skissen på avataren (CLO3D 2019). 
 
Företaget släppte 2018 ett samarbete med high-fashion företaget Balmain och Shudu, som är             
världens första digitala supermodell. I den virtuella kampanjen skapade CLO3Ds designers           
3D-kläder och väskor med Balmains mönster för sin Pre-Fall 2018-kollektion. Enligt           
företaget själva kan programmet hjälpa till att göra det möjligt för designers och             
mönstertillverkare att göra mer exakta mönster på kortare tid. Det är ett sätt att utforma               
smartare designs då modetillverkningen de senaste 20 åren utförts enligt samma process. De             
har skett stor innovation när det gäller leveranser och detaljhandel, men inte mycket på              
designutvecklingssidan (CLO3D 2019). 

4.6 Produktutvecklingsprocessen hos svenska modeföretag 
I studien “applicability of lean towards improved efficiency in sample processes” undersöker            
forskarna produktutvecklingsprocessen för ett svenskt modeföretag, för att förstå vad det           
innebär och om det finns sätt att förbättra det med "lean" -metoden. Metoden är en fallstudie                
som involverar kvalitativ och kvantitativ datainsamling från ett svenskt modeföretag. “Lean”           
-metoden är en affärsstrategi som fokuserar på att minimera avfall och maximerar flödet av              
information och produkter ( Månsson et al. 2015).  
 
En av de intervjuer som gjordes i studien togs utvecklingsprocessen upp för en ny produkt.               
Produkten börjar med en idé, första prisförslag och val av kvalité. Designern skissar sedan              
produkten baserat på befintliga eller nya mönster. Specifika beslut som kvalité, pris till kund              
och trimmings bestäms mellan designern och inköparen. Detta indikerar vad den viktigaste            
detaljen i produkten är för konsumenten och vad som gör att kunden vill köpa produkten. Det                
är mycket viktigt för inköpsavdelningen och controllern att veta att det inte äventyrar             
försäljningen och budgeten. Designern skickar sedan informationen om den nya produkten           
till fabriken man valt att producera produkten. Beroende på land och typ av produkt kommer               
fabriken i slutändan att kontakta inköparen inom några veckor och förstaprovet kommer att             
skickas till företaget för avprovning och kommentarer. Inköparen och designern bestämmer           
sedan om de kommer att godkänna provet eller fortsätta processen med ett andraprov. När en               
förfrågan om en produkt skapas och skickas till fabriken skickas då ett tech pack innehållande               
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en produktskiss och information om material, trimmings och andra nödvändiga kommentarer.           
Ordern blir då avtalet mellan företaget och leverantören. Orderavtalet kommer innehålla pris,            
kvantitet, uppdaterade detaljer, leveransdatum och betalningsvillkor. Det här görs för att ha            
all information på samma plats då man inte vill riskera att göra samma arbete igen (Månsson                
et al.  2015) .  
 

 
Figur 6. Company ́s sample process, Internal data from company report ( Månsson et al.  2015). 

 
Studien förklarar även de olika typerna av prover hos det svenska modeföretaget som             
innefattar: Utvecklingsprov, insamlingsprov, första prov, prover i flertal storlekar, färgprov          
och kontraprov (Development sample, collection sample, first sample, size set, strike-off, and            
counter sample)  (Månsson et al. 2015). 
 
Studien identifierade ett antal problem som uppstår i produktutvecklingscykeln som visas i            
tabellen nedan från deras studie (Månsson et al. 2015). 
 
 

  
27



 

 
Figur 7. Liker ́s 14 principles ( Månsson et al. 2015). 

 
Studien visade även från deras fallstudie ett antal produkter och tiden det tog att få fram                
produkterna under produktutvecklingsfaserna. Detta visas nedan i tabellen. 
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Figur 8. Comparison worksheet (Månsson et al 2015). 
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5. Resultat 

 

För att utvärdera hur produktutvecklingsprocessen ser ut på ett företag som använder sig av              
2D-designverktyg i jämförelse med ett företag som använder sig av 3D-designverktyg           
kommer utförda intervjuer och observationer presenteras. Intervjuerna skedde genom telefon          
och personligen. Intervjuerna har spelats in och transkriberas samt hålls helt anonyma.            
Observationerna tittar på produktutvecklingsprocessen för en viss produkt under en tio           
veckors period på två olika företag.  

5.1 Resultat av Intervjuer 
Företagen som intervjuats var fast fashion-företag och företag som tillverkar både fast och 
slow fashion samt slow fashion. Företaget som var ett slow-fashion var det företag som 
använde sig av 3D-designteknik i sin produktutvecklingsprocess. Företagen tar fram kläder, 
accessoarer, sportkläder, underkläder samt badkläder. 
 
Företagen som använder sig av 2D-designteknik använder sig av programvaran illustrator och 
vid 3D-designteknik programvaran CLO3D när de designar nya produkter. Företaget började 
använda 3D-design 2017 där de började göra ett bibliotek med grundläggande skisser. 2018 
implementerade de 3D-design i produktutvecklingsprocessen. Processen att ta fram 
biblioteket med grundskisser var ett omfattande arbete samt även ett kontinuerligt arbete med 
att hålla biblioteket uppdaterat.  
 
De företag som arbetar med 2D-design arbetar på olika sätt för att ta fram skisser på 
produkter. Företag 1 ritar alla skisser på produkterna. Företag 2 jobbar med inspirationsbilder 
där de ritar ändringar på bilderna och skriver förklarande kommentarer med ändringar och 
beskrivningar. Det företag som använder sig av 3D-designteknik har sitt designbibliotek med 
3D-modeller som de sedan gör justeringar i, för att passa den produkt de vill ta fram.  
 
När företagen inte är tillräckligt tydliga blir det fel i hur skisserna eller tech packen uppfattas 
av fabrikerna. Företagen är eniga om att det är ett stort och återkommande problem i deras 
process. Det kan handla om att design och kvalité inte stämmer överens med vad designern 
önskat eller att måtten på plaggen är fel. Företag 1 tycker att de uppfattar det rätt bra men de 
behöver mycket information. Företag 2 tycker att de inte förstår hur plaggen ska sitta på 
kroppen.  
 
