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Sammanfattning 
 

En designer menar att kommunicera sina idéer genom illustrerande plaggskisser till andra 
involverade i företaget. Idéerna är vaga, detaljrika, provisoriska eller abstrakta. Att tolka 

någonting som saknar precision är en osäkerhet, dessutom kan feltolkningar av skisser skapa 
stora kommunikationsproblem inom ett designteam. Genom att utföra semistrukturerade 

intervjuer och deltagande observationer hos modeföretag i Sverige har kvalitativt material 
jämförts med den litteratur och de studier som finns om ämnet idag. Från de studier och 

artiklar som refereras till i detta arbetet har olika riktningar uppenbarats, som kan vara goda 
att undersöka i ämnet. Däribland behovet av att skapa meta-notationer, nämligen ett skriftligt 
system som diskuterar kommunikationen i designprocessen. Ett antal flödeskartor har även 
ritats upp, utifrån observationer av gruppdynamik, företagsstruktur, beteendemönster, samt 

intervjufrågor med olika roller i designteamen. 
 
 
 
Nyckelord 
Plaggskissning, Tech Packs, Visuell Kommunikation, Produktutveckling, Modeindustri 
 

 
Abstract 

A designer believes that communicating their ideas through illustrative garment sketches to 
others involved in the company. The ideas are vague, detailed, provisional or abstract. 

Interpreting something that lacks precision is an uncertainty; furthermore, misinterpretation 
of sketches can create great communication problems with design teams. By conducting 
semi-structured interviews and having participatory observations at fashion companies in 

Sweden, qualitative material has been compared to the literature and studies available on the 
subject today. From the studies and articles referred to in this work, different directions have 

been revealed, which may be good to investigate on the subject. This includes the need to 
create meta-notations, namely a written system that discusses the communication in the 

design process. A number of flow charts have thus been drawn up, based on observations on 
tone, gestures and mimics, as well as interview questions with different roles in the design 

teams. 
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Begreppslista
 

För att öka läsarens förståelse för studiens ändamål förklaras här de begrepps som funnits i 
studien inklusive de begrepp som upptäckts i observationerna. Begreppen är listade i 

bokstavsordning. 
 

Bottleneck: En “flaskhals” där arbetsflödet stannar upp och inte flödar optimalt. 
 
Carry-over: En produkt som man fortsätter att producera från en säsong till en annan. Kallas 
också repeat. 
 
Collab: När ett varumärke samarbetar med ett annat varumärke och tar fram en gemensam 
kollektion. 
 
Första skiss: Den första illustrerade bilden av en idé. 
 
Fullständig skiss: En färdig skiss som är antingen redo för att bli en Tech Pack eller som är 
en Tech Pack, redo att skickas till tillverkare. 
 
Levande plaggskiss: En plaggskiss som är skissad på en form av en människokropp med 
skuggningar som ger ett mer verkligt och levande intryck. 
 
Linjär kommunikationsmodell: En kommunikationsmodell där sändaren skickar ut ett 
budskap som mottagaren tar emot utan att kunna ge någon återkoppling till sändaren. 
 
Meta: Ett prefix som betyder mellan, efter, över. Meta betyder i datasammanhang: en 
underliggande beskrivning. En metadiskussion är en diskussion om en diskussion.  
 
Notation: Skriftsymboler som hjälper till att systematisera ett sammanhang. Notation 
refererar även till en specifik kontext. 
 
Platt plaggskiss: En endimensionell plaggskiss. 
 
Repeat: En produkt som man fortsätter att producera från en säsong till en annan. Kallas 
också Carry-over. 
 
Skiss: Illustrerande bild som är ritad antingen för hand eller via dator. 
 
 



 

Tech Pack: En färdig skiss som innehåller alla instruktioner en fabrik behöver för att skapa 
en design. Innefattande;  

- En teknisk skiss av en produkts fram- och baksida samt närbilder av detaljer 
- Konstruktioner och syinstrukktioner 
- En lista över material, tyger och tillbehör 
- Konstverk för tryck, broderier, mönster, etiketter et cetera 
- Förpackningsinstruktioner 

(Matsumoto 2019) 
 
Transaktiv kommunikationsmodell: En kommunikationsmodell där mottagaren “skickar” 
återkoppling till sändaren 
 
UML (Unified Modeling Language): Ett beskrivande symbolspråk som används för att göra 
det enklare att förstå arbetsflöden. Syftet med ett UML diagram är att visuellt representera ett 
system med dess huvudaktörer, roller och aktiviteter för att kunna upprätthålla, förstå och 
dokumentera information om systemet. 
 
 
 
 
 
  



 

 

1. Inledning 

 

För att öka läsarens förståelse för vad denna studie handlar om kommer detta kapitel 
beskriva ämnet plaggskissning. Detta kommer således mynna ut i problemformulering och 

besvarande av frågeställningar. 
 

 

1.1 Problembakgrund 
Idag skapar designern skisser utifrån ett brett perspektiv fastän i bristfälliga mönster. 
Kommunikationen mellan olika roller i ett designteam hamnar lätt i en så kallad “bottleneck”, 
en flaskhals-situation där produktutvecklingsprocessen stannar till och mister sitt flöde 
igenom sina faser. Någonstans sker någonting som försenar arbetet och resterande faser 
hamnar i en ställtid, alltså att arbetet behöver anpassas till den nya situationen vilket i sig tar 
tid. Enligt professor Eckert bör ett intelligent designstödssystem instiftas för att ge designers 
möjligheten att vända deras inkompletta, inkonsekventa och oriktiga designspecifikationer till 
en korrekt representation av sina idéer. Skissen skapas för att ge en bild av hur produkten 
kommer att se ut, visa ett samband och eventuella egenskaper och funktioner.  
(Eckert, C. M., Cross, N., & Johnson, J. H. 2000) 
 
De skisser som görs kan vara för att designern själv vill få en ungefärlig bild av hur 
slutprodukten kommer att se ut men också för att illustrera för andra involverade parter. 
Termen skiss beskrivs vanligen på två sätt. Första sättet som termen skiss beskrivs är enligt 
nationalencyklopedin “En snabb teckning som man gör för att visa hur något ska se ut” och 
för det andra genom en så kallad metaforisk förlängning (Nationalencyklopedin 2019). Alltså 
att skissning är ett sätt att beskriva ett objekt på ett tidseffektivt oriktigt, informellt sätt, där 
detaljerna fortfarande saknas, är preliminära eller oförmodade. 
(Eckert, Blackwell, Martin, Earl & Church 2012) 
 
Skisser är artefakter i sin egenhet. De är inte enbart avspeglingar av eventuella eller framtida 
artefakter, utan skisser kan i sin tur spela stor roll i att organisera samarbetsdesign av ett team 
så vida deras informationsinnehåll är någorlunda inofficiellt. Skisser kan vara både informella 
och formella beroende på dess inriktning, sammanhang och användningsområde. En skiss är 
det första utkastet av en produkt designern skapar och spelar också en viktig roll för hur den 
fortsatta designprocessen ska fortgå. Den första skissen är ofullständig, asymmetrisk  och 
saknar fortfarande många detaljer, ändå kan informationen vara tillräckligt kommunikativ för 
att teknikern ska kunna skapa en prototyp utifrån den. Designerns egna uppfattning av skissen 



 

påverkas således av hur personen i fråga hittar inspiration samt av hur trendspaning utförts 
för produktens ändamål. Teknikerna å andra sidan tolkar skissen utifrån de produkter 
designern har skapat tidigare. Därav kan ett uppvisande av skissen vara missvisande och 
orsaka onödiga missförstånd för de som inte är tillräckligt underrättade. Samtidigt ska det inte 
glömmas att skisser är approximativa och preliminära(Eckert et al 2012). 
 
Designern använder ofta skisser för eget bruk: samla sina idéer, skapa mentala illustrationer 
och för att skapa en visuell uppfattning. Designern alstrar, men visualiserar och omtolkar 
även skissen. Skissning kan utföras och mottas av designers i grupp där de kan dela, uttrycka 
och kartlägga sina idéer. Andra mottagare kan vara kollegor som har liknande erfarenhet och 
utbildning eller som till och med har helt skilda expertiser som får tolka begreppen och stilen 
som designern använder. Då fungerar ofta skisser som ett kommunikationsverktyg, med 
andra ord för att vidarebefordra information. Övriga mottagare kan vara utomstående såsom 
allmänheten eller kunder som på något vis är involverade i skisser, men som inte upptas av 
produktutvecklingsprocessen(Eckert et al 2012). 
 

1.2 Problemdiskussion 
Skissning är en process för tydning och generering av idéer, men kan också ses som en typ av 
kommunikation, en interaktion mellan parter. Att parter i grupp tolkar skisser kan vara ett 
viktigt medel för att sätta igång gruppens kreativitet. Såsom designern som arbetar ensam kan 
ses som ett enmansteam, de kommunicerar deras idéer med sig själva med hjälp av externa 
medier. En förutsättning för att skissning ska verka som ett lyckosamt 
kommunikationsverktyg är att mottagaren kan göra lämpliga tolkningar av designerns arbete. 
Om detta inte lyckas finns risker för förseningar och ett överflöd av prototyper och 
materialåtgång i designprocessen(Eckert et al 2012). 
 
Det finns två aspekter kring skissforskningens brister. Dels är många av de citerade källorna i 
arbeten som använts i denna rapport cirka 10 till 20 år gamla och dels saknas det i 
forskningen hittills om hur man kan implementera denna forskning, senare bidrag och dagens 
nya informationsteknologier och designutveckling till att effektivisera 
produktutvecklingsprocessen praktiskt. Den existerande kundinformationen som går att samla 
in idag utforskas inte i detalj huruvida den skulle kunna vara till hjälp för produktdesignern. 
Det finns ett behov av att se uppdaterat material och att utforska möjligheterna för att 
effektivisera dagens skissarbete(Bigorra 2017). 
 



 

 

1.3 Urval 
Då denna uppsats syftar till att observera huruvida skisser verkar som 
kommunikationsverktyg internt på två medelstora modeföretag har författarna valt att utföra 
en urvalsundersökning och inte en totalundersökning. Detta för att att det är svårt att bedriva 
en undersökning av hela populationen då det är mycket tidskrävande att stifta kontakt och 
undersöka frågan hos fler än två modeföretag. En urvalsundersökning kommer att ge ett 
djupgående men också ett övergripande resultat för denna undersökningens ändamål. Därför 
har urvalet av respondenter blivit valda utifrån ett icke-sannolikhetsurval som också 
resulterar i att resultatet av att undersökningen inte går att generalisera.  
 
