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Sammanfattning 
 
Detta	  är	  en	  rapport	  som	  går	  igenom	  designprocessen	  i	  att	  illustrera	  en	  virtuell	  
klädbutik	  med	  temat	  ”Stockholm	  Streetstyle”	  till	  hemsidan	  ”Stardoll.com”.	  Syftet	  
med	  rapporten	  är	  att	  få	  inblick	  i	  hur	  man	  går	  tillväga	  då	  man	  designar	  och	  vill	  
komma	  så	  nära	  en	  särskild	  stil	  eller	  ett	  tema	  som	  möjligt,	  samt	  hur	  processen	  att	  
designa	  en	  klädkollektion	  kan	  gå	  till.	  Illustreringen	  utfördes	  i	  Adobe	  Illustrator	  
och	  slutresultatet	  blev	  en	  illustrerad	  klädkollektion	  med	  21	  delar,	  totalt	  6	  outfits,	  
samt	  en	  illustrerad	  bakgrund	  till	  själva	  butiken. 
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Abstract 
 
This	  is	  a	  report	  that	  goes	  through	  the	  design	  process	  of	  designing	  and	  illustrating	  
a	  virtual	  clothing	  shop	  with	  the	  theme	  ”Stockholm	  Streetstyle”	  for	  the	  website	  
”Stardoll.com”.	  The	  purpose	  of	  the	  report	  is	  to	  examine	  how	  you	  can	  manage	  to	  
get	  as	  close	  to	  designing	  a	  certain	  style	  or	  theme	  as	  possible,	  and	  also	  how	  the	  
process	  of	  designing	  a	  clothing	  line	  can	  work,	  The	  illustrations	  were	  made	  in	  
Adobe	  Illustrator	  and	  the	  final	  result	  of	  the	  project	  was	  an	  illustrated	  fashion	  
collection	  with	  21	  parts,	  in	  the	  total	  of	  6	  outfits,	  and	  also	  a	  background	  for	  the	  
shop.	  
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1. In ledning 
 
Under	  våren	  2013	  praktiserade	  jag	  i	  fem	  veckor	  på	  ett	  företag	  som	  heter	  
Stardoll.	  Stardoll	  är	  ett	  virtuellt	  klippdocks-‐community	  för	  dem	  som	  tycker	  om	  
mode	  och	  shopping.	  Det	  är	  en	  virtuell	  värld	  där	  man	  har	  en	  egen	  avatar	  som	  man	  
t.ex.	  kan	  shoppa	  kläder	  till	  och	  inreda	  dess	  hem.	  På	  Stardoll	  fick	  jag	  hjälpa	  till	  
med	  vektorillustration	  och	  jag	  fick	  senare	  chansen	  att	  göra	  mitt	  examensarbete	  
hos	  Stardoll	  där	  min	  uppgift	  blev	  att	  till	  deras	  hemsida	  designa	  och	  illustrera	  en	  
ytterligare	  virtuell	  klädbutik	  till	  deras	  nuvarande	  utbud.	  Jag	  fick	  välja	  själv	  vilken	  
typ	  av	  genre	  jag	  ville	  att	  butiken	  skulle	  gå	  i	  och	  förslaget	  som	  de	  godkände	  var	  en	  
klädbutik	  i	  temat	  ”Stockholm	  streetstyle”.	  

 
1.1 Mål 
	  
Det	  slutliga	  resultatet	  av	  detta	  projekt	  ska	  bli	  en	  virtuell	  klädbutik	  till	  
Stardoll.com	  i	  temat	  ”Stockholm	  streetstyle”,	  med	  klädesplagg	  och	  outfits	  för	  6	  
skyltdockor.	  Alla	  plagg	  ska	  designas	  och	  illustreras	  av	  mig,	  samt	  bakgrunden	  till	  
butiken,	  men	  jag	  kommer	  till	  den	  att	  använda	  mig	  utav	  mallar	  från	  tidigare	  
klädbutiker	  och	  sedan	  ändra	  färger	  eller	  andra	  detaljer,	  samt	  lägga	  till	  min	  egen	  
logotyp.	  Logotyp	  till	  den	  virtuella	  butiken	  kommer	  också	  jag	  att	  ta	  fram.	  
	  