För företagen vid användning av 2D-designteknik tar det ca 45 minuter att skissa en 
plaggskiss som fabriken sedan utgår ifrån för att göra ett förstaprov. Det tar ca 2-6 månader 
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att ta fram en ny produkt från första skiss till färdig produkt ut till kund. Vid användning av 
3D-design tar det ca 15 min att ta fram ett förstaprov. Under skissningarbetet sker även 
avprovning i olika storlekar och hur materialet ter sig i den tänkta produkten. Företaget som 
använder sig av tekniken är i uppstarten och har ännu inte märkt en effektivisering, men är 
positiva till att det kommer bli mer effektivt i framtiden. De tror även att tekniken kommer att 
digitalisera hela produktutvecklingsprocessen och göra den mer effektiv. Företaget är mycket 
positivt inställda till 3D-design och hur de kommer att påverka hur mode och kläder är 
producerat. De tror även att 3D-designverktyg kommer att växa, även bland kunder, då de 
tror att kunder vill se en 3D-kropp av sig själva och ha tillgång till att se det hemifrån. 
 
5.1.1 intervjufrågor jämfört mellan det olika företag 
 
Fråga: Hur många prover har ni fått vid framtagning av en ny produkt? 

 
Tabell 1. Genomsnitt antal prover per produkt.  

 
Diagrammen visar ett genomsnitt på antal prover per produkt för tre olika företag. Första 
stapeln är företaget som använder sig av 3D-designteknik. I intervjun berättade företaget att 
det blir mellan 1-3 prover per produkt. Andra stapeln är företag 1 som använder sig av 
2D-designtekniker. Deras svar var cirka 4 prover per produkt. Sista stapeln är företag 2 som 
använder sig av 2D-designtekniker. Under intervjun svarade designern på företag att, “Oj, det 
kan vara allt från att vi kan typ starta på förstaprovet, vilket kanske inte händer jätteofta, men 
annars är det väl typ 3-4.” 
Detta diagram visar att företaget som använder sig av 3D-design tekniker har en 
genomsnittligt antal av prover per produkt som är färre än för de för företag som använder sig 
av bara 2D-designteknik. Företaget som idag använder sig av 3D-design nämner att innan de 
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började använda sig av den nya tekniken, ville de ha prov på varje produkt, i alla storlekar 
samt alla de färger som de ska producera. De jobbar med 50-60 olika storlekar inom olika 
produkter. I och med detta måste företaget ta fram många prover. De tror att när den nya 
tekniken är implementerad och befäst i designprocessen, att de inte kommer behöva lika 
många prover.  
 
Fråga: Vad är det högsta antal prover ni fått vid framtagning av en ny produkt? 
 

 
Tabell 2. Genomsnitt max antal prover. 

 
Diagrammen visar ett genomsnittligt antal av max antal av prover för en ny produkt, för tre 
olika företag. Första stapeln är företaget som använder sig av 3D-designtekniker. Företaget 
svarade att max mängd av prover dem har fått för en produkt är 4-5 stycken. Företag 1 som 
använder sig av 2D-designtekniker svarade på frågan följande, “Om det blir sig illa liksom. 8 
stycken då. Det kan va också att ganska mycket prover på fabriken inte godkänns, som aldrig 
kommer hit till Sverige. Det ser ju inte vi. Det är det som kan ta väldigt långt tid ibland. Och 
dem proverna räknas ju inte in i ehh hur vi beräknar det här. Men det kan ju vara flera 
stycken som dem säger att, nej men dem är inte tillräckligt bra. Ni får göra om och göra rätt. 
Så då är det ytterligare fler prover.”. Företag 2 som använder sig av 2D-designtekniker 
svarade att cirka 10 prover är det max antal de har fått för en produkt. Diagrammen visar att 
företaget som använder sig av 3D-designteknik har färre prover än företaget som använder 
sig av 2D-designteknik.  
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5.2 Observationer 

 
Figur 9. Hela produktutvecklingsprocessen uppdelad i faser med markör från val av produkt till godkännande 

(Hedén och McAndrew 2013). 
 

Figur 9 visar hela produktutvecklingsprocessen. De svarta stjärnorna är de          
produktutvecklingsfaser som observerades. 
 

5.4.1 Observation företag 1 - Produktutveckling av en tunika 
Observationen började med val av produkt från designern och avslutade med godkännandet            
av produkten inför produktion. Hela denna process tog ungefär 34 arbetsdagar. Val av             
produkt tog plats i Februari 2019 och produkten ska vara ute på marknaden September 2019               
(Bilaga 3). Designern valde hur produkten skulle se ut och sedan skissade designassistenten             
produktskissen. När skissen var färdig skedde en överlämning till direktrisen. All information            
som samlades in skickades till produktionskontoret där den sedan skickades vidare till            
fabriken. Det tog ungefär en vecka att få första provet och ca en vecka till att få andra provet.                   
De största ändringarna som behövde göras med produkten var längden, halsringningen och            
ärmhålet. Designassistenten gjorde ändringar på skisserna och direktrisen gjorde ändringar i           
måttlistan. Det största felet som uppstod var kring mönsterkonstruktion samt en del ändringar             
med designen. Det uppstod även fel kring leverantörens uppfattning av skissen, där det blev              
fel med ärmhålet (Bilaga 3). 
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Hela processen följde diagrammet i figur 10. där man behövde gå tillbaka till             
mösterkonstruktionen för att göra ändringar. En ny prototyp anlände och provades om på nytt              
där den sedan blev godkänd (Bilaga 3). 

5.4.2 Observation företag 2 - Produktutveckling av en t-shirt 
Under ett möte mellan designer, designassistent och inköpare diskuteras framtagningen av 
alla toppar som ska tas fram under perioden September-November. En t-shirt ska tas fram 
med ett tryck på. Gruppen diskuterar hur de vill att t-shirten ska se ut, vilket material, vilket 
tryck, färger och vilken leverantör som ska ta fram produkten. Designern ber 
designassistenten att ta fram ett tech pack på produkten där alla specifikationer ska ingå. 
Designassistenten letar fram inspirationsbilder för att leverantören ska se hur passformen ska 
se ut på tröjan. Processen håller på under 60 minuter. När tech packet är färdigt skickas det 
till inköparen, som i sin tur tar kontakt med leverantören och skickar iväg den. Hela 
processen från diskussion till att produkten var ivägskickad tog ca 2 timmar. En lång 
provprocess skedde för att produkten skulle få de utfall som designern önskade behövdes ett 
förstaprov, andraprov och ett kontraprov. Processen tog från idé till färdig produkt att 
godkänna för produktion 25 dagar. De problem som uppstod med provet var att ärmhålet var 
för djupt samt att passformen på kroppen inte var optimal. Efter 3 prover var produkten bra 
(Bilaga 4). 
 