För att specificera ytterligare så har respondenterna valts genom ett tillfällighetsurval då 
författarna kommer befinna sig på plats hos de två modeföretagen under heltid i tre månaders 
tid. Denna deltagande observationen kommer då leda till att den valda urvalsgruppen ger en 
god övergripande återspegling av populationen av mindre modeföretag. Eftersom teknik- och 
modebranschen ideligen förändras kommer denna urvalsgrupp utgöra ett exempel på hur 
kommunikationen genom skissning fungerar just idag för medelstora modeföretag i Sverige. 
Detta indikerar att reliabiliteten för studien är lägre och det är således viktigt att undersöka 
skissningen som ett kommunikationsverktyg för produktutvecklingsprocessen hos medelstora 
modeföretag kontinuerligt (Magne Holme & Krohn Solvang 1997). I denna rapport kommer 
orden skiss och skissen användas som ett helhetsbegrepp för skisser, handskissade skisser 
liksom digitala skisser. Detta för att underlätta förståelsen för just skissen som ett medium. 
Personer som intervjuas kommer att ha en roll i designteamet eller i företaget på ett sätt där vi 
ser att de kommer i kontakt med produktutvecklingen och skissen. 
 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att observera, analysera och beskriva hur produktskisser används 
som ett kommunikationsverktyg i produktutvecklingsprocessen internt på medelstora 
modeföretag i Sverige. Eventuella brister med kommunikationsverktyget kommer belysas 
och förslag på förbättring kommer presenteras i denna studie. 
 

1.5 Avgränsningar 
Många branscher och företag omfattas av skissningarbete. Det är därav nödvändigt att 
avgränsa sig före arbetet tar fart. Denna uppsats kommer att fokusera på skissning inom 
modebranschen och endast två medelstora svenska modeföretag. Observationer och intervjuer 



 

om huruvida skissning fungerar som en interaktion mellan parter kommer inte att göras på 
stora modeföretag utan på två medelstora. Observationer och intervjuer kommer göras på de 
anställda i företaget som på något sätt är involverade i framtagningen av antingen första 
skisser, fullständiga skisser också kallade Tech Packs eller bäggedera. 
 
I detta arbete kommer det inte stiftas kontakt med fabriker och inte heller stifta någon 
direktkontakt med människor som jobbar i det faktiska utförandet av prototyper som kommit 
till skott efter att plaggskisser bestämts, såsom sömmerskor och fabriksarbetare. Därför kan 
studien inte tala för dem och deras syn på kommunikationen i skissarbetet. Vad det innebär är 
att studien kommer få en bild av interaktionen utifrån beställarens perspektiv för att se vilken 
ambitionsnivå de sätter för att hålla en flytande och rättvis kommunikation mellan de olika 
parterna i designprocessen. I detta arbetet fokuserar vi på kläder.  
 

1.6 Frågeställning 
Denna studie kommer att, med fokus på skissens roll, utforska och ge svar på följande 
frågeställningar: 
 

1. Hur används plaggskissning som kommunikationsverktyg för 
produktutvecklingsprocessen hos modeföretag? 
 

2. Hur kan plaggskissning med stöd av denna studie och tidigare forskning komma att 
bli mer effektivt? 

 

1.7 Samarbetsföretag 
Författarna av denna studie kommer befinna sig på två mindre modeföretag under en tre 
månaders period för att delta i arbetsuppgifter kring skissningsarbete och för att utföra 
observationer som kommer ligga till underlag för denna rapport. För att säkerställa företagens 
anonymitet så kommer företagens inte nämnas vid dess riktiga namn utan med två påhittade 
alias; Streetwear-företaget och Outerwear-företaget. 
 
Streetwear-företaget är ett medelstort företag som säljer trendigt streetwear mode, 
innefattande; kläder, accessoarer, skor och skateboards till både tjejer och killar. Företaget har 
två egna märken som de designar och distribuerar själva samt är återförsäljare för cirka 20 
stycken andra märken inom segmentet streetwear och sportswear. Företaget har två fysiska 
butiker i Sverige men bedriver till största del sin verksamhet genom e-handel. Företaget har 
95 stycken anställda fördelat på tre kontor och omsatte dryga 307 miljoner SEK år 2017 
(Hitta 2019). 
 



 

Outerwear-företaget är ett mindre aktiebolag som inriktat sig på jackor, överskjortor, kappor 
och stickat som de produktutvecklar och designar själva och delvis tillsammans med sina 
leverantörer. Dessutom fungerar företaget som agentur och säljer in för tre utomstående 
varumärken. Företaget består av ett kontor med cirka sju anställda i centrala Stockholm, två 
grundare som båda arbetar med design och kundbemötande, en produktionsansvarig, en 
logistikansvarig, två revisorer, en webbkommunikatör, en IT-ansvarig, och två säljare för de 
utomstående märkena. De har 73 återförsäljare och de har sin egna webbshop med gratis frakt 
inom Europa. Företaget hade en omsättning på 16,6 miljoner SEK 2017(Allabolag 2019) och 
har stadigt vuxit. Deras hemsida erbjuder en möjlighet för inköpare att klicka på en flik och 
förfråga för att se deras anpassade showroom på nätet. 

 
 

2. Metod 
 

I detta kapitel redogörs det tillämpade arbetssättet som används för att samla in underlag för 
denna uppsats. Exempelvis varför deltagande observation används som en typ av insamling 
och varför litteraturundersökning och intervjuer för andra samt vilka respondenter som har 

kontaktats. 
 

 
I denna undersökning används både kvalitativa metoder och kvantitativa metoder. De 
kvalitativa metoderna är observationer och intervjuundersökningar på två modeföretag. De 
kvalitativa metoderna valdes för att samla in information om de två företagen på ett bredare 
och djupare plan. Detta för att kunna sätta sig in i företagens position för att på så vis skapa 
en så bra avspegling av företagen som möjligt. Det är en induktiv studie och förklaringar eller 
modeller kommer att kunna skönjas efter att majoriteten av tiden hos företagen gått 
(Magne Holme & Krohn Solvang 1997).  
 
Använd metodologi innefattar följande: 

- Fältarbete där författarna blir tilldelade arbetsuppgifter som ger en högre förståelse för 
företagens arbetssätt och arbetsmiljö vid bearbetning och kommunikation av 
plaggskisser. Här är självreflexivitet viktigt och hur man förhåller sig till sitt 
studieobjekt trots integrering i studieobjektets miljö. 

- Semistrukturerade intervjuer innebär många öppna frågor kring skapandet och 
tankarna kring plaggskisserna på företaget. För att få en bild av känslan för 
formaliteter eller öppenhet för förändringar eller effektivitet i plaggskissutförandet. 

- Därefter sker en jämförelse av företag i relation till annat material. 
 

Förhoppningar med studien är att hitta tecken på vad som gör kommunikationen kring 
skissen effektiv och hur skissen får en mer linjär resa ifrån sin första linje till färdig produkt. 



 

Resultatet kommer att presenteras på ett sätt som gör att företag ska kunna effektivisera sin 
plaggskissningsprocess genom några enkla steg. Flödesschema med tillhörande anteckningar 
kommer att användas för att dokumentera arbetet och för att stödja kontinuitet av 
observationer vi gör hos respektive företag. Forskningen utförs i tre etapper; observation 1, 
vilken innefattar förståelse för företagets generella plaggskissarbete och kommunikation, 
observation 2, analys av företagets kommunikation via plaggskissen/Tech Packen och 
ingående förståelse genom intervjuer, observation 3, vilken innefattar jämförelse av 
företagsarbete samt jämförelse med tidigare forskning. Den sista delen sedan är ett 
sammanfattat regelverk för att kunna effektivisera företagens skissarbete där en utvärdering 
sker som också beskriver på vilka sätt forskningen har kunnat bidra till ett effektiviserat 
skissarbete. 
 
För att få en klarare bild av hur plaggskissningsarbetet sker på företagen där de deltagande 
observationerna tar plats används diagram. UML, Unified Modeling Language, ett visuellt 
modelleringsspråk som ger en överblick av ett system. Detta för att enklare kunna avgöra var 
det uppstår problem eller var det finns brister och vad olika symboler betyder. Till en början 
användes UML för att modellera inom mjukvaruproduktion men idag används det till att 
dokumentera arbetsflödet hos olika företag och det finns många olika sorter av 
UML-diagram(Tallyfy 2019). I detta arbetet används ett så kallat sekvensdiagram som visar 
skisskommunikationens flöde i företagen från idé till färdig och fulländad plaggskiss. Med 
sekvensdiagram kan man demonstrera vilka klasser som finns i ett system och vilka metoder 
de använder för att kommunicera med varandra för att uppfylla ett scenario. Sedan finns en 
UML-lista för att förklara vad de olika artefakterna i diagrammet betyder (Sparxsystems 
2019). 
 

2.1 Material 
Det empiriska materialet i denna rapport består till hälften av primärdata som är framtaget 
genom etnografi, från deltagande observationer, semi-strukturerade intervjuer samt fältarbete. 
Den andra hälften är hämtad från sekundärdata, existerande litteratur och studier som 
fokuserar på ämnet skissning. Sekundärdatan kommer från kurslitteratur och vetenskapliga 
artiklar . Materialinsamling sker på praktikplatser, varav en belägen i Stockholm, en i 1

Göteborg.  

1 Vijay Kumar. Föreläsning: kvantitativa metoder. Textilhögskolan, högskolan i Borås den 7 februari 
2019. 
 



 

2.3 GANTT-schema 
För att få en övergripande blick av studiens arbetsgång har ett GANTT-schema skapats. Detta 
för att författarna också ska hålla sig inom tidsramen för arbetet.

 
Figur 1: GANTT-schema (Google Kalkylark 2019) 

 

2.5 Semistrukturerade intervjuer 
Under de semistrukturerade intervjutillfällena kommer alla respondenter bli informerade om 
den övergripande anonymiteten i arbetet samt om studiens ändamål. Intervjuerna kommer 
genomföras på anställda i företagen som på något vis är involverade i skissningsarbetet. 
Genom ett godkännande från respondenter kommer intervjuerna att spelas in i syfte av att ge 
respondenten all uppmärksamhet samt för att transkriberas noggrant(Bryman & Bell 2013). 