	  

1.2 Avgränsningar 
	  
Jag	  kommer	  att	  begränsa	  mig	  till	  kläder	  för	  tjejer	  eftersom	  att	  jag	  mest	  
intresserad	  av	  det	  modet.	  Kläderna	  jag	  designar	  och	  illustrerar	  kommer	  inte	  
heller	  att	  bli	  fysiska	  utan	  de	  är	  endast	  till	  för	  Stardolls	  virtuella	  värld.	  
Skyltdockorna	  till	  butiken	  kommer	  jag	  inte	  att	  illustrera	  själv	  utan	  dessa	  finns	  
färdiga.	  Det	  kommer	  heller	  inte	  att	  ingå	  att	  ladda	  upp	  den	  virtuella	  butiken	  på	  
Stardolls	  hemsida	  utan	  detta	  finns	  det	  andra	  anställda	  på	  Stardoll	  som	  sedan	  gör	  
om	  de	  väljer	  att	  använda	  kollektionen.	  Jag	  kommer	  inte	  heller	  under	  mitt	  
examensarbete	  att	  göra	  så	  kallad	  ”resizing”	  för	  alla	  plaggen,	  då	  man	  justerar	  alla	  
plagg	  så	  att	  de	  ska	  passa	  på	  alla	  de	  olika	  kroppstyper	  som	  avatarerna	  kan	  ha	  då	  
detta	  är	  något	  som	  görs	  i	  uppladdningsprocessen.	  

 
1.3 Syfte 
	  
Syftet	  med	  detta	  projekt	  är	  att	  få	  insikt	  i	  hur	  en	  designprocess	  inom	  modedesign	  
kan	  se	  ut	  och	  hur	  man	  omvandlar	  ett	  bestämt	  tema	  eller	  stil	  till	  att	  det	  i	  
slutresultatet	  just	  associeras	  med	  det	  temat/stilen	  och	  hur	  man	  skapar	  en	  
särskild	  identitet	  och	  en	  kollektion	  med	  klädesplagg	  som	  ska	  kunna	  kombineras	  
med	  varandra.	  	  
	  
	  



1.4 Frågestäl lning 
	  
Hur	  kan	  designprocessen	  inom	  modedesign	  se	  ut	  då	  man	  vill	  ta	  fram	  ett	  särskilt	  
tema	  eller	  stil? 
 
1.5 Målgrupp 
	  
Målgruppen	  för	  dessa	  klädesplagg	  är	  tjejer	  mellan	  15-‐18	  år.	  Stardoll	  är	  
egentligen	  riktat	  till	  7-‐17	  åringar	  men	  själva	  modet	  på	  webbsidan	  är	  inte	  kläder	  
som	  t.ex.	  sjuåringar	  använder,	  eftersom	  avatarerna	  på	  Stardoll	  inte	  är	  barn,	  utan	  
snarare	  ungdomar/vuxna. 

2. Bakgrund 
2.1 Om Stardol l  
 
Stardoll	  är	  ett	  virtuellt	  klippdocks-‐community	  som	  är	  baserat	  på	  just	  den	  
ursprungliga	  klippdocka-‐idéen	  där	  man	  klär	  på	  och	  av	  en	  docka.	  Sidan	  riktar	  sig	  
framförallt	  till	  7-‐17-‐åriga	  modeintresserade	  tjejer.	  På	  Stardoll.com	  kan	  man	  
skapa	  en	  avatar	  som	  kommer	  med	  en	  tillhörande	  svit,	  samt	  ett	  antal	  så	  kallade	  
”starcoins”	  och	  ”stardollars”.	  För	  dessa	  pengar	  kan	  man	  ta	  sin	  avatar	  till	  
”Starplaza”	  där	  man	  kan	  shoppa	  kläder,	  smink,	  smycken	  osv.	  till	  sin	  avatar.	  Man	  
kan	  också	  köpa	  möbler	  att	  inreda	  sin	  svit	  med.	  Det	  finns	  olika	  sätt	  att	  tjäna	  sina	  
”pengar”	  i	  spelet	  men	  man	  kan	  också	  köpa	  fler	  stardollars	  för	  riktiga	  pengar.	  
	  
Det	  finns	  en	  stor	  mängd	  kläder	  att	  välja	  mellan	  och	  Stardoll	  samarbetar	  även	  
mycket	  med	  riktiga	  klädmärken	  vilket	  möjliggör	  att	  man	  till	  sin	  avatar	  kan	  välja	  
kläder	  från	  klädmärkenas	  riktiga	  kollektioner.	  Exempelvis	  Miss	  Sixty	  eller	  Killah.	  
	  