Hela processen följde diagrammet i figur 9. där man behövde gå tillbaka till             
mösterkonstruktionen för att göra ändringar. En ny prototyp anlände och provades om på             
nytt, där  fler ändringar var tvungna att ske. Det tredje provet blev sedan godkänt (Bilaga 4). 
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6. Diskussion 
 

I detta kapitel kommer varje fas i produktutvecklingsprocessen, enligt den modell som följer             
rapporten, analyseras och diskuteras med stöd utifrån den information som framkommit i den             
teoretiska bakgrunden och resultatet.  

6.1 Återkoppling problematisering 
Modeindustrin är en bransch i ständig förändring där trenderna skiljer sig från säsong till              
säsong i motsats till produktionsprocessen. Detta resulterar i att modeföretagen måste kunna            
vara snabba och effektiva i sin produktlivscykel för att kunna försäkra att dem får fram rätt                
produkt, till rätt pris och i rätt tid. Produktutvecklingsfaserna är långa och inkonsekventa             
vilket leder till många problem uppstår inom modebranschen. Produkter som når marknaden            
säljs inte alltid, utan kasseras på olika sätt av företagen istället. Modebranschen är i behov att                
hitta lösningar som kan hjälpa produktutvecklingsfaserna för att få fram de rätta produkterna             
till marknaden, på ett effektivare sätt.  
 
Ett sätt att ändra produktutvecklingsprocessen är genom att implementera ny typ av teknologi             
som kan används i produktutvecklingsfaserna för att underlätta, effektivisera och förenkla           
hela processen. Syftet med studien var att undersöka alternativa lösningar för           
produktutvecklingsfaserna i modeföretag samt att undersöka hur de kan effektivisera sig           
genom att använda sig av ny designteknik. Rapportens uppbyggnad är enligt diagrammet            
nedan och fokuserar på faserna skissning, materialval, mönsterkonstruktion, prototyper,         
avprovning, produktion och sist ut till marknaden.  

  
35



 

Figur 10. Hela produktutvecklingsprocessen uppdelad i faser med markör från skissning till marknad (Hedén 
och McAndrew 2013). 

 
Figur 10 har följt med som modell under hela rapporten för att visa vilka olika områden som                 
påverkas av införande av 3D-designteknik. Den ger en överblick på de olika större moment              
som diskuteras i rapporten. Diagrammen används för att gå igenom varje fas, steg för steg,               
för att analysera 3D-designteknikens påverkan i varje område.  

6.2 Analys av forskningsfråga 1 
Hur kan en implementering av 3D-designteknik effektivisera       
produktutvecklingsprocessen i modeföretag? 

 
I de teoretiska studier som har granskats har information uppkommit om de 
3D-designtekniker som finns på marknaden idag, hur programmen fungerar, vad för 
möjligheter det finns med användningen av 3D-design, möjlighet till eliminering av faser i 
produktutvecklingsprocessen samt hur produktutvecklingsprocessen ser ut för företag idag. 
Denna information är tagen från flertalet vetenskapliga rapporter för att få en bred grund med 
information innan egna undersökningar i form av intervjuer och observationer. 
 
Produktutvecklingsprocessen idag hos svenska företag är lång och ineffektiv. Enligt de           
studier som granskats har det framkommit tydligt att produktutvecklingsprocessen sett          
densamma ut under en lång tid (CLO3D 2019). I figur 8. presenteras de problem som finns i                 
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produktutvecklingsprocessen idag där brist på tid och mänskliga faktorer är de genomgående            
problemen. I figur 9. presenteras alla ledtider och prover som behövs för att ta fram en                
produkt i olika länder. Alla faktorer gör att tiden det tar att ta fram en produkt är allt för lång                    
för att matcha efterfrågan som finns på marknaden idag. En förändring i form av en mer                
effektiv produktutvecklingsprocess skulle betyda att man skulle möta de krav som finns av             
företagen och företagens kunder idag. Processen har stora möjligheter till att bli mycket             
snabbare, och med kortare ledtider finns även möjligheter till att spara in pengar (Månsson et               
al. 2015). Med en implementering av ny designteknik i form av 3D finns det stora               
möjligheter för företag att effektivisera sin produktutvecklingsprocess.  

6.3 Analys av forskningsfråga 2 
 

Till vilken utsträckning kan ett modeföretag effektivisera sig ur ett          
tidsperspektiv i produktutvecklingsprocessen med implementering av      
3D-designverktyg?  

 

6.3.1 Skissning 
Skissning är den första fasen som tas upp och analyseras i denna rapport. 
 
 

Figur 11. Hela produktutvecklingsprocessen uppdelad i faser med markör för skissning  (Hedén och McAndrew 
2013). 
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CLO3D beskriver sitt 3D-designverktyg med funktionen att man snabbt kan skissa upp nya             
skisser direkt på en avatar i programmet. Det är en snabbare process än bara användning av                
2D-designteknik eftersom det kan underlätta för designern att utforma sina designs på ett             
smartare sätt (CLO3D 2019). I fasen skissning har information framkommit över hur man             
kan använda 3D-designverktyg och dess användningsområden. De program som används av           
det företag som vi intervjuat var CLO3D. Det är en snabbare process än bara användning av                1

2D-designteknik, eftersom det kan underlätta för designern att utforma sina designs på ett             
smartare sätt. I programmet ritar användaren direkt på avataren och ser hur plagget ser ut,               
direkt på en kropp. Vid sidan av avataren visas även mönsterdelarna i 2D. Enligt det företag                2

vi intervjuat, som använder sig av 3D-design, har de byggt upp ett bibliotek av grundskisser i                
3D som de har som bas för sina skisser. Vid användning av biblioteket tar det 15 minuter att                  
skissa upp en plaggskiss. Från våra observationer tar det ca 40 minuter att göra en 2D-skiss                
(Bilaga 3). Enligt informationen tar det nästan 3 gånger så lång tid att skissa i 2D i jämförelse                  
med 3D. Skillnaden i tidsåtgång för fasen skissning är avsevärd, och därmed sparar företagen              
mycket tid på att använda sig av att ändra sitt sätt att skissa på. Företaget som använder sig av                   
3D-skisser, arbetade ca ett år på att bygga upp sin databas med grundskisser, som de sedan                
kontinuerligt uppdaterar för att kunna arbeta effektivt och spara in tid på att göra sina skisser.                
Det är ett tidskrävande arbete i början med att bygga upp ett bibliotek men om ett företag                 
väljer att arbeta med 3D-design, finns det i ett i ett långsiktigt perspektiv, mycket tid att spara                 
in på att byta teknik i skissningsfasen. 