2.5.1 Intervjuguide 
I och med att designern skapar plaggskisser och de övriga rollerna som är involverade i 
plaggskissers uppgift är att tolka dem så har två frågeformulär utformats. Det finns olika 
sorters frågor som kan vara passande för att göra intervjuobjektet bekväm i att berätta sina 
svar. Några frågor som använts är bland andra frågor som ber om en tour genom arbetet, samt 
personliga frågor för att motivera respondenten och göra hen så bekväm som möjligt. 
 
Intervjuerna sker på en avskild plats och spelas in för att den som för intervjun inte ska missa 
viktiga detaljer i respondentens svar. Intervjumaterialet transkriberas och kommer enbart att 
behållas i textformat i denna uppsatsen tills det att arbetet är godkänt. Alla ljudfiler raderas 
och information om respondenternas identitet förblir dold. 
 



 

2.6. Deltagande Observation 
Den fullt deltagande observationen sker i tre schematiska delar som ett fältarbete. Arbetets 
författare blir en del av gruppen som studeras och är medvetna om hur deras intåg influerar 
gruppen. Delarna kommer att visa olika observationsfaser och det som uppenbarar sig 
hänvisar till teman och beteendemönster som är relevanta för detta arbetet(Fangen 2005) 
Exempel på observationssätt för faserna listas nedan. 
 
 

VAD OBSERVATION 1 

Icke-verbal kommunikation - Hur människor samspelar i ett rum 

Verbal kommunikation - Frågor i vardagliga arbetet 
- Sociala dynamiken i designteam 

Fältanteckningar och 
kodning 

- Material till metanotationer för kommunikationen 
kring plaggskissen 

- Flödesdiagram 

Dokumentanalys - Plaggskissbeskrivningar 
- Anteckningar från avprovningar med modeller 
- Referensbilder 
- Tidigare plaggskisser och kollektioner 

 
 
 

VAD OBSERVATION 2 

Icke-verbal kommunikation - Förståelse för gruppdynamiken 
- Erfarenhet av kundbemötandet 

Verbal kommunikation - Intervjuer utifrån observation 1 

Fältanteckningar och 
kodning 

- Notera metanotationer för kommunikationen kring 
plaggskissen 

- Analys av flödesdiagram utifrån observation 1 

Dokumentanalys - Skriva målande observationer av erfarenheten på 
praktikplats 

- Jämförelse med vetenskapliga artiklar, ämnen 
plaggskisser och kommunikation 

 
 



 

VAD OBSERVATION 3 

Fältanteckningar och 
kodning 

- Jämför flödesdiagram med intervjumaterial 
- Förståelse för teman kring kommunikationen om 

plaggskissen 

Dokumentanalys - Jämför studie med tidigare forskning 
- Jämförelse med kommande forskning, rådge kring 

vad arbetet kan utnyttjas till 
Tabell 1: Egenskapad översikt av deltagande observation 

3. Teoretisk referensram 
 

I kapitlet teoretisk referensram presenteras den tidigare forskning som denna undersökning 
har använt sig av och tagit hänsyn till under arbetsgången. 

 
 
Ett återkommande problem för olika designområden är kommunikationen i designteamet. Det 
kan gälla missförstånd, inkorrekta specifikationer eller felsteg som missas för sent i 
produktutvecklingsfasen. Dessutom kan leverantörer eller de tekniska rollerna fylla de 
tomrum på information som designers kan ha lämnat eller glömt, och därmed orsaka 
förödande misstag. Som en reaktion till dessa problem har ett bredare och mer integrerat 
arbetssätt utvecklats, så kallade “concurrent design processes”, direktöversatt på svenska 
betyder samverkande designprocesser. Detta arbetssätt innebär att de viktigare 
produktutvecklingsprocesserna sker samtidigt och inte likt en sekvens(se sekvensdiagrammen 
under observation 1). Concurrent design handlar om att systematiskt ta parallell hänsyn till 
alla delar i en produkts livscykel, från kvalité till användarvänlighet. Detta sätt att arbeta med 
design påverkar designern till att alltid ha dessa elementen i bakhuvudet och för att minska 
defekter och problem så skapar man en strukturell relationsmodell.  
 
Denna modell har i sin tur färgkodat faktorerna som påverkar designen. Designers kan då 
fokusera på funktionaliteten och prestationen, vilket ska kontrollera och minska defekter i 
concurrent design (Huimeng et al. 2018). Andra lösningar som har utvecklats är 
CAD-program, Computer Aided Design-program som är databaserade designverktyg. Dessa 
system är fördelaktiga i produktion och för att följa designen detaljerat, dock kvarstår 
svårigheter i kommunikationen av det konceptuella i design(Eckert, C. M., Cross, N., & 
Johnson, J. H. 2000).  Produktutveckling kan vara ett konkurrenskraftigt verktyg. Med 
dagens teknologi går det allt fortare att skapa komplexa produkter under kortare tid. Sättet 
designers och ingenjörer arbetar på påverkas starkt av hur hård konkurrensen är mellan 
produkter idag. Concurrent design har därmed blivit populärt inom många företag. För att 
concurrent design ska bli effektivt behöver influerande faktorer till designdefekter utforskas 
så de kan förebyggas och kontrolleras. Vad som presenteras i studien av Huimeng är vilka 



 

faktorer som som leder till designdefekter i concurrent design. En organisation har många 
länkade aktiviteter för att kunna fungera effektivt. Varje omvandling av resurser från 
inmatning till effekt kan man kalla för processer. En process inkluderar sex steg; resurser, 
råvaror eller finansiering; input, inmatning av resurser; outputs, effekt av omvandling av 
resurser och inputs, produkten; värdeadderande aktiviteter, såsom resurshantering; miljön, 
område; samt utvärdering, återblick. 

 
 

Figur 2: The structural relationship model of design defect, influencing factors and design process 
(Huimeng et al. 2018) 

 
En designdefekt minskar produktkvalité, ökar produktutvecklingskostnader och kan till och 
med leda till juridiska problem. Lin et al. (2010) föreslog att man skulle finna defekter i 
produkter genom att stämma av med kundanalys. Andra metoder inkluderar att analysera 
recensioner eller att hitta mönster i sociala medier(Abrahams et al. 2012). För att kunna hitta 
problem tidigt i produktutvecklingen tittar vi på hur skissmetoder uppfattas i 
produktkommunikationen i trikåföretag. I en studie där designers från olika områden fick 
arbeta i en workshop fick professionella designers hålla presentationer om egna projekt, 



 

därefter blev de intervjuade. Åtta av de designers som hade hållit presentationer blev 
intervjuade efteråt och sågs som representanter för sina designområden. Arkitekter visade sig 
rikta sina skisser mer riktade mot intressenter, klienter och allmänheten, medan en mekanisk 
ingenjör riktade sina skisser mer mot sina arbetskollegor och för att kommunicera med sitt 
team.  

 
Figur 3: A knitwear designer’s technical sketch (Eckert, Claudia et al. 2012) 

 
 
Eckerts studie hade som mål att demonstrera hur design är ett gemensamt fenomen och att det 
kan hjälpa designers att lära sig från varandra. Skisser kan ha olika symbolik och 
representation, de kan uppfattas på lika många sätt som de kan försöka att förmedlas. I en 
studie från 2012 utforskar bland andra professor Eckert hur formell en skiss kan vara och vad 



 

en informell skiss innebär. Tre komplexa aspekter presenteras kring kommunikation: utvald 
information, yttrande i form av skissen och bakgrunden till den, samt förståelse som innebär 
tolkning från sändare och mottagare (Eckert, C. et.al. 2012). 

3.1 Kommunikationsmodeller 
Harold Lasswell publicerade en artikel år 1948 med namnet “The Structure and Function of 
Communication in Society”. Där han först visade upp sin kommunikationsmodell som senare 
namngavs efter honom till Lasswell’s kommunikationsmodell.  
 
Detta är en linjär modell som är indelad i 5 etapper;  

● Vem?  
● Vad?  
● Till vem? 
● Vilken kanal? 
● Vilken effekt?  

Varje etapp kan relateras till ett element  
och vidare till en typ av analys (Iyer et al. 2015).  
Denna modell illustreras och kan se ut på följande sätt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lasswells modell tillhör en av de mest ansedda kommunikationsmodellerna men tillhör också 
en av de mest ifrågasatta. I “An integrated approach to communication theory and research” 
yttrar Greenberg och Salwen att även om Lasswells modell är allmänt accepterad så saknar 



 

den en beskrivning av hur faktorer är beroende av varandra och innehåller inga aktiva 
element utan beskriver istället bara enskilda områden (Salwen, Brian & Stacks 1996). 
 
För att komplettera Lasswell’s kommunikationsmodell med en modell som tar hänsyn till hur 
faktorer är beroende av varandra, så kommer även den första kommunikationsmodellen av 
Warren Weaver, W. och Shannon, C. att analyseras. Liksom det beskrivs i boken Effektiv 
visuell kommunikation av Bergström, B. (2016) att en representativ kommunikationsmodell 
bör bestå av minst tre etapper; sändare, budskap och mottagare. Genom denna modell kan 
man se hur en idé genom visuell kommunikation uppfattas. Gezelius och Wildenstam menar 
att det emellanåt finns en till etapp, återkoppling, i kommunikationsmodellen. Den etappen 
innefattar feedback som kunden “skickar” tillbaka till sändaren. För att modellen ska bli en 
transaktiv kommunikationsmodell är det inte tillräckligt att skicka ett budskap till sin 
mottagare, sändaren behöver återkoppling eftersom kampen om kunder är hårt belastad idag 
(Bergström 2016). 
 
Därav har författarna valt att lägga till två etapper: uppfattning och återkoppling. Således 
skulle exempelvis sändaren kunna vara en designer, budskapet en plaggskiss som ska tolkas, 
mottagaren övriga roller som är involverade i plaggskisser, uppfattning huruvida övriga 
yrkesroller samt leverantörens förmåga att tolka skissen korrekt och återkoppling hur övriga 
involverade roller alternativt leverantören ger feedback till designern.  
Denna modell illustreras därför på följande sätt: 
 

 
 

Figur 5: Egen illustrerad modell utifrån den första kommunikationsmodellen av Warren Weaver & Claude 
Shannon 

 
Kommunikationen kan avgöra vad skissen bär för roll. Vilka är de olika mottagarna av 
skissen? En mottagare kan använda en skiss för att fånga en idé, en annan för att generera 
kreativitet i en grupp med liknande kunskaper, eller inför en grupp med helt olika expertiser. 
I sin studie beskrivs skissens funktion som en “boundary object”, med vilket de menar en 



 

artifakt som förbinder olika expertiser. Forskning på skissning har skett främst inom olika 
områden av design, såsom arkitektur - inte som ett övergripande verktyg för många 
industrier. Ett märke på ett papper kan ha en föränderlig betydelse, men försvårar för 
datoriserad tolkning av skisser(Eckert et al. 2012). 