	  
Figur	  1	  -‐	  Starplaza	  
	  



När	  man	  ska	  shoppa	  klickar	  man	  sig	  till	  det	  så	  kallade	  ”Starplaza”	  vilket	  är	  
avatarernas	  virtuella	  shoppingcenter.	  Till	  vänster	  (Figur	  1)	  ser	  man	  ett	  
skyltfönster	  där	  t.ex.	  nya	  aktuella	  kollektioner	  eller	  erbjudanden	  visas	  upp.	  Till	  
höger	  kan	  man	  välja	  vilken	  kategori	  man	  vill	  röra	  sig	  inom	  i	  shoppingcentret.	  
Väljer	  man	  ”Katalog”	  kommer	  man	  att	  få	  upp	  alla	  varor	  som	  finns	  att	  köpa,	  i	  mer	  
detaljerade	  kategorier	  för	  t.ex.	  vilket	  sorts	  klädesplagg	  man	  är	  ute	  efter	  eller	  
vilken	  typ	  av	  möbel	  man	  vill	  köpa.	  Detta	  är	  istället	  för	  att	  klicka	  sig	  till	  vardera	  
butik	  eller	  klädmärke.	  
	  

	  
Figur	  2	  –	  Starplaza	  shops	  
	  
I	  Starplaza	  finns	  en	  mängd	  olika	  ”shops”,	  alltså	  butiker	  för	  kläder,	  inredning	  och	  
skönhetsprodukter	  (se	  figur	  2	  ovanför).	  Klickar	  man	  sig	  in	  på	  t.ex.	  mode,	  listas	  de	  
olika	  klädbutiker	  som	  finns	  att	  välja	  mellan.	  Likaså	  för	  ”Inredning”	  som	  listar	  
inredningsbutikerna	  och	  ”Skönhet”	  som	  listar	  de	  butiker	  som	  säljer	  t.ex.	  smink	  
till	  din	  avatar.	  
	  
Förutom	  de	  butiker	  som	  är	  riktiga	  varumärken	  har	  Stardoll	  skapat	  egna	  butiker	  
med	  påhittade	  namn,	  logotyper	  och	  stilar.	  Vissa	  butiker	  är	  ”popup-‐shops”	  med	  
särskilda	  teman,	  och	  finns	  där	  en	  begränsad	  tid	  medan	  de	  andra	  butikerna	  finns	  
där	  hela	  tiden	  och	  fylls	  på	  med	  nya	  kläder.	  
	  



	  
Figur	  3	  –	  Nelly.com	  shop	  
	  
Väljer	  man	  att	  gå	  in	  på	  exempelvis	  Nellys.coms	  butik	  (se	  figur	  3	  ovan),	  hamnar	  
man	  i	  en	  virtuell	  butik	  med	  skyltdockor	  som	  bär	  de	  kläder	  som	  går	  att	  köpa.	  	  
	  

	  
Figur	  4	  -‐	  Provrum	  
	  
Om	  man	  klickar	  på	  pilen	  längst	  till	  vänster	  i	  mitten	  så	  hamnar	  man	  i	  sin	  avatars	  
provrum	  (se	  figur	  4	  ovan).	  Man	  kan	  då	  dra	  kläder	  från	  provdockorna	  i	  butiken	  
till	  sin	  avatar	  i	  provrummet	  och	  testa	  kläderna	  ser	  ut	  på.	  Vill	  man	  köpa	  en	  vara	  
drar	  man	  ner	  den	  till	  varukorgen	  och	  går	  sedan	  vidare	  till	  ”Köp”.	  
	  	  
Förutom	  att	  shoppa	  kläder	  och	  möbler	  till	  sina	  avatarer	  kan	  man	  också	  besöka	  
vänners	  avatarer	  i	  deras	  sviter.	  Stardoll	  är	  väldigt	  internationellt	  så	  man	  kan	  på	  
så	  sätt	  lära	  känna	  medspelare	  runt	  om	  i	  världen.	  	  
	  