6.3.2 Materialval 
Sayem et al. (2010) studie beskriver de hur man med 3D-designteknik, kan som designer              
validera tyger, motiv, och färger. 3D-designverktyget de presenterar har över 120 material i             
ett brett bibliotek som designern kan välja ifrån och även har möjlighet att lägga in ytterligare                
tygegenskaper i programmen för att se hur draperingen påverkas. Detta kan ge en realistisk              
simulering av materialbeteendet som kan möjliggöra en snabbare upptäckt av fel och tidigare             
korrigeringar av produktdesign, något som man inte kan göra med bara 2D-designteknik            
(Sayem et al. 2010). Med denna teknik kan man eliminera fel som uppstår vid val av fel                 
materialval när man tar hem prover. Ett minskat antal prover ger både en eliminering av               
ledtider och en minskning i kostnad att ta hem prover. Ett 3D-simuleringsprogram kan dock              
inte beskriva känslan mot kroppen av materialet vilket gör att man vill ha ett prov för att                 
känna hur känslan av tyget är. Detta skulle dock kunna ske med endast ett tygklipp, och inte                 
ett helt uppsytt prov. 

6.3.3 Mönsterkonstruktion 
Med användning av bara 2D-designtekniker blir det höga ansträngningar för att finna rätt             
passform och designoptimering. Det innefattar många steg i förhållande till det olika moment             

1 Företag 3, intervju den 19 april 2019. 
2 Företag 3, intervju den 19 april 2019. 
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inom mönsterkonstruktion och anpassning av mönster. Justeringar måste göras flertal gånger           
och processen upprepas om och om igen för att finna den perfekta passformen. Det kan bli                
flera provplagg tills man får den resultaten man är ute efter. Meng et al. (2012) säger att                 
genom att använda sig av 3D-designtekniker kan man se direkt alla möjliga felaktigheter som              
kan uppstå i mönsterprocessen. När man gör ändringar på plagget som sitter på 3D-kroppen              
ändras mönsterdelarna direkt i programmen och blir redo direkt för att kunna skickas till              
produktion. 3D-designverktyg hjälper att uppfylla behoven av att få fram den perfekta            
passformsutvärderingen och interaktiv redigering av plaggen för att få en snabbare process            
med mindre fel (Meng et al. 2012). 
 
Sayem et al. (2010) beskriver i sin studie hur man med en virtuell prototyp i 3D kan man ha                   
möjligheten att kontrollera hur plagget passar i olika tyger och storlekar. Detta beskrivs             
vidare i studien av Tao och Bruniaux (2013) där dem kom fram till att 3D-designteknik inom                
mönstertillverkning är mycket användbar och i slutändan kan eliminera gradering av plagg i             
framtiden. Detta kan ge möjligheten att göra ändringar av plagg i 3D och kunna direkt se hur                 
plaggets passform ändras på tredimensionella provdockor. Detta kan snabba upp hela           
produktutvecklingen eftersom man behöver inte byta mönsterdelar och gradering med flera           
prototyper som tar mycket tid och kostar mycket pengar. Detta kan leda till att spara mycket                
material och minska produktutvecklingstiden betydligt (Tao och Bruniaux 2013). 
 
Företag 1 och företag 2 påpekade samma sak i sina intervjuer, att en av de största problem                 3 4

som återkommer när ett modeföretag tar hem sina prover är att mönsterkonstruktionen är fel              
och att passformen på kroppen är inte korrekt. Enligt informationen som framkom i teorin              
och empirin kom man komma fram till att genom att införa 3D-designteknik kan man få en                
mönsterkonstruktion som stämmer från start som lätt kan ändras genom att göra justeringar             
på själva 3D-skissen i programmet. Detta påverkar då resten av stegen i produktutvecklingen             
eftersom man då direkt kan se hur mönsterkonstruktionen, materialet och draperingen           
påverkar varan och hur den kommer att bli i slutändan. Resultatet av skissen blir väldigt lik                
hur man tänkt att produkten ska se ut när den färdiga produkten är klar vilket kan resultera i                  
att det är mycket bättre än bara användning av 2D-designteknik. En mycket bättre uppfattning              
över hur produkten blir sker när man använder 3D-design då den efterliknar en verklig              
produkt till avsevärt större del. Man får en virtuell kropp som är lik den mänskliga kroppen                
som kläderna kommer att sitta på, vilket hjälper både designern och producenten att se vad               
det är man vill uppnå med produkten. Med informationen vi har kan man i praktiken               
eliminera steget med mönsterkonstruktion då den redan finns implementerad i programvaran.           
Ingen person kommer behöva rita upp och tillverka mönsterdelar själv, utan de kommer             
kunna skickas till fabriken direkt tillsammans med 3D-skissen. Ur ett kritiskt perspektiv kan             
man se hur det kommer att fungera i praktiken. Om 3D-skissen är precis som man vill ha den                  
slutgiltiga produkten borde det fungera att ta mönsterdelarna direkt från programmet, men det             

3 Företag 1, intervju den 17 april 2019. 
4 Företag 2, intervju den 17 april 2019. 
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måste även fungera i praktiken när det ska produceras. Det mänskliga ögat hos en              
mönsterkonstruktör vet vilka vinklar på mönsterdelarna som krävs för att det ska vara möjligt              
att fungera, vilket kan vara svårt för en algoritm i en datorprogramvara att se. Till en början                 
kommer det förmodligen behövas granskas av mönsterkonstruktörer för att få den perfekta            
passformen. Med en implementering av 3D-design kan designer och producent skapar           
produkten och eliminera mönsterkonstuktörens arbete. På så sätt har man eliminerat ett helt             
steg i produktutvecklingsprocessen och effektiviserat den avsevärt.  
 

6.3.4 Prototyp 
Med användning av bara 2D-designteknik kan det resultera i att man behöver få många              
prototyper på grund av att man måste göra många ändringar efter man har fått se den första                 
prototypen. Det handlar om ändringar inom mönsterkonstruktion, material och passform. Alla           
delar passar inte ihop som man trodde det skulle när man såg det som en 2D-skiss. Detta gör                  
att hela produktutvecklingscykeln upprepas tills man får den rätta produkten som önskades            
från början. Detta resulterar i att det behövs många prototyper (Meng et al. 2012). Studien av                
Santos (2014) kom fram till att prototyper minskas omkring 15% med införande av             
3D-designteknik. Studiens slutsats var att 3D-designteknik är en kraftfull teknik för att kunna             
öka produktutvecklingshastigheten genom att minska på antalet prototyper genom förbättrad          
designteknik. Tao och Brunniaux (2013) studie kom fram till samma slutsats, att användning             
av bara 2D-designteknik leder till flera prototyper och en långsammare produktutvecklingfas.           
Företag 1 berättade i sin intervju att när de tar fram en ny produkt tar det ungefär fyra prover                   5

när man använder sig av bara 2D-designteknik, och detta är exklusive prover som företagen              
inte vet om på huvudkontoret, som producenten själv inte godkänner. Företag 2 som             6

intervjuades berättade att i värsta fall kan det vara upp till 10 prototyper om det blir väldigt                 
många fel och man inte får fram det man önskar. 
 