3.2 Kommunikationsproblem inom kläddesign 

I en empirisk studie fokuserade de på kommunikationsproblemen vid trikådesign. Problem i 
kommunikationen mellan designer(den som bestämmer design om trikåplagget) och 
textiltekniker(den som förverkligar designen på stickmaskin), samt hur missförstånden 
förstärkts genom kulturella skillnader och skillnader i utbildning och karriärer. I studien fann 
man att kommunikationen mellan designern och textilteknikern var en stor “bottleneck” i den 
industriella processen. Studien visar observationer av 20 trikåföretag i Storbritannien och 
Tyskland under en period på fyra år. Då användes också etnografisk metodologi, liksom i 
denna uppsats. Studien följde olika nischade trikåföretag, med inriktningar på exempelvis 
postorderföretag, massproduktion, samt de mest prestigefulla trikåföretagen. Deras 
materialval bestod liksom i vår uppsats av observationer och intervjuer. En av författarna till 
studien hade även en del träning och kunskap inom ämnet kläddesign.(Eckert, Claudia M et 
al. 2000) 
 
Praktiskt så skedde alla processer på företagen linjärt, en designer skapar en design, skickar 
över de till teknikerna och börjar sedan arbeta på nästa säsongs design. Klagomål från 
parterna blev till beskyllningar, från designerns perspektiv ser plagget inte ut som skissen hen 
skickat till teknikern, teknikern å andra sidan ser det som att designern inte har kunskap nog 
att veta vad som är tekniskt gångbart att designa. Det visade sig att de båda hade en del 
sanning i sina anklagelser. Sättet teknikerna arbetade på när de fick designen var att först 
tolka designers konceptspecifikation, och så länge teknikern ansåg sig förstå designen 
behövdes ingen mer kontakt mellan teknikern och designern tills dess att en producerad 
lösning kan presenteras för designer och designern svarar med önskade ändringar. Modifierad 
design presenteras, designen modifieras ytterligare och så fungerar det tills det att de hittar en 
knutpunkt och innan tiden rinner ut för ändringar att vara lönsamma. (Eckert, Claudia M et al. 
2000) 
 
 



 

 
Figur 6: Översikt av trikådesignprocessen (Eckert, M. C, Cross, N. och  Johnson, H. J. (2000) 

 

3.3 Definitionsproblem inom kläddesign 
Ofta har rollerna olika erfarenheter, kulturellt som utbildningsmässigt och karriärsmässigt. 
Detta kan göra så referensramen för parterna skiljer sig vilt och man får svårt att komma 
överens om ett uttryck. Att förstå och definiera ett designområde kräver kunskap och tid, 
förståelse för olika maskiner och hur man optimerar processerna samtidigt som det ska tas 
hänsyn till en design. Många designskisser modifieras för att kunna öka stickningens 
effektivitet inom trikåindustrin. Alltså påverkar påverkar de tekniska möjligheterna 
plaggskissen i stort och det är inte alltid det framgår hur möjligheterna ser ut(Eckert, Claudia 
M et al. 2000). PDM, Product Data Management, är ett system som används för att hantera 
all produktinformation och processerna för att tillverka produkterna. Det kan innebära lagring 
av dokument och flöden, struktur och livscykelhanteringen av produkter. Detta är emellertid 
ett kostsamt verktyg som främst är anpassat till storskaliga företag(Lin, H. 2014). 

3.4 Lösningar 

De problem och framsteg som presenteras i det här arbetet är exempel ur flertalet 
skissrelaterade designområden. För att utröna vilka av dessa lösningar som skulle 
effektivisera specifika företag skrivs två lösningar ut i relation till samarbetsföretagen(se 



 

Analys). Resultaten blir vägvisare för hur och vilka parametrar som kan vara av större vikt 
för särskilda företag som vill förbättra sin kommunikation i skissen. 

4. Utvärdering 
 

 
Utifrån tidigare forskning och empirin från våra deltagande observationer och intervjuer 
kommer teman och mönster att uppenbara sig. Dessa mönster förväntar vi oss att hitta. 

 

4.1.1 Relevans 
Varför detta arbete anses relevant är för att bakgrunden tillåter ett visst ifrågasättande till om 
skissarbete idag sker på ett optimalt sätt inom modebranschen. Modeindustrin är en av de 
mest förorenande industrier i världen och en effektivisering och modernisering är avgörande 
för en hållbar utveckling, både för världen och för branschen(Naturvårdsverket 2019). 

4.1.2 Validitet och reliabilitet 
För att denna studie ska bli tillförlitlig är det till stor vikt med hög validitet och reliabilitet. 
Ordet validitet betyder “egentligen styrkas” enligt Nationalencyklopedin(2019), vilket 
innebär att det som ska uppskattas i arbetet faktiskt blir uppskattat och därmed mätt. 
Reliabilitet enligt Nationalencyklopedin betyder “tillförlitlighet”, vilket i denna kontext 
betyder att mätningen av studien utförs på ett sätt som är tillförlitligt. Författarna har beslutat 
att observera två etablerade modeföretag och kommer göra intervjuer med dess personal som 
har lång erfarenhet inom branschen och en god kunskap inom det valda ämnesområdet. 
Reliabilitet för studien indikeras bli låg och inte generaliserbar då branschen ständigt 
förändras och förnyas. Däremot kommer en god övergripande blick ges utav hur skissningen 
som kommunikationsverktyg påverkar produktutvecklingsprocessen idag(Magne Holme & 
Krohn Solvang 1997). 
 

4.1.3 Etik & Hållbarhet 
Det arbete som utförs under forskningens gång kommer att ske på ett vis som värnar 
företagens integritet och författarna till källornas rättigheter. Företagen förblir anonyma och 
ingen vikt läggs vid att bedöma om de arbetar på ett positivt eller negativt sätt, det som är 
relevant är skissarbetet och att förstå det, analysera det och eventuellt effektivisera det. 
Meningen med att effektivisera arbetet med skiss- och produktutvecklingsarbetet är för att 
minska kostnaden både ekonomiskt och miljömässigt för företagen. Ett mer effektivt arbete 
med skissen skulle medföra färre prototyper som en följd av en bättre förståelse inom design 
team och mellan dem och leverantör, samt en ekonomisk vinning genom mindre 



 

materialåtgång och transporter för att säkerställa önskad produkt. Corporate Social 
Responsibility, på svenska: företags sociala ansvar, handlar om hållbarhet som står på tre 
grundpelare som alla interagerar med varandra för att anses vara hållbara, ekonomisk 
hållbarhet, miljömässig hållbarhet, samt social hållbarhet. Att effektivisera 
produktutvecklingsprocessen skulle på så vis leda till att företag kan agera bättre i förhållande 
till sin egna CSR. 

4.1.4 Metoddiskussion 
Genom utvald metodologi kommer det finnas god tillgång till företagens arbete med 
plaggskissning. Genom observationer och intervjuer kommer skissens roll som 
kommunikationsverktyg att klarna och efter en tid kommer de två företagen gå att jämföra för 
att nå en uppfattning om skissarbete som inte bara baseras på ett företag. Det finns mycket 
forskning om designprocessen och om visuell kommunikation, det som krävs är att fältarbetet 
och att de utsatta rollerna åt oss som praktikanter inte påverkar hur företagen annars arbetar, 
då målet är att kunna få en så objektiv bild som möjligt av hur de arbetar med plaggskisser. 
Forskning kring informationsteknologi finns också att tillgå och studien kan möjligen bidra 
till att ge en förståelse för hur forskningen kan överlappa varandra. 
 

5. Empiri 

 
I detta kapitlet presenteras studiens resultat, hämtade från de genomförda observationerna 

och intervjuerna. Detta kapitlets avsikt är att ge läsaren en högre förståelse för det 
insamlade materialet från observationerna och intervjuerna. De har sammanställts och 

redovisas i löpande text. 
 

5.1 Observation 1 

När Streetwear-företaget skapar nya produkter så kommuniceras detta först inom 
designteamet. Som består av huvudinköpare, inköpare, inköpsassistent, mönsterkonstruktör 
och designer. Vid denna sammankomst så analyseras försäljningen av befintliga och 
föregående produkter. Designern visar upp kommande trendföreteelser och sedan påbörjas 
arbetet om vilka produkter som ska finnas i den kommande kollektionen. Det diskuteras om 
vilka produkter som ska repeteras och hur många produkter som ska vara nya. Därefter börjar 
designerns spåna om vilka dessa produkter ska vara samt hur dessa produkter skulle kunna se 
ut. Designerns ideer skissas ner och visas upp som förslag på känsla, style, färger samt 
passform. När produkterna har blivit godkända från samtliga i designteamet börjar direktrisen 
att skapa mönster och måttlistor till designerns plaggskisser. Inköparen börjar vid denna 
tidpunkt att bestämma hur stor kvantitetet som ska tillverkas av varje produkt samt kalkylerar 



 

på vilka tyger, tillbehör och typ av print som kan vara lämpliga. När detta bestäms och 
mönstret och måttlistor adderats till plaggskissen blir den en fullständig Tech Pack. 
Inköparen skickar Tech Packen till leverantören för att få ett kostnadsförslag samt ett 
minimum om hur många produkter som måste tillverkas. Leverantören skickar ett förslag på 
pris, tyg, tillbehör et cetera och därefter börjar inköparens prisförhandling med leverantören. 
När prisuppgifter och kvantitetsförhandlingen är klar tillverkar leverantören ett första prov 
som skickas till företaget. Detta första prov mäter mönsterkonstruktören av och jämför mot 
den skickade Tech Packen. De mått som inte stämmer överens med plaggskissen antecknas 
och tas upp vid den kommande avprovningen. Plagget provas av och designteamet kollar, 
färg, passform, kvalitet och känsla  2