3. Teoret isk bakgrund 
	  
Internet	  är	  idag	  fullt	  av	  människor	  som	  tar	  foton	  på	  deras	  outfits	  och	  senaste	  
inköp.	  De	  går	  runt	  på	  gatorna	  och	  fotograferar	  människor	  med	  snygga	  klädstilar.	  
Tidigare	  var	  det	  mest	  riktiga	  fotografer	  som	  faktiskt	  arbetade	  med	  detta,	  som	  
hade	  modet	  att	  våga	  gå	  fram	  till	  folk	  och	  be	  om	  ett	  fotografi.	  Människor	  svarade	  
dessutom	  ofta	  ja,	  då	  det	  förmodligen	  upplevdes	  smickrade	  att	  en	  modefotograf	  
ville	  fota	  dem.	  
Numera	  har	  även	  modebloggare	  insett	  detta	  och	  de	  trendigaste	  världsstäderna	  
kryllar	  av	  modeintresserade	  unga	  människor	  som	  tar	  kort	  på	  varandra	  för	  deras	  
bloggar	  (Tungate	  2008,	  xiv).	  
	  

3.1 Street fashion 
	  
Runt	  1960-‐talet	  kom	  det	  så	  kallade	  Street-‐modet	  till	  modevärlden	  då	  designers	  
ville	  uttrycka	  den	  tidens	  politiska	  inriktning	  och	  de	  sociala	  förändringar	  som	  
pågick.	  Många	  designers	  skapade	  kollektioner	  i	  lägre	  prisklass	  med	  klädesplagg	  
som	  var	  redo	  att	  användas	  för	  att	  locka	  den	  yngre	  generationen.	  Tidigare	  hade	  
den	  yngre	  generationen	  fått	  hålla	  sig	  inom	  de	  ramar	  som	  gällde	  för	  det	  bestämda	  
mode	  som	  deras	  föräldrar	  varit	  del	  av,	  och	  nu	  började	  de	  ifrågasätta	  den	  (Faerm	  
2010,	  44).	  
	  

3.2 Mode i Stockholm 
	  
Vad	  som	  är	  mode	  ändras	  inte	  bara	  med	  tiden,	  mode	  skiljer	  sig	  också	  mycket	  
runtom	  i	  världen	  och	  i	  olika	  grupper	  av	  samhället.	  
	  
Falck (2011, 29) beskriver svenskt	  mode	  som	  enkelt,	  strömlinjeformat	  och	  
jeansorienterat.	  Ljust	  och	  minimalistiskt	  kännetecknar	  också	  svenska	  
klädmärken	  som	  t.ex.	  ACNE,	  och	  innebär	  ofta	  formade,	  draperade	  klädesplagg.	  
Designen	  har	  då	  ofta	  jämna	  kanter	  men	  kan	  med	  hjälp	  av	  former,	  skarpa	  
skärningar	  eller	  med	  oväntade	  detaljer	  göra	  klädesplaggen	  mer	  lekfulla.	  
Färgerna	  är	  ofta	  relativt	  monokroma,	  gärna	  i	  färger	  som	  grå,	  svart	  beige	  eller	  
denim.	  Även	  internationellt	  har	  Sveriges	  mode	  satts	  på	  kartan	  och	  i	  tidningen	  
Wallpaper	  beskrivs	  Stockholm	  som	  stilrent,	  trendigt	  och	  framåtblickande.	  När	  
modefotografen	  Scott	  Schulman	  som	  driver	  bloggen	  The	  Sartorialist	  var	  i	  
Stockholm	  under	  modeveckan	  och	  fotograferade	  nämnde	  han	  att	  hade	  kunnat	  
fotografera	  samma	  typ	  av	  kläder	  tusen	  gånger	  om.	  
	  
3.3 Färg 
	  
Samhället	  har	  olika	  sätt	  att	  sätta	  mening	  på	  färg.	  Det	  kan	  ofta	  variera	  från	  kultur	  
till	  kultur	  hur	  man	  definierar	  vad	  färger	  symboliserar.	  I	  Kina	  t.ex.	  utstrålar	  röd	  
framgång	  och	  lycka,	  medan	  den	  västerländska	  kulturen	  ofta	  använder	  färgen	  röd	  
i	  sammanhang	  som	  ska	  uttrycka	  fara	  så	  som	  t.ex.	  skyltar	  i	  trafiken.	  



Färger	  som	  utmärker	  sorg	  varierar	  också	  från	  olika	  världsdelar,	  i	  Amerika	  är	  det	  
t.ex.	  färgen	  svart,	  blå	  i	  Iran,	  gul	  i	  Egypten,	  röd	  i	  Sydafrika	  och	  lila	  i	  Thailand.	  
Ofta	  har	  också	  färgkombinationer	  kulturella	  meningar	  så	  som	  att	  t.ex.	  röd	  och	  
grön	  länge	  har	  symboliserat	  jul	  eller	  att	  röd,	  orange,	  gul	  och	  brun	  signalerar	  
höstkänslor	  (Faerm	  2010,	  48).	  
	  