I fasen prototypframtagning har informationen som framkommit tytt på att det finns mycket             
tid att spara in om man skulle implementera 3D-design. Efter en skiss i 3D upprättats har alla                 
korrigeringar, som annars skulle gjorts på de fysiska proverna, redan gjorts från start.             
Problemen uppstår direkt i skissningsprocessen och därför behövs inte lika många prover. I             
en produktutvecklingsprocess med 2D-skissning börjar man med ett förstaprov, sedan ett           
andra och eventuellt tredjeprov innan ett kontraprov och produktionsprov görs. I 3D-design            
kan man skippa flertalet prover. Förstaprovet skulle då, ifall det ser bra ut från start, bli ett                 
kontraprov och produktionen kan då startas direkt. Om provet ändå skulle ha fel kan              
nästkommande prov bli ett kontraprov. Man har då sparat veckor med arbete med minskat              
antal prover, tiden det tar att göra alla korrigeringar för direktris och designer och alla               
avprovningstillfällen med en mänsklig modell. Framtagningen av en produkt skulle, istället           
för 3-6 månader det tar enligt företagen som använder 2D-design att ta fram en produkt, ta                

5 Företag 1, intervju den 17 april 2019. 
6 Företag 2, intervju den 17 april 2019. 
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mycket kortare tid. Skissningsprocessen tar 15 minuter med ett uppbyggt skissbibliotek med            
3D-design, att få hem ett prov tar ca 1 vecka beroende på produktionslandet och sedan ska                
det avprovas på en mänsklig kropp för att se att det ser ut som det gjorde på avataren. Om                   
provet skulle bli godkänt från första prototyp skulle det då ta ca 1- 1/2 vecka att ta fram en                   
produkt. I teorin är detta ett mycket snabbare koncept än att använda sig av 2D-design. I                
verkligheten på ett företag arbetar man med ett större antal prover på samma gång, vilket gör                
att en del ledtider kan variera under framtagningen vilket gör att denna tidsuppskattning inte              
är exakt men en slutsats kan dras att en tidsbesparing är möjlig. 

6.3.5 Avprovning 
I fasen avprovning finns en virtuell prototyp i 3D som ger en möjlighet att kontrollera hur                
plagget passar i olika tyger och storlekar (Meng et al. 2012). För avprovning använder man               
sig av en mänsklig modell som provar plaggen. Många mänskliga faktorer spelar då in som               
kan påverka utfallet av hur produkten slutligen blir. En mänsklig kropp förändras, och att              
hitta en person med de perfekta standardmåtten som passar flest antal människor, är svårt att               
hitta. Med en avatar kan man själv bestämma vilken storlek och form kroppen på avataren               
ska ha. På så sätt kan man se hur en produkt ser ut i alla möjliga storlekar och ta bort fel som                      
kan uppstå i graderingen av plaggen. I och med detta kan man effektivisera processen genom               
att minska på antalet prover som behövs provas på en mänsklig modell, och spara mycket tid.                
I de observationer som genomförts, framkom det att avprovningsprocessen blir väldigt lång.            
Faktorer som att avprovning endast sker när teamet eller modellen har tid gör att processen               
kan bli väldigt långdragen. Med en implementering av 3D-designtekniker finns en stor            
möjlighet att motverka de problem som uppstår vid avprovning på en mänsklig modell samt              
att det kan effektivisera hela fasen. Avprovningen sker från början i designprocessen, och             
chansen till att se hur produkten ser ut på olika kroppar kan ske från början och anpassas efter                  
de önskemål företagen har. 

 

 

  

  
41



 

6.3.6 Produktion 
 

 
Figur 12.  Hela produktutvecklingsprocessen uppdelad i faser med markör för produktion  (Hedén och McAndrew 

2013). 
 

I fasen produktion finns det även möjlighet att tidsoptimera produktutvecklingsprocessen.          
Mönsterdelarna, som behövs för att skära ut tyget till produkterna, är färdiga direkt i              
programmet (Meng et al. 2012). Samtidigt som skissen sker på en avatar görs mönsterdelarna              
i programmet som visas i realtid, där de ändras när korrigeringar på avataren sker.              
Mönsterdelarna är färdiga i programmet och kan därför skickas direkt till fabriken för             
produktion. En mönsterkonstruktör behöver inte fixa mönsterdelarna för varje produkt utan           
görs samtidigt som skissningsarbetet, och därmed tas ett steg i processen bort. 

6.3.7 Marknad  
 
I fasen där produkten når marknaden kan även tiden kortas ner. Med 3D-designteknik kan              
man få fram högpresterande grafik som kan användas för att skapa virtuella katalogbilder för              
företag som går att användas i vanlig webbläsare. Denna teknik kan också tillämpas på              
CAD-system för att tillåta designers att snabbt tillverka prototyper virtuellt. På så sätt kan              
man eliminera steget att ta produktbilder och de renderade bilderna kan direkt användas på              
hemsidan som produktbilder till försäljning från skissningssteget (Spence et al. 2004). Med            
denna funktion kan man eliminera steget att ta produktbilder. Skisserna på produktbilderna            
kan då användas till försäljning direkt från skissningssteget istället för att vänta att göra det i                
sista steget i produktutvecklingscykeln. Direkt när designern är klar med skissen kan den             
användas som produktbild, och försäljningen kan startas direkt, innan ens plagget börjat            
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producerats. Virtuella modeller och produkter har även tagit plats på marknaden i kampanjer             
med lyxvarumärken, vilket betyder att verkliga modeller även börjas bytas ut. 

6.3.8 Andra påverkade faser 
Antalet produkter som blir droppade, dvs produkter som inte blir tillräckligt bra för att gå               
vidare med ut till marknad borde även minska. När designern gör en produkt i 3D kan man då                  
direkt se hur produkten kommer att se ut, om det är något för företagets kunder eller inte. Ett                  
förstaprov som man då måste tillverka är då inte aktuellt längre då man redan kan se det i                  
designfasen och kan istället droppa produkten direkt. 