 
Därefter skickas de eventuella korrigeringarna till leverantören och de skickar ett nytt prov, 
ett andra prov. Som också kontrolleras på samma vis och förhoppningsvis är denna prototyp 
bättre och produktionen kan sättas igång. Är andra provet inte heller överensstämmande med 
den skickade Tech Packen så kan företaget kräva att få flera prover. I regel räcker det med två 
stycken prover innan produktionen kan startas. Innan produktionen startas skickar 
leverantören ytterligare ett prov, pre-production sample till företaget för en sista kontroll. 
Detta prov provas inte av utan mäts av och skulle vara några eventuella felaktigheter vid detta 
skede så kan inte produktionen starta. När detta pre-production sample är kontrollerat och 
godkänt startar produktionen och samplet skickas för fotografering som sker på annan ort. 
Där fotas plagget av i studio och är därmed klar för att läggas upp på hemsidan. Så när hela 
kvantiteten anländer är bilderna redan färdiga och läggs snabbt upp på hemsidan .  3

 
Flödesdiagrammet nedan visar observationer av hur kommunikationen sker på 
Streetwear-företaget. Hur kommunikationen sker från en ny produktidé till vilka som sänder 
och mottar information kring produktutvecklingen från varumärkesleverantörens perspektiv, 
alltså internt från företagets perspektiv  (Se bilaga 8.3 Formspråk för programmet Creately). 4

2 Streetwearföretaget, deltagande observation, 25 april 2019 
3 Streetwear-företaget, deltagande observation, 25 april 2019 
4 Streewear-företaget, deltagande observation, 16 maj 2019 



 

 
Figur 7: Egen illustrerad kommunikationsmodell gjord i programmet Creately 2019 

 
 

 
När Outerwear-företaget skapar nya produkter påbörjas processen vid kollektionsuppstart 
inför varje ny säsong som behöver planeras. Kollektionen består av idéer och koncept som de 
två grundarna kommit fram till efter att de haft ett kollektionsmöte. Under mötet går de 
igenom stilar, referensbilder eller personer de anser att produkterna är till för, färger, material, 
föregående siffror från gångna säsonger och dess säljstatistik. När de är färdiga med sin 
kollektionsidé presenteras den för inköpare och produktionsansvarig. De kommer överens om 
vad som ska bli kollektionen, vad som fungerar tekniskt, vilka leverantörer som kan passa 
och därmed är de alla överens om en preliminär kollektion. De sätter några deadlines och 
arbetar på sina egna håll och uppdaterar varandra genom måndagsmöten, och de träffas 
varannan vecka och skapar nya deadlines. Det finns en sammanhängande stil på kontoret, de 
har liknande klädstil, ganska maskulin, mörka färger, avskalad, hipp. De kompletterar 
varandra, en är snabb i sina kommentarer, en talar sakta och eftertänksamt, någon fokuserar 
på en sorts detaljer såsom kragar, någon på ärmslut och axlar. Det är en avslappnad miljö 
men fokuserad, människor är tillmötesgående och grundarna skickar ut high-fives till sina 
medarbetare. Det finns en positiv och stolt energi här. 
 



 

Varje vecka sker måndagsmöten. Alla på kontoret samlas vid bordet och ringer upp kontoret 
på andra sidan landet. Under samtalet får alla gå igenom vad de sysslar med just idag och vad 
som står på deras egna agenda inför veckan. Lunchen pågår med glada diskussioner, och 
ibland en fikapaus. Det är ett öppet kontor och vissa sitter i samma rum och kan snabbt 
återkoppla till varandra. Det finns två grundare, varav en arbetar mer med produktion, den 
andra mer med PR. Den ena personen har en bakgrund inom grafisk design, den andra inom 
försäljning. En produktionsansvarig finns som har en textil bakgrund och har jobbat där i två 
år. Det finns en ekonomiansvarig, en logistikansvarig och en säljare som ofta åker på 
säljresor. Alla går hem vid 17:00 och säger adjö. Miljön framstår som lugn och har blivit 
mindre stressig på företaget sedan de börjat arbeta klart säsonger tidigare och längre i förväg 
än tidigare. 
 
Flödesdiagrammet nedan visar observationer av hur kommunikationen sker på 
Outerwear-företaget. Hur kommunikationen sker kring en ny idé och vilka som sänder och 
mottar information kring produktutvecklingen från varumärkesleverantörens perspektiv, 
alltså företagets perspektiv (Se bilaga 8.3 Formspråk för programmet Creately.). 5

5 Outerwear-företaget, deltagande observation, den 24 april 2019 



 

Figur 8: Egen illustrerad kommunikationsmodell gjord i programmet Creately 2019 
 

 
 
 



 

5.2 Observation 2 

Streetwear-företaget arbetar med platta plaggskisser och designern på streetwear-företaget  6

menar att av tidigare erfarenheter av  plaggskissning av en mer levande karaktär, så kallade 
levande plaggskisser inte är nödvändigt då företaget är litet, vilket medför att 
kommunikationen kring plaggets passform sköts verbalt. Andra belägg för att inte använda 
sig utav levande plaggskisser som är visuellt snyggare är att leverantören har svårare att läsa 
av dem för hur plagget ska konstrueras och sys. Dessutom tar det betydligt längre tid att 
skapa levande plaggskisser än platta plaggskisser. 
 
Designern på streetwear-företaget börjar att samla sina inspirationsbilder och gör moodboards 
som skrivs ut och kommuniceras visuellt för de andra i teamet. Detta för att få rätt känsla för 
den kommande kollektionen, visa vilka trendföreteelser som råder samt visa vilka 
nyckelprodukter som bör finnas med. Produktutvecklingsprocessen startar med att 
plaggidéerna illustreras i illustrator med moodboarden som inspiration. Detta för att 
designern ska få sin idé i en tolkningsbar skiss och för att visa hur produkten kan komma att 
se ut i; konstruktion, utseende, passform, stil, tillbehör, eventuella print, et cetera. När 
designerns plaggidé är illustrerad så börjar designern att skapa en Tech Pack(se figur 9). 
Första sidan i Tech Packen innehåller en svartvit plaggskiss som illustrerar hur plagget ska 
konstrueras. Det visas hur sömplaceringen ska vara, vilken söm som ska användas, vilken typ 
av mudd samt vilka tillbehör plagget ska ha. Andra sidan består av en färglagd plaggskiss 
som visar vilken färg plagget ska ha, vilka färger detaljerna ska ha samt plaggets namn. 
Tredje sidan i Tech Packen illustrerar vilka etiketter produkten ska ha samt placeringen av 
etiketterna. Fjärde sidan innehåller övrig information i form av referensbilder. I exemplet som 
visas nedan så är det referensbild för hur dragkedjan ska se ut.  

6 Streetwear-företaget, intervju med designer, 17 maj 2019 



 

När designern har skapat dessa illustrerande bilder i Tech Packen kommuniceras det visuellt 
och verbalt vid en överlämning till mönsterkonstruktören och inköparen.7

 
Figur 9: Tech Pack från deltagande observation, streetwear-företaget 

 
Mönsterkonstruktören kontrollerar plaggets uppbyggnad på första sidan av Tech Packen och 
ger feedback till designern om något i konstruktionen är oklart eller skulle kunna ändras för 
att få den looken designern efterfrågar. Mönsterkonstruktören på streetwear-företaget  menar 8

att eftersom konstruktionen av plagget illustreras på första sidan så är det viktigt att den är 
tydlig och korrekt för att minimera risken för misstolkning hos leverantören. Därefter lägger 
mönsterkonstruktören in en passande måttlista och ritar pilar i Tech Packen för att illustrera 
vart måtten är placerade samt hur många centimeter varje mått är(se figur 10). 

7 Streetwear-företaget, deltagande observation, 3 maj 2019 
8 Streetwear-företaget, intervju med mönsterkonstruktör, 10 maj 2019 



 

 
Figur 10: Tech Pack från deltagande observation, streetwear-företaget 

 
Samtidigt kikar inköparen på den färglagda plaggskissen på andra sidan i Tech Packen och 
kontrollerar plaggets: Färg, tillbehör, material och look(se figur 9). Inköparen räknar på 
kostnader, pris till kund och om hen tror att det är en gångbar produkt för företagets kund. 
Därefter kommunicerar inköparen verbalt med designern om den visuella plaggskissen, vilka 
önskemål designern har på plaggets tyg, färg och tillbehör. Således är Tech Packen klar och 
redo att skickas till leverantören.  9

 
 

 
Det är en mycket rörlig och öppen produktutvecklingsrocess på outerwear-företaget. 
Grundarna är även företagets designers och säljare vilket gör att de kan arbeta fritt inom sina 
egna ramar. De tar mycket hänsyn till föregående säsonger, hur deras kollektioner sålde då 
och vad som fungerade bra, för att avgöra vilka plagg som blir carry-overs och vilka som 
behöver modifieras eller bli borttagna helt ur nästa kollektion. En av grundarna berättar att de 
arbetar efter en mall som fått växa fram över några år. Innan dess gick de 100% på känsla av 
vad de trodde skulle sålt eller inte. Idag jobbar de mycket med att förstå sin kund och att 
visualisera olika personas för sina produkter. Under avprovningar med modeller och 
prototyper tillfrågas hur plagget känns och vad modellen själv tycker om plagget, ju mer 
ärlighet och öppen tankeverksamhet desto snabbare kommer de fram till svar på specifika 
frågor. Hur mycket skulle du köpa plagget för? Vilka knappar passar bäst? Vilken färg ska vi 
producera plagget i? dessa är vanliga frågor under avprovningar av prototyper. På 
outerwear-företaget är plaggskisserna levande, det är lättare att förmedla en passform då, 
säger inköparen  10

9  Streetwear-företaget, deltagande observation, 3 maj 2019 
10 Outerwear-företaget, intervju med inköpare, 17 maj 2019 



 

 
På outerwear-företaget är plaggskisserna levande, det är lättare att förmedla en passform då, 
säger inköparen . Mejlkontakt med leverantörer om sömmar, defekter, detaljer och nya 11

produkter sker konstant. Leverantörerna kommer då och då på besök till outerwears 
huvudkontor och vid det här laget känner de varandra väl. De vet hur den andra arbetar, vad 
som fungerar och hur ofta man behöver påminna om specifika saker. Ett exempel på hur en 
produkt arbetas fram är att en referensbild används för att göra skissa upp ett plagg med 
liknande känsla och passform fast med företagets anda. Tillsammans med plaggskissen 
skickas en dubblett med pilar och text som förklarar sömmar och form. Informationen kring 
mått och skickade prover noteras i ett speciellt program vid namn Delogue. Programmet kan 
användas av fabriker och av produktutvecklande varumärkesleverantörer men kontakten 
verkar svår och en inkomplett förståelse för programmet samt den utspridda produktionen gör 
att programmet främst används av outerwearföretaget för att hålla koll på måttlistor, 
materialinnehåll, måttdifferentieringar, vilka prover som kommit in och vilka plagg som finns 
med i deras arkiv. 
 