3.3.1 Färg i modebranschen 
	  
Designers	  använder	  färg	  för	  att	  sätta	  rätt	  känsla	  och	  tema	  på	  sina	  kollektioner.	  
När	  de	  vill	  få	  en	  slags	  rytm	  i	  kollektionen	  finns	  olika	  saker	  att	  tänka	  på.	  T.ex.	  att	  
ge	  färgerna	  i	  sin	  kollektion	  lämpliga	  proportioner.	  Det	  gäller	  inte	  bara	  att	  hitta	  
bra	  färgkombinationer	  utan	  det	  är	  också	  viktigt	  att	  fundera	  ut	  vad	  som	  ger	  en	  
lämplig	  mängd	  av	  de	  olika	  färgerna	  och	  materialen.	  Något	  man	  också	  tänker	  
mycket	  på	  är	  själva	  placeringen	  av	  färg	  och	  material	  i	  kollektionen	  för	  att	  man	  
ska	  kunna	  ge	  så	  många	  alternativ	  som	  möjligt	  att	  kombinera	  de	  olika	  plaggen	  
med	  varandra.	  I	  vissa	  kollektioner	  väljer	  designern	  en	  primärfärg	  som	  används	  
genomgående	  i	  olika	  detaljer	  i	  kollektionen.	  Färgen	  behöver	  inte	  finnas	  just	  i	  
klädesplaggen	  utan	  kan	  finnas	  i	  assessorer	  som	  t.ex.	  en	  handväska	  (Faerm	  2010,	  
56).	  
	  

3.4 En kol lekt ions uppbyggnad 
	  
Olika	  typer	  av	  klädesplagg	  kan	  kombineras	  till	  outfits	  som	  fyller	  praktiska	  och	  
kulturella	  funktioner.	  Ett	  klädesplagg	  kan	  antingen	  vara	  ett	  helkroppsplagg	  eller	  
också	  vara	  separerat	  mellan	  överdel	  och	  underdel.	  Överdelsplagg	  kan	  vara	  t.ex.	  
blusar,	  t-‐shirts,	  västar,	  jackor,	  koftor	  eller	  tröjor,	  medan	  underdelsplagg	  kan	  vara	  
t.ex.	  byxor,	  kjolar	  eller	  shorts.	  Helkroppsplagg	  inkluderar	  t.ex.	  klänningar,	  
kappor	  eller	  byxdressar.	  Alla	  dessa	  klädesplagg	  kan	  bäras	  lager	  på	  lager	  och	  på	  
sätt	  användas	  som	  både	  innerplagg	  och	  ytterplagg	  (Atkinson	  2012,	  93).	  
	  
Kläddesignern	  Mark	  Atkinson	  (2012,	  93)	  skriver	  om	  hur	  det	  i	  modeindustrin	  
finns	  designers	  som	  specificerar	  sig	  på	  ett	  särskilt	  klädesplagg	  så	  som	  t.ex.	  
märkena	  Armani	  eller	  Chanel	  är	  kända	  för	  kostymer	  eller	  märket	  Karen	  Millen	  är	  
känd	  för	  klänningar.	  De	  plagg	  man	  väljer	  till	  sin	  kollektion	  blir	  det	  som	  bedöms	  
om	  man	  är	  ute	  i	  modebranschen,	  och	  har	  man	  då	  fokus	  på	  ett	  särskilt	  
klädesplagg	  kommer	  det	  också	  att	  bli	  ifrågasatt	  huruvida	  stor	  bredd	  man	  har	  i	  
sina	  modekunskaper.	  Därför	  skriver	  Mark	  Atkinson	  att	  det	  på	  så	  sätt	  ofta	  är	  bra	  
att	  få	  med	  så	  många	  typer	  av	  klädesplagg	  som	  möjligt	  i	  sin	  kollektion.	  
	  
	  

3.5 Moodboards 
	  
Moodboards	  används	  av	  designers	  för	  att	  kommunicera	  med	  sina	  klienter	  på	  hur	  
de	  föreställer	  sig	  att	  designuppgiften	  ska	  innehålla.	  Det	  vanligaste	  är	  att	  man	  
samlar	  ihop	  både	  konkreta	  och	  abstrakta	  inspirationsbilder	  för	  det	  man	  ska	  göra,	  
och	  sedan	  placerar	  dem	  i	  ett	  collage	  för	  att	  bilderna	  tillsammans	  visuellt	  ska	  
kommunicera	  fram	  vad	  det	  är	  designern	  är	  ute	  efter.	  