6.3.9 Tidsperspektiv 
Implementering av 3D-skisser påverkar den nya produktutvecklingsprestandan när det gäller          
tid till marknad. 3D-design bidrar till minskning av tiden till att komma ut på marknaden och                
ger mindre utvecklingskostnader. Ur ett tidsutvecklingsperspektiv blir tiden kortare på grund           
av att antalet prototyper minskas (Santos 2014). Resultaten visar en stor effektivisering av             
tidsperspektivet i varje fas. Minskning av tiden kan vara drastisk på grund av att det är en stor                  
minskning av prototyper med införandet av 3D-design. Genom att minska på antalet            
prototyper minskar man mycket på tiden som det tar att ta fram varje prototyp, som i                
slutändan också har en direkt koppling till en minskning av kostnad. Man drar ner på många                
moment som man måste göra när man använder sig av bara 2D-designtekniker. En minskning              
av mänskliga fel sker även, då antalet steg till färdig produkt minskar och blir istället               
datoriserade.  
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8. Slutsats och förslag för vidare forskning 
 

I detta kapitel kommer författarna dra en slutsats utifrån det material som samlats in.              
Författarna kommer även ge förslag på vidare forskning. 
 
Den slutsats som kan dras, från informationen i den teoretiska bakgrunden tillsammans med             

de utförda intervjuer och observationer som skett, är att om en implementering av             
3D-designverktyg i produktutvecklingsprocessen skulle gynna företag positivt i en         
tidssparande aspekt. I varje fas som studien tagit upp kan tidsåtgången minskas. För att uppnå               
denna tidsbesparing måste dock ett arbete med uppbyggnad av ett bibliotek med            
grundläggande skisser tas fram, vilket kan vara mycket tidskrävande. I ett långvarigt arbete             
med 3D-verktyg kan företaget arbeta mycket snabbare och effektivt, om mycket tid på att              
skapa detta bibliotek görs.  
 
Resultaten som kom fram under studien besvarar båda frågorna till en stor utsträckning. Med              
den tidigare forskning som används i rapporten kunde en bra grund läggas för hur 3D-design               
sett ut under en längre tid och vilka produktutvecklingsfaser som faktiskt har stor potential att               
bli mer effektiva. Denna studie kan användas till grund för företag som vill arbeta långvarigt               
på ett nytt och effektivt sätt. 
 
Det som studien saknar är information från flertal textila modeföretag samt företag som             
jobbar inom olika nivåer i modebranschen. Ett flertal intervjuer från ett större urval hade givit               
en större validitet av resultatet. Intervjuerna och observationer kommer från tre företag och             
deras bild. Detta kan göra att resultaten inte är lika trovärdiga som om det kom ifrån ett större                  
urval av företag.  
 
För framtida studier kan det vara intressant att ha fokus på kostnad av införande av               

3D-designteknik. Det måste vara en kostnadseffektiv process för att ett företag ska vilja införa              
3D-designtekniker och detta skulle då va relevant för att kunna utveckla denna studie             
ytterligare. Om företag vinner på att både spara tid och pengar på att implementera ny               
designteknik kan detta vara mycket intressant information för företag. 
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10.3 Tabeller och figurer 
 
Tabell 1 
Genomsnitt antal prover per produkt.  
 
Anonym, Företag 1, Intervju (2019-04-17) 
Anonym, Företag 2, Intervju (2019-04-17) 
Anonym, Företag 3, Intervju (2019-04-19) 
 
Tabell 2 
Genomsnitt max antal prover. 
 
Anonym, Företag 1, Intervju (2019-04-17) 
Anonym, Företag 2, Intervju (2019-04-17) 
Anonym, Företag 3, Intervju (2019-04-19) 
 
Figur 1 
Hedén, A. and McAndrew, J. (2005). Modefabriken. Täby: Portfolio. 
 
Figur 2 
Hedén, A. and McAndrew, J. (2005). Modefabriken. Täby: Portfolio. 
 
Figur 3 
Hedén, A. and McAndrew, J. (2005). Modefabriken. Täby: Portfolio. 
 
Figur 4 
Hedén, A. and McAndrew, J. (2005). Modefabriken. Täby: Portfolio. 
 
Figur 5 
Hedén, A. and McAndrew, J. (2005). Modefabriken. Täby: Portfolio. 
 
Figur 6 
Månsson, Louise & Klappe, Emilia (2015) Applicability of lean towards improved efficiency 
in sample processes : A case study of a Swedish branded retailer . Högskolan i Borås, 
Akademin för textil, teknik och ekonomi. 
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Figur 7 
Månsson, Louise & Klappe, Emilia (2015) Applicability of lean towards improved efficiency 
in sample processes : A case study of a Swedish branded retailer . Högskolan i Borås, 
Akademin för textil, teknik och ekonomi. 
 
Figur 8 
Månsson, Louise & Klappe, Emilia (2015) Applicability of lean towards improved efficiency 
in sample processes : A case study of a Swedish branded retailer . Högskolan i Borås, 
Akademin för textil, teknik och ekonomi. 
 
Figur 9 
Hedén, A. and McAndrew, J. (2005). Modefabriken. Täby: Portfolio. 
 
Figur 10 
Hedén, A. and McAndrew, J. (2005). Modefabriken. Täby: Portfolio. 
 
Figur 11 
Hedén, A. and McAndrew, J. (2005). Modefabriken. Täby: Portfolio. 
 
Figur 12 
Hedén, A. and McAndrew, J. (2005). Modefabriken. Täby: Portfolio. 
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11.Bilagor
 

Bilaga 1 
Intervjufrågor på svenska 
 

1. Vilket typ av modeföretag är ni? Är ni inriktade på fast eller slow fashion? 
2. Vilka typer av produkter tar ni fram? 
3. Vilka program använder ni er av när ni designar nya produkter? 
4. Har ni alltid använt er av den typen av designprogram? 
5. Får du någon utbildning i ny designteknik genom företaget? 
6. Kan du beskriva hur er process ser ut för att ta fram en ny produkt? 
7. Hur lång tid tar hela processen i genomsnitt från att börja leta inspiration till att 

produkten kommer ut till marknaden? 
8. Hur många prover får ni i genomsnitt när ni tar fram en ny produkt? 
9. Vilket är det högsta antalet prover ni fått hem när ni tagit fram en produkt? 
10. Vad är största anledningen till att ni måste ta fler än ett prov? 
11. Vad är den största kostnaden när ni tar fram en ny produkt? 
12. Hur mycket kostar det för er att ta hem ett prov? 
13. Vad är det största felet som är återkommande när ni får hem prover? 
14. Hur går det för leverantörerna att uppfatta era skisser/designs? 
15. Vad är det största felet som är återkommande när de ska tolka era skisser/designs? 
16. Vad vet du om 3D-designteknik? 
17. Har du använt dig av någon form av 3D-designverktyg tidigare? 