När frågan kommer om vem som är designer på företaget blir svaret att ingen av dem riktigt 
tar på sig rollen som det . “Det är nog en viss typ av person som kallar sig själv designer”, 12

säger hen. Det är intressant med det kreativa och att skapa produkter som människor vill ha. 
Vad det är som tilltalar folk och gör en produkt till en bra, kommersiell produkt. Hen har 
främst en bakgrund inom grafisk design men det har blivit mer och mer kläddesign i och med 
företagets uppstart. Hen beskriver sig som självlärd och eftersom båda grundarna har arbetat 
med försäljning innan har de alltid en säljtanke bakom varje idé. När de ska designa en 
höstkollektion, går de igenom försäljningssiffrorna i butik och online för vad som såldes 
senaste hösten, sedan tittar de på vad de precis sålt in för plagg ur sin vårkollektion, därefter 
fortsätter de med produkter som fungerat bäst. De ser även över vad som behövs för 
produkter, affärsmässigt, designmässigt och vilket uttryck behövs? De sitter aldrig med 
papper och penna och försöker fånga någon idé ur tomma intet. Det blir en väldigt styrd 
designprocess. 
 
Skisserna som skickas till produktion bestäms efter att man tagit hänsyn till: föregående 
säljstatistik, leverantörernas möjligheter, avprovningar, målgrupp, och åsikterna i företagets 
team av två grundare, en inköpare och en säljare. Att skissen är komplett kan dock inte sägas 
förrän efter att man fått återrapportering från återförsäljare som då också kommer med nya 
perspektiv från konsumenter, angående plagg som sålt slut samt reklamationer. Då kan 
skissen utvecklas ytterligare och bli en carry-over som de fortsätter att sälja en version av 
nästkommande säsong. Stilen och nischen outerwear har finns med dem sen start, tio år 
sedan. Idag försöker de hålla kvar i det samtidigt som de utvecklas. 
 
 

11 Outerwear-företaget, intervju med inköpare, 17 maj 2019 
12 Outerwear-företaget, intervju med grundare, 16 maj 2019 



 

 

 
Figur 11: Referensbild av jeansjacka från Isabel Marant (Vogue 2019) 

 

Figur 12: Plaggskiss från deltagande observation, outerwear-företaget 



 

 
Sedan företaget började ta in flera roller, som inköparen och deltidsarbetare så har 
plaggskissen utvecklats från att ha varit väldigt endimensionell till att se mer tilltalande ut 
och då är de bra att visa upp i lookbooks när de säljer in till återförsäljare. Plaggskisserna är 
ett jätteviktigt verktyg när de tar fram kollektionen, de kan följa arbetets gång på ett 
övergripligt sätt och kan lättare se ifall de har för många långa eller korta, eller för likartade 
produkter. Plaggskissen är den största delen i kommunikationen med fabrikerna men i 
framtagningen av kollektionen är det ett viktigt hjälpmedel. 
 

5.3 Observation 3 

Streetwear-företaget är ett företag som håller ett högt tempo i produktutvecklingsprocessen 
genom att ha en nära korrespondens med tillverkaren och genom att fatta snabba beslut. Så att 
effektivisera produktutvecklingen ytterligare på en tidsmässig nivå är därför svårt . Samtliga 13

yrkesroller på streetwear-företag yttrar sig om att produktutvecklingsprocessen på företaget 
går väldigt fort och behöver inte gå snabbare. Men om företaget skulle vilja lägga i en högre 
växel så menar inköparen  att det visst är möjligt att skynda på processen genom att välja 14

material och tillbehör till deras produkter av det som leverantören redan har färdigt i lager. 
Då behöver företaget inte vänta på att tillbehör och tyg ska beställas samt att det beställda 
tyget eventuellt ska färgas eller tryckas. Dock kan det vara svårt för streetwear-företaget att 
välja bland material och tillbehör som redan finns eftersom de inte går under kategorin 
“mainstream” företag. Därav är kraven högre på att sticka ut i mängden genom att sätta 
företagets identitet i plaggen i form av egna färgval och tillbehör, menar inköparen . 15

 
Designern  på företaget uttrycker att produktutvecklingsprocessen är så snabb på företaget 16

att hen inte vet hur den skulle kunna göras ännu snabbare och känner snarare att processen 
går för snabbt än för långsamt. För att effektivisera processen på företaget skulle den behövas 
saktas ner aningen. Designern på streetwear-företaget  menar att det hade blivit mer effektivt 17

på det sättet att produkterna hade blivit mer genomtänkta som i sin tur hade lett till mindre fel 
på prototyperna som skickas från leverantören.  
 

 
 
Outerwearföretaget ser ut att vara i fas i sin produktutveckling. De säger sig vara mer inom 
tidsramarna än någonsin förr, nämner att stressnivån har sänkts på grund av att de nu ska 
jobba med tre säsonger parallellt med varandra för att kunna jobba mer effektivt och för att se 
längre i förväg. För att lättare förstå varandra är det bra om man har liknande referensram, att 

13 Streetwear-företaget, deltagande observation, 25 april 2019 
14 Inköpare, streewear-företaget, intervju den 10 maj 2019 
15 Inköpare, streetwear-företaget, den intervju 10 maj 2019 
16 Designer, streetwear-företaget, intervju den 17 maj 2019 
17 Designer, streetwear-företaget, den intervju 17 maj 2019 



 

man kan känna igen och se vad den andra menar. Båda grundarna har gemensamma kontakter 
och träffar mycket människor som de båda kan referera till för att beskriva en viss typ av 
plagg till en viss typ av kund. Då kan någon av de säga “det där är en prinsen-jacka!” eller 
“det där är en jaget-rock” och de båda förstår varandra precis. De säger att de skapar 
referens-egon. Sedan hittar de en kund de inte har en produkt för och då funderar de ut en 
sådan. Ju mer utförlig skiss desto mindre utrymme för missförstånd, därför att man minimerar 
tolkningsutrymmet för mottagaren. Har man då också en persona uttänkt till skissen så får 
man en ännu klarare bild. Referensbiler är också bra för att minska tolkningsutrymmet, och 
att man har ett team med människor som ser olika detaljer.  
 
Det började med en jacka. Det var outerwears första och enda produkt, därefter har 
sortimentet utökat, blivit bättre och mer innovativt i sina materialval och nu har de vuxit så 
att de känner sig bekväma nog att testa nya metoder och nya designstilar. 

5.4 Resultat 

5.4.1 Kommunikationsmodeller 

För att klargöra hur kommunikationen sker mellan olika roller på de två modeföretagen så har 
Lasswell’s kommunikationsmodell applicerats och förts in i tabellen nedan: 
 

Vem? Designern kommunicerar ut sina idéer visuellt. 

Vad? Designern kommunicerar sin plaggidé visuellt genom att det ritas upp en 
datoriserad  plaggskiss i programmet illustrator. Plaggskissen 
kommuniceras till största del visuellt men diskuteras också verbalt. 

Till Vem? Huvudinköpare, inköpare, inköpsassistent, mönsterkonstruktör och 
creative director. 

Vilken kanal? På de två företagen kommuniceras plaggskissen visuellt genom 
programmet illustrator och för moodboards i programmet indesign. 

Vilken Effekt? Effekten av detta är att plaggskissen ska bli tydlig och korrekt så att 
leverantören kan läsa av den och sy upp ett plagg som är 
överensstämmande med den skickade Tech Packen. Dessutom fungerar 
plaggskisserna som en indikator på vad man tänkt på och vad man inte 
tänkt på, det blir tydligt om man har en hel kollektions plaggskisser uppe 
på en vägg. 

Tabell 2: Egenskapad tabell utifrån Lasswell’s kommunikationsmodell 
 

 



 

Tabellen visar en applicering av den första kommunikationsmodellen av Warren Weaver och 
Claude Shannon. Denna applicering är för att komplettera Lasswell’s kommunikationsmodell 
då den inte vidrör feedback vilket är en viktigt aspekt för att få en förståelse för hur 
kommunikationen går till från början till slut samt hur den återkopplas och utvecklas. 
 

Sändare Designern packar ner alla sina idéer till ett budskap. 

Budskapet Är att kommunicera en idé på ett plagg genom en visuell plaggskiss. 

Mottagare De övriga involverade mottar budskapet och har till uppgift att tolka 
budskapet rätt. 

Uppfattning De skapar sig en uppfattning om plaggskissen och återkopplar eventuella 
tveksamheter verbalt till designern. 

Återkoppling Sker för att designern ska få feedback på sin idé samt om det råder några 
tveksamheter kring plaggskissen. Det kan vara att konstruktionen inte ser 
rätt ut eller att plagget kommer bli för dyrt ut till kund på grund av många 
detaljer et cetera. 

Brus Kan uppstå i alla miljöer där ett budskap ska skickas mellan olika 
aktörer. I detta fall skulle det kunna vara att designern är sjuk och inte får 
klart plaggskissen i tid. Det kan också vara andra orsaker som gör att det 
inte blir en överlämning i tid. 