 
Om respondenten svarar ja: 
 

Har du en positiv eller negativ erfarenhet av programmet? 
Tror du att 3D-design är något man kommer att använda sig av i framtiden och varför 
tror du det? 
Vad tror du kommer hjälpa dig i ditt arbete om du använder dig av 3D-designverktyg? 
 

Avslutande fråga 
Har du något att tillägga kring ämnet?  

Bilaga 2 
Intervjufrågor på engelska 
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1. What is your position at your current workplace? 
2. What type of fashion company are you? Are you focused on slow or fast fashion? 
3. What type of products do you produce? 
4. What type of programs do you use when you design new products? 
5. Has your company always used this program to design new products? 
6. Do you receive education for new design programs through your company? 
7. Can you explain the process your company goes through when creating a new 

product? 
8. How long does the process take approximately when creating new product from the 

inspiration process to the product being available for the market? 
9. How many samples do you receive approximately per new product? 
10. What is the highest amount of samples you have received for a new product? 
11. What is the main reason you have to have more than one sample of a new product 

when designing? 
12. What is the largest cost when designing new products? 
13. How much does it cost to receive samples? 
14. What is the most recurring problem with the samples you recieve? 
15. How do your producers understand your design sketches?  
16. What is the largest problem for the producers when they are going to interpret your 

designs/sketches? 
17. When did your company start using 3D design programs? 
18. Why did your company start using 3D design programs? 
19. Does it take a longer time to design when using 3D design programs instead of 2D? 
20. What is the largest difference you have noticed when using 3D design programs 

instead of 2D? 
21. What is your overall feeling towards 3D design programs? 
22. Do you have anything to add before we end? 

Bilaga 3 
Observation 1.  
Fokus på framtagning av en t-shirt för AW 19.  
 
Dag 1 (Februari 2019) 
Designern bestämde sig för att det saknades en tunika för kollektionen i September 2019. 
Eftersom inköparen hade kommit till designern och pratade om produkter som de saknade 
gjorde designern research för att hitta några inspirationsbilder där en fin tunika för 
kollektionen skulle passa in. Designern gjorde en överlämning med designassistenten där hon 
beskrev hur hon ville att tunikan  skulle se ut och visade olika bilder som inspiration.  
Design assistenten då skissade en tunika i illustrator på en docka som visade rätt kroppsmått 
utifrån bilderna som visade inspirationen och kommentarerna som designern har gett under 
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överlämningen. Det tog design assistenten cirka 40 minuter att skissa tunikan. När hen var 
klar pratade hen vidare med designern för att diskutera material som skulle användas. Det tog 
ungefär 30 minuter eftersom designern behövde också prata med inköparen om materialvalet. 
Sedan skriver designassistenten all information i quest. Det innehåll skisserna, båda fram och 
bakstycke, materialval med referensbild från tidigare använt material,  detaljer såsom färg på 
tråd, och information kring produktionsland och första provets storlek. 
Design assistenten då skriver en mejl till direktrisen för att se när hen har tid för överlämning 
av produkten så att mått listan kan bli gjort.  Direktrisen hade inte tid den dagen så de 
bestämde för att ha överlämningen dagen efter.  
 
Dag 2 
Designassistenten hade ett möte med direktrisen  där hen lämnade över all information om 
tunikan. Under överlämningen kollade direktrisen på skisserna som designassistenten gjorde 
och all information som hade redan samlats. Direktrisen var osäker på val av material 
eftersom inspirationsbilderna var i ett annat material och hen trodde att tunikan inte skulle se 
ut som designern hade tänkt sig.  Design assistenten hämtade designern och de diskuterade 
om de vill chansa med materialet eller ändra till något annat.  Designern ville använda sig av 
materialet som hade utvalts eftersom hen hade diskuterat med inköparen om val av material 
dagen innan och de hade kommit överens.  Designern gick iväg och design assistenten  och 
direktrisen fortsätt att diskutera. När design assistenten beskriv hur hen ville att tunikan skulle 
sitta på kroppen sa direktrisen att det var inte så det såg ut i skissen eller i 
inspirationsbilderna.  De bestämde sig för att designassistenten att göra ändringar i skisserna 
och sedan mejla direktrisen så hen kunde sedan börja med måttlista. Direktrisen också sa att 
det fanns en liknande tunika som hade gjorts säsongen innan så de kollade på den ihop. De 
bestämde sig att det gick att direktrisen kunde utgå från den måttlista men bara göra några 
detaljändringar för att få fram rätt tunika utifrån skisserna. Detta underlättade för direktrisen 
sa hen eftersom det tar mycket längre tid att starta en helt ny måttlista. Direktrisen sa att hen 
hade mycket för sig men kunde va klar med den om två dagar.  Designassistenten tackade för 
hjälpen och gick tillbaka till sin plats där hen gick tillbaka in på illustrator och ändrade på 
skissen så att det blev det de hade diskuterat. Sedan laddade designassisten upp nya skisserna 
på quest och skrev till direktrisen att allt var klart.  
 
Dag 4 
Direktrisen kom till designassistenten och berättade att måttlistan var klar. Designassistenten 
gick in i quest och dubbelkollade att all information var med och att allt stämde och sedan 
berättade för designern. Designern sa till designassistenten att hen kunde skicka ut “inquiry” 
om “first development sample” till produktionskontoret. Designassistenten skickade ut 
informationen om en “first development sample” till produktionskontoret. 
 
Dag 5 
Designassistenten fick svar från produktionskontoret att de hade valt fabrik och skulle skicka 
“first development sample” så snabbt som möjligt.  
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Dag 21 
Inköpsassistenten kommer med “first development sample” till designern och designern ropar 
på design assistenten att komma. De diskuterar provet, designern provar provet, och de tycker 
det ser fint ut. De har avprovning imorgon och bestämmer sig att se vad som behöver ändras 
då. De diskuterar att kvaliteten funkade bra ändå och gav rätt känsla.  De är osäkra på 
halsringningen och vill se det på provmodellen innan de tar några beslut.  
 