Tabell 3: Egenskapad tabell utifrån den första kommunikationsmodellen av Weaver & Shannon 
 

5.4.2 Kommunikationsproblem och definitionsproblem 
Problem i kommunikationen mellan olika parter på både Streetwear-företaget och på 
outerwear-företaget hävdas under intervjutillfällena som relativt vanligt förekommande. Det 
kan röra sig om alltifrån plaggskisser som är otydliga, förklaringar om plagg och visuella 
bilder genom verbal kommunikation till att människor har olika förmågor att visuellt kunna 
se hur plagget kommer att komma se ut. Olika människor med diverse bakgrund och 
referenser har olika förmågor att kunna föreställa sig hur det färdiga plagget kommer att se ut 
och därför kan uppfattningarna om plaggskissens uttryck skilja sig, menar grundaren av 
outerwear-företaget .  18

 
Designern på streetwear-företaget uttrycker att det är svårt att kommunicera visuella ting med 
ord, särskilt om man inte har någon relation till personen i fråga. En stor del av 
kommunikation fungerar bra med förutsättningen att de man arbetar med också känner ens 

18 Grundare, Outerwear-företaget, intervju den 16 maj 2019. 



 

persona. Såsom mimik, kroppsspråk, särskilda uttryck och ordval . Liksom designern menar 19

mönsterkonstruktören på streetwear-företaget att det kan vara svårt att tolka en designers 
skiss om man inte känner till dennes visuella uttryck och visst kan det uppstå missförstånd 
även om man känner till det visuella uttrycket mycket bra, men inte i alls lika stor 
utsträckning som med en designer som man har en personlig relation till. Problematiken 
ligger i att det kan vara svårt att förstå hur plaggets färdiga look ska se ut i relation till hur 
konstruktionen av plagget är uppritat på plaggskissen. Därav är det viktigt att vara 
ifrågasättande och dubbelkolla så att den visuella informationen överensstämmer med 
designerns idé . Även grundaren av Outerwear-företaget påstår att det är betydligt lättare att 20

kommunicera med någon som man har en personlig relation till. Man skaffar sig ofta en 
personlig verbal kommunikationsjargong där många ordval kan för utomstående vara svåra 
att tolka medans de i teamet förstår varandra på ett precist plan . 21

 
Bägge företagen säger att stora kommunikationsproblem är vanligt förekommande hos 
leverantören som ska tillverka plagget. Det är oftast missförstånd av språkliga skäl men också 
på grund av bristande noggrannhet vid tolkningen av Tech Packen  . Därav säger grundaren 22 23

av Outerwear-företaget att det är en kamp från företagets sida att minimera missförstånden 
hos mottagaren i största möjliga mån genom att förebygga . Med förebygga menas i detta 24

fall att göra en så pass korrekt Tech Pack som möjligt innebärandes; att den visuella 
konstruktionsskissen ska vara korrekt, att färgskissen är korrekt, att eventuella tryck är 
korrekt i färg och storlek, innehålla en referens bild samt att beskrivande text i och till Tech 
Packen är konkreta och tydliga. Är Tech Packen konkret och utförlig så minimeras också 
utrymmet för missförstånd hos leverantören, menar grundaren på Outerwear-företaget . 25

 

5.4.5 Användningen av plaggskissen som ett kommunikationsverktyg 
Båda företagen poängterar under intervjutillfällena att den visuella plaggskissen är ett 
grundläggande verktyg för den interna kommunikationen på företagen. Hur plaggskissen 
används som ett kommunikationsverktyg för produktutvecklingsprocessen hos modeföretag 
blir att den främst är ett stort hjälpmedel för designern som skapar skisserna att kommunicera 
ut hens idéer så begripligt som möjligt för sitt team, för återförsäljare, och på ett sätt som gör 
att båda parter är på samma sida. Skissen används för visuell kommunikation till andra roller 
i designteamet men också till andra avdelningar som är i behov av att se hur kommande 
kollektioner ska se ut, som till exempel; vilken stil kollektionen har, vilka färger den 
innehåller samt om det är ett collab. Detta för att kunna starta planeringsarbeten kring den 
kommande kollektionen. Planering inför release släpp, planering gällande marknadsföring 

19 Designer, Streetwear-företaget, intervju den 18 maj 2019. 
20 Mönsterkonstruktör, Streetwear-företaget, intervju den 13 maj 2019. 
21 Grundare, Outerwear-företaget, intervju den 16 maj 2019. 
22 Streetwear-företaget, deltagande observation, den 15 maj 2019. 
23 Outerwear-företaget, deltagande observation, den 13 maj 2019. 
24 Designer, Streetwear-företaget, intervju den 18 maj 2019. 
25 Streetwear-företaget, deltagande observation, den 15 maj 2019. 



 

och fotografering. Tre andra fördelar för plaggskissens funktion är att kollektionen kan 
sammanställas och granskas överskådligt för att dubbelkolla att kollektionen genomsyrar 
samma känsla men också för att säkerställa att produkter inom samma produktkategori inte är 
för lika. Det andra är att de gjorda plaggskisserna sedan sparas och lagras för att på ett enkelt 
vis kunna kika tillbaka på tidigare kollektioner för eventuell inspiration till kommande 
kollektioner i egenskap av stil och konstruktion . 26

 
Förutom ovanstående kommunikation med hjälp av plaggskissen så används den i stor 
utsträckning för uppvisning inför återförsäljare i hoppet om att de ska vilja köpa in 
kollektionen eller delar av den. I dessa fall är det därför avgörande att plaggskissen är korrekt 
och ger en ärlig bild av hur plagget kommer se ut i realiteten, men framför allt att den 
estetiskt tilltalande så återförsäljaren i fråga blir sugen på att köpa in det som visas upp .  27

 

5.4.6 Effektiviseringen av plaggskissen som ett kommunikationsverktyg 

Plaggskissen går att kommunicera med på fler och effektivare sätt, med hjälp av program, 
med hjälp av förståelse för varandra och varandras referensramar, med hjälp av tidigare 
planering och genom att lära känna hur företaget behöver utvecklas. Detta görs genom att 
testa sig fram och sedan komplettera det man missar och även effektivisera utifrån nya 
erfarenheter. Tidigare forskning om produktutveckling talar om att finna de faktorer som 
influerar designdefekter. Kommunikationen via plaggskissen är en aktivitet av många 
länkade aktiviteter som skapar en effektiv produktutveckling. Enligt outerwear-grundaren är 
det största problemet som håller nere effektiviteten tidsbrist.  
 
Vad plaggskissen har för roll i att effektivisera tidsmässigt blir: att ha planerade delmål såsom 
att stämmas av med resterande kollektion om den är för lik något annat tilltänkt plagg, att 
utgå ifrån en framgångsrik mall vad gäller material, passform, målgrupp, fabrikör, att alla 
inblandade i designbesluten har liknande referensramar och ett språk och jargong så att man 
enkelt förstår varandra. En till idé är att, för att hålla koll på de olika kollektionerna man 
jobbar med parallellt, att ha en tidslinje med de olika kollektionernas plaggskisser uppradade, 
förslagsvis med beskrivningar på hur uppdaterade plagg skiljer sig åt. Att skapa långsiktiga 
förhållanden till sina producenter så att de också känner igen ens skissmetoder och uttryck, 
och att ha regelbundna uppdateringar med sina kollegor verkar skapa ett mer synkroniserat 
arbetsflöde och gör alla länkade aktiviteter medvetna om sina resterande länkar.  
 
Streetwear-designern beskriver sin tro på att det inte kommer ske mer produktutveckling i 
framtiden för hen tror inte att man kan fortsätta producera som det görs idag. “Det är varken 
gångbart eller hållbart”. Det verkar vara ett dilemma att ha som levebröd att skapa nya kläder 
konstant och att skapa för mycket då människor inte behöver nya kläder varje vecka. Hen 

26 Streewear-företaget, deltagande observation, 16 april 2019 
27 Outerwear-företaget, deltagande observation, den 25 april 2019. 



 

säger ångerfullt att förhoppning är att slow fashion blir mer etablerat. Mönsterkontruktören 
på streetwear säger att ett sätt att effektivisera kommunikationen är genom PDM-system, men 
att det är dyrt och att ett annat sätt hade kunnat vara att byta inköpssystem och ha alla 
tekniska system på en och samma plattform. Då de är ett mindre företag så är det inte lika 
enkelt att implementera ett PDM-system. I framtiden ser hen 3D-skissning som ett effektivt 
arbetssätt. 
 

6. Analys 
 

I detta kapitel kopplas empirin ihop med den teoretiska referensramen. Observationerna och 
intervjuernas resultat analyseras och författarna sammanfattar uppfattningar i råd kring skissarbetet. 

 

6.1 Diskussion 

Etnografin ger en holistisk kunskap om hur utvalt forskningsämne fungerar i naturliga 
sammanhang. Båda parter i rapporten har utfört arbetet och integrerats i studieobjektens 
miljö. Därav har det varit viktigt att hålla en medvetenhet kring det egna inflytandet på 
arbetet som har undersökts. I relation till det det onaturliga inflytandet förväntades resultatet 
att med hjälp av observationer och intervjuer ge en bild av hur företagen arbetar. Med hjälp 
av olika parametrar har de två företagen kunna jämföras på en basis av deras 
produktutvecklingsprocesser med fokus på skissarbetet. De olika etapperna i detta 
forskningsprojektet är: 
 
Observation 1 
Förståelse för företagets arbete. Förhoppningen vid detta stadie var att observera hur företaget 
arbetar med plaggskisser, vilka program de använder, hur processerna går till, var det flyter 
på och var det kan uppstå hinder. Under detta stadie var det viktigaste momentet att få in så 
mycket detaljer kring företagens arbetssätt som möjligt för att kunna sätta mer specifika 
parametrar att undersöka för att kunna jämföra företagen under observation 2. Vi lärde känna 
hur arbetsflödena såg ut och hur dynamiken fungerade i plaggskissens namn. 
 
Observation 2 
Analys av företags skissarbete samt jämförelse med tidigare forskning. 
Tidigare forskning har analyserat mycket av skissarbetets gång men även kritiserat det som 
inte finns på papper, alltså hur en implementering av de olika effektiviseringarna faktiskt 
påverkar ett företag i praktiken. Observation 2 är till för att insamlad kvalitativa observationer 
ska kunna summeras och jämföras för att sedan sättas i perspektiv till tidigare 
forskningsresultat. Vad som därefter bestäms blir ett studieråd där det resultatet tillsammans 
med uppenbara brister och ledande forskningsråd ligger till grund.  



 

 
 
 
Observation 3 
Utvärdering för sammanfattat regelverk för effektiv kommunikation i skissarbete. Innefattar 
empiri i relation till äldre och ny forskning. Inkluderar beskrivning av forskningens bidrag till 
ett effektiviserat skissarbete. Går arbetet som förväntat går resultatet att härleda till fler 
intressanta forskningsområden. 

6.2 Egna kommentarer 
Ämnet plaggskisser och kommunikationen innehöll mycket problematik som var abstrakt. 
Därav höll författarna örat öppet under observationerna och intervjuerna för att försöka hitta 
detaljer som kanske förbises. Efter observationerna och intervjuerna fann uppsatsförfattarna 
att likheter var en stor faktor i hur designer och övrig roll kommunicerade på ett rätt uppfattat 
sätt av mottagaren. Det finns intressanta likheter och olikheter i människor och deras sätt att 
arbeta. Kanske skulle en mall utföras för hur de kan komplettera varandra samr att det kan 
vara ett effektivt sätt att skapa en mer framgångsrik kommunikation generellt på 
modeföretag. 

6.3 Slutsatser 
Hur används plaggskissning som kommunikationsverktyg för 
produktutvecklingsprocessen hos modeföretag? 
Plaggskissen används på daglig basis på många olika sätt för att förmedla idé, information, känsla och 
ett behov. Plaggskissen är främst ett verktyg som färgas av den grupp som kommunicerar med den. 
För att konkretisera så börjar designern att utforma sin skiss och förmedlar information vidare till 
nästa part som tar vid, i detta fall en mönsterkontruktör som synar och tolkar in passform och stil för 
produkten för att sedan kunna skapa ett mönster med en visuell skiss om måttplacering på plagget och 
skapar en tillhörande måttlista. Inköparen kikar därefter på plaggskissen och tolkar in både designerns 
idé med skissen och mönsterkonstruktörens mått för att få en mer detaljerad bild av passformen. Detta 
för att kunna hitta rätt material i rätt kvalité för slutproduktens önskade uttryck. Plaggskissen visas 
upp både visuellt och diskuteras verbalt. Båda företagen poänterar, att utan en visuellt illustrerande 
plaggskiss skulle det inte finnas mycket att diskutera eller arbeta på. Plaggskissens funktion är till för 
att verkliggöra produkter som ännu inte existerar för att göra det lättare för de involverade parterna att 
föreställa sig plagget i sinnet, en riktlinje för det fortsatta arbetet och inte minst som ett vitalt verktyg 
för att förverkliga det fiktiva objektet till faktiska. 
 
Plaggskissen hos Outerwear-företaget är främst riktad till återförsäljare och för att få en känsla för 
kollektionen, men är också  det största verktyget för att kommunicera passform och design till 
producenter och fabriker. Likaså på Streetwear-företaget används plaggskissen för uppvisande till 
dess återförsäljare, men verkar flitigt som ett viktigt redskap internt på företaget till skapandet av en 
Tech Pack samt för att på enklaste möjliga sätt kommunicera idén till tillverkaren. Kommunikationen 
sker mellan de parter som har en förståelse för vad de vill göra med sina produkter. De som har en 



 

förståelse för sälj, de som har en förståelse för företagets image, en förståelse för kunden och hur 
deras produkter sålt i butik och i föregående säsonger. 
 
Hur kan plaggskissning med stöd av denna studie och tidigare forskning komma att bli 
mer effektivt? 
Plaggskissens effektivitet beror på olika influerande faktorer, faktorer som leder till defekter 
som minskar effektiviteten. I denna studie är dessa faktorer; tvetydig verbal kommunikation, 
problematik kring att arbeta i många olika program samtidigt, slarvigt skissande plaggskisser, 
men främst pressen på att produktutvecklingen ska gå så fort som möjligt. Det leder till att 
eftertänksamheten och mognaden av en produktidé är knapp samt att slarvfel enklare sker i 
skapandet av Tech Packen. Detta kan då orsaka att fabrikör syr upp en prototyp som är 
bristfällig som kräver mycket korrigering, innebärande att flera prover behöver sys upp och 
skickas till företaget för kontrollering innan produktion kan ta fart. Detta är både tidsödande 
och ekonomiskt kostsamt. Därför skulle en bidragande faktor till effektivisering av 
produkutvecklingsprocessen vara att lägga mer tid och eftertänksamhet kring produkten. 
 
En annan faktor som skulle leda till ett mer effektiviserat arbetssätt skulle eventuellt vara en 
implemetering av ett inköpssystem. Där all information om produkten (skiss, måttlistor, 
måttplacering, färgval, dekoration, pris och kvantitet) samlas. Mycket manuellt arbete som att 
specificera och lägga in information om produkten i olika program skulle minskas radikalt 
samt att leverantören skulle få deras information samlad på ett och samma ställe. Dessa 
faktorer behöver varje enskilt felsöka och orientera för att sedan göra en avvägning om vad 
som ska prioriteras. Tidsplanering, liknande referensram, regelbunden avstämning och en 
längre relation till fabrikör, eller till kollega, gör att arbetet går enklare till och varje individ 
lär sig vad den andre menar och hur denne fungerar i sin kommunikation om plaggskissen. 
Människan är komplex och att lära sig att vara effektiv själv är en del, att lära sig vara 
effektiv tillsammans med en annan är något nytt att lära sig. Men att lära känna sitt företag 
och sina kollegor från grunden kan vara en viktig effektivitetsbyggsten. 
 

 

 

 
 
 



 

6.4 Vidare forskning 
I detta skede vet författarna och läsaren av denna studie hur plaggskissen används som ett 
kommunikationsverktyg i produktutvecklingsprocessen internt på små modeföretag. Därav 
skulle det vara intressant för vidare forskning att undersöka hur fabriker tolkar plaggskissen 
för att tillverka en produkt så korrekt som möjligt. Alltså hur ser processen ut från 
leverantörens perspektiv? 
 
För att effektivisera produktutvecklingsprocessen långsiktigt så skulle en undersökning om 
implementering av 3D-skissning vara intressant. Då det skulle vara av intresse att undersöka 
hur 3D-skissning skulle kunna implementeras hos modeföretag i framtiden. Exempelvis vad 
skulle kostnaden för implementeringen bli och vilka för- och nackdelar finns det med 
tillämpa 3D-skissning?  
 
Ett annat program som skulle effektivisera produkutvecklingsprocesen på medelstora 
modeföretag är en implementering av ett inköpssystem. Detta för att slippa växla mellan olika 
dokument, då inköpssystem samlar all  produktinformation åt företaget samt ge notiser om 
deadlines så de inte missas. Det skulle därför vara av intresse att undersöka: hur kostsamt 
implementering skulle bli, när kommer den ge avkastning - långsiktigt sett samt hur mycket 
resurser det skulle krävas av företaget att genomföra implementeringen. 
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8.2 Formspråk för programmet Creately 

 
 

Figur 13: Eget illustrerad formspråk gjord i programmet Creately 2019 
 

8.3 Intervjuguide designer 
 

● Berätta om när du ska skapa nya produkter. Hur fungerar den processen? 
○ Berätta gärna så utförligt som möjligt. 

 
● När du skapar plaggskisser som andra ska tolka, hur gör du, tänker du för att de ska 

tolka din idé/skiss på rätt sätt? 
○ Har du några bestämda riktlinjer du följer? 

 



 

● Varför / på vilket sätt är en visuellt illustrerad plaggskiss det bästa sättet att 
kommunicera ut dina idéer på? 
 

● Behöver man några förkunskaper för att kunna tolka era skisser / Tech Packs 
“korrekt”? 

○ Vilka förkunskaper bör man veta om för att göra en så rätt tolkning som 
möjligt? 

 
●  Kan det uppstå missförstånd kring tolkningen av din plaggskiss? 

○ Händer det ofta? 
○ Om ja, varför då? Vad är det som som skulle kunna misstolkas?  
○ Om nej, på vilket sätt är det så tydligt för dig? 

 
● Vad är viktigt för att förstå varandra i produktutvecklingen? Mellan er på företaget, 

men också när det gäller att ta in andras perspektiv? 
○ Om denna fråga redan svarats på så skippa 

 
● Hur tycker du att produktutvecklingsprocessen fungerar på företaget? 

○ Vad gör er så unik/bra? 
 

● På vilket sätt skulle ni kunna effektivisera produktutvecklingen på företaget? 
 

● Finns det några program eller nya tillvägagångssätt ni har implementerat eller önskar 
att ni kunde implementera?  

 
● Vad är dina bästa råd för att kommunikationen ska gå rätt till i ett team? 

 
● Berätta om senaste gången kommunikationen eller en plaggskiss gjorde att något gick 

snett? Om du har något sådant exempel. 
 

● Hur tror du produktutvecklingsprocessen kommer se ut i framtiden? 
○ Hur skulle du vilja den såg ut i framtiden? 

 

8.4 Intervjuguide övriga roller 
 

● Vilken yrkesroll har du på företaget? 
 

● Berätta om när ni ska skapar nya produkter. Hur fungerar kommunikationen kring att 
sätta igång den processen? 

○ Berätta gärna så utförligt som möjligt. 



 

 
 

● På vilket sätt är du involverad i plaggskisser / Tech Packs i din yrkesroll? 
○ Vad är det du tolkar in / kollar på / kontrollerar? 

 
● Används plaggskissning som kommunikationsverktyg i er 

produktutvecklingsprocessen? 
○ Om ja, hur då? 

 
● Varför / på vilket sätt är en visuellt illustrerad plaggskiss det bästa sättet att 

kommunicera på? 
 

● Skulle man kunna påstå att en Tech Pack är ett visuellt språk för tillverkning av 
produkter? 

○ Om ja, hur fungerar det visuella språket? 
○ Om nej, varför inte? 

 
● Behöver man några förkunskaper för att kunna tolka era skisser / Tech Packs 

“korrekt”? 
○ Vilka förkunskaper bör man veta om för att göra en så rätt tolkning som 

möjligt? 
 

●  Kan det uppstå missförstånd kring tolkningen av designerns plaggskiss? 
○ Om ja, varför då? Vad är det som som skulle kunna misstolkas?  
○ Om nej, på vilket sätt är det så tydligt för dig? 

 
● Vad är viktigt för att förstå varandra i produktutvecklingen? Mellan er på företaget, 

men också när det gäller att ta in andras perspektiv? 
○ Om denna fråga redan svarats på så skippa 

 
● Vad är dina bästa råd för att kommunikationen ska gå rätt till i ett team? 
● Kan det uppstå någon problematik kring tolkningen av plaggskissen i produktion? 

○ Om ja, hur då? 
○ Om nej, varför är era plaggskisser så tydliga? 

 
● Berätta om senaste gången kommunikationen eller en plaggskiss gjorde att något gick 

snett? Om du har något sådant exempel. 
 

● Hur många prover tar det tills att ni är nöjda med en ny produkt? 
● Hur tycker du att produktutvecklingsprocessen fungerar på företaget? 

○ Vad gör er så unik/bra? 



 

● På vilket sätt skulle ni kunna effektivisera produktutvecklingen på företaget? 
 

● Finns det några program eller nya tillvägagångssätt ni har implementerat eller önskar 
att ni kunde implementera?  

● Hur tror du produktutvecklingsprocessen kommer se ut i framtiden? 
○ Hur skulle du vilja den såg ut i framtiden? 

 
 

 