Dag 22 
Avprovning: Under avprovningen tar inköpsassistenten fram all information på datorn om 
produkten. Provmodellen tar på sig  tunikan och i rummet är det designern, designassistenten, 
inköparen, inköpsassistenten och direktrisen. Provmodellen går runt i plagget, viftar på 
armarna och säger att det känns bekvämt. Designern säger att hen vill att halsringningen ska 
vara mindre rund och större. Inköparen tycker samma. Direktrisen säger att hen kan fixa det 
efter designassistenten fixar skisserna. Designern säger att den är för lång, 53 cm för lång. 
Direktrisen säger att det är en småändring som designassistenten inte behöver fixa i systemet. 
Direktrisen kollar närmare armhålan och tycker att den sitter väldigt tight under armen. Det 
stämmer inte överens med hens måttlista så hen tror att produktionen har gjort fel. Detta ska 
hen dubbelkolla på dockan sen och i så fall kommentera att de har gjort fel enligt hens 
måttlista. Alla är nöjda med materialvalet. Stygnen släpper i nedre kanten och 
inköpsassistenten kommenterar detta för produktionen. Alla bestämmer att ett till prov 
behövs för att kunna godkännas. Designassistenten tar med sig provet för att göra 
ändringarna i illustrator och sedan hänger provet vid direktrisen där massa andra prover 
hänger. Designassistenten fick göra detta direkt efter avprovningen eftersom det är högsta 
prio att få det till direktrisen så snabbt som möjligt för att kunna få ett nytt prov snabbt.  
Direktrisen är klar samma dag och informationen för en nytt prov är skickade till 
produktionskontoret.  
 
Dag 34 
En nytt prov kommer tillbaka till kontoret och när designern kollar på provet är hen nöjd, 
men avprovning måste ändå ske. Avprovning är inplanerad samma dag. Under avprovningen 
tar provmodellen på sig tunikan. Inköpsassistenten läser av alla ändringar som skulle ha skett 
med provet. Designern säger att hen är nöjd och alla andra säger samma. Provet är godkänt. 
efter andra provet.  Det är nu upp till inköpsassistenten och inköparen att ta hand om allt 
under produktionen där det kommer flera prov för att kunna se att allt inom produktionen är 
som det ska vara. 

Bilaga 4 
Observation 2.  
Fokus på framtagning av en t-shirt för AW 19.  
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Dag 1 (April 2019) 
Under ett möte mellan designer, designassistent och inköpare diskuteras framtagningen av 
alla toppar som ska tas fram under perioden September-November. Alla parter har tagit fram 
lite inspirationsbilder för vad man tycker passar in i kollektionen och det bestäms vilka plagg 
som ska tillverkas. En t-shirt med tryck ska tas fram. Gruppen diskuterar hur de vill att 
t-shirten ska se ut, vilket material, vilket tryck, färger och vilken leverantör som ska ta fram 
produkten. Designern ber desigassistenten att ta fram ett tech pack på produkten där alla 
specifikationer ska ingå. Designassistenten letar fram inspirationsbilder för att leverantören 
ska se hur passformen ska se ut på tröjan. Trycket jobbas fram och placeras på 
inspirationsbilderna så leverantören kan se hur designern vill att produkten ska se ut. 
Processen håller på under 60 minuter. När tech packet är färdigt skickas det till inköparen, 
som i sin tur tar kontakt med leverantören och skickar iväg tech packet. Hela processen från 
diskussion till att produkten var ivägskickad tog ca 2 timmar.  
 
Dag 9 (April 2019) 
Produkten anländer till kontoret med post och ges till inköpsassistenten. Inköpassistenten 
packar upp alla förstaprover som kom med leveransen och överlämnar dem till inköparen. 
Inköparen kollar på provet och granskar att den ser bra ut. Sedan sker en överlämning till 
designassistenten som fotar av provet och registrerar att den ankommit i företagets system. 
När det är färdigt sker en överlämning till direktrisen. Direktrisen mäter av provet och får då 
en första måttlista inför den första avprovningen.  
 
Dag 14  
En avprovning är inbokad med en mänsklig provmodell som får prova förstaprovet. Inköpare, 
inköpsassistent, designer, designassistent och direktris medverkar på avprovningen och kollar 
passform och printplaceringen på t-shirten. Designern tycker att t-shirten är för kort, har för 
högt ärmhål och att den borde bli vidare. Direktrisen drar lite i plagget, mäter med måttband 
för att kolla hur många centimeters ändringar måste göras och uppdaterar den första 
måttlistan som gjordes vid ankomsten av förstaprovet. Printet har fått fel färg och måste även 
ändras. Provningen av förstaprovet är sedan klar. Kommentarer om ändringar och ändringar i 
måttlistan antecknas i ett mejl och i företagets programvara av direktrisen och skickas till 
leverantören. Nu inväntas ett andraprov från fabriken med ändringarna som skedde under av 
 
Dag 19 
Produkten anländer till kontoret med post och ges till inköpsassistenten. Inköpassistenten 
packar upp andraprovet som kom med leveransen och överlämnar den till direktrisen. 
Direktrisen gör av avmätning av andraprovet och ser om produktionen gjort de ändringar som 
önskats. Direktrisen visar trycket för designern. Designern granskar trycket vilket är korrekt 
och blir nu godkänt. Provet hängs för avprovning. 
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Dag 21 
Avprovning för är mänsklig provmodell är inbokad. Inköpsassistent, designer, designassistent 
och direktris deltar i avprovningen. Provmodellen provar andraprovet och designern granskar 
plagget. Trycket sitter med en bra placering på t-shirten. Direktrisen läser upp de ändringar 
som skulle varit gjorda från förstaprovet. Fabriken har gjort ändringarna men nu är ärmhålet 
för djupt. T-shirten sitter inte bra på kroppen och tröjan är fortfarande för kort. Designern och 
direktrisen är inte jättenöjda med resultatet. En diskussion uppstår om det behövs ett nytt 
prov innan “counter-sample” skickas. Direktrisen tror att fabriken kommer att göra de sista 
ändringarna rätt tills nästa gång och därför bestämmer de att inte ta ett nytt prov. Endast ett 
“counter-sapmle” kommer skickas. Direktrisen skriver ner kommentarerna om att trycket är 
godkänt men att de måste följa den måttlista och kommentarer som sagts och skickar dem till 
fabriken. Produktion av produkten kan nu startas på fabriken. Avprovningen avslutas. Nu 
inväntas ett produktionsprov som är ett prov från produktionen för att se att produkten ser bra 
ut.  
 
Dag 25 
Produkten anländer till kontoret med post och ges till inköpsassistenten. Inköpassistenten 
packar upp det “countersample” som kom med leveransen och överlämnar den till 
direktrisen. Direktrisen mäter provet i två olika storlekar för att se att provet har rätt mått 
enligt graderingen. Provet provas sedan av på en mänsklig provmodell av direktrisen och 
inköpsassistenten. Direktrisen och inköpsassistenten tycker att provet ser bra ut och att 
fabriken gjort de ändringar som önskats. Provet blir godkänt. Nu inväntas att produktionen 
ska bli klar, skeppas till lagret och sedan bli färdigt för försäljning. “Counter-sample” 
överlämnas till studion för fotografering. 
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