Men	  en	  moodboard	  behöver	  inte	  bara	  innehålla	  bilder	  utan	  kan	  också	  innehålla	  
olika	  material,	  färger,	  tyg	  och	  andra	  fysiska	  objekt.	  Det	  finns	  inga	  bestämda	  
regler	  för	  hur	  en	  moodboard	  ska	  vara	  (Lucero	  2012,	  438).	  

 
3.6 Att designa 
	  
Att	  designa	  något	  innebär	  att	  man	  skapar	  något	  nytt.	  Att	  design	  inte	  är	  samma	  
sak	  som	  problemlösning,	  eftersom	  att	  ett	  problem	  har	  en	  lösning	  som	  antingen	  
är	  rätt	  eller	  fel.	  Design	  däremot	  har	  inget	  rätt	  svar	  eller	  facit	  utan	  man	  får	  under	  
processens	  gång	  hitta	  problem	  och	  lösning.	  
En	  designprocess	  kan	  se	  ut	  på	  många	  olika	  sätt	  och	  är	  på	  så	  sätt	  är	  design	  aldrig	  
helt	  förutsägbart.	  Det	  är	  inte	  en	  designprocess	  om	  det	  går	  att	  förutsäga	  vad	  
resultatet	  ska	  bli.	  Kombinationen	  mellan	  de	  tre	  faktorerna	  –	  designern,	  
resurserna	  och	  situationen	  –	  kommer	  alltid	  att	  vara	  unik	  och	  därför	  är	  också	  en	  
designprocess	  unik,	  även	  om	  denna	  process	  kan	  ha	  mycket	  liknande	  egenskaper	  
som	  en	  annan	  process	  (Löwgren,	  Stolterman	  2004,	  12)	  
Varje	  designprocess	  leder	  till	  att	  vår	  värld	  hela	  tiden	  fylls	  på	  med	  nya	  artefakter.	  
De	  påverkar	  oss	  inte	  bara	  genom	  dess	  nya	  funktioner	  utan	  de	  påverkar	  också	  hur	  
man	  upplever	  dess	  användningsegenskaper,	  form	  och	  skönhet.	  Löwgren	  och	  
Stolterman	  (2004,	  13)	  skriver	  också	  att	  varje	  design	  är	  en	  förändring	  av	  vår	  
livsvärld	  då	  designern	  påverkar	  vår	  övergripande	  upplevelse	  av	  världen.	  

 
4 Genomförande 
 
4.1 Förberedande arbete 
 
Efter	  att	  ha	  funderat	  på	  vad	  för	  typ	  av	  shop	  jag	  ville	  skapa,	  kom	  jag	  till	  sist	  fram	  
till	  2	  förslag	  som	  jag	  kunde	  tänka	  mig.	  Dessa	  presenterade	  jag	  för	  beställaren.	  

4.1.1 Förslag 

4.1.1.1 Träningskläder 
 
Det	  ena	  förslaget	  var	  att	  skapa	  en	  shop	  som	  sålde	  olika	  sorters	  träningskläder	  till	  
Stardoll-‐avtaren.	  Jag	  hade	  en	  uppfattning	  om	  att	  det	  för	  tillfället	  en	  trend,	  i	  både	  
Sverige	  och	  runtom	  i	  världen,	  att	  vara	  hälsosam	  och	  att	  röra	  på	  sig.	  På	  så	  sätt	  är	  
det	  även	  mycket	  fokus	  på	  att	  ha	  snygga	  och	  bra	  kläder	  då	  man	  motionerar	  osv.	  
Därför	  tänkte	  jag	  att	  det	  kanske	  vore	  eftertraktat	  för	  Stardolls	  användare	  att	  ha	  
en	  shop	  där	  de	  kan	  köpa	  och	  klä	  upp	  sina	  avatarer	  i	  snygga	  träningskläder	  så	  
som	  löparbyxor,	  löparskor	  osv.	  men	  även	  för	  olika	  sorters	  träningsformer,	  t.ex.	  
tennis,	  gymnastik,	  balett,	  fotboll	  etc.	  Jag	  ville	  i	  så	  fall	  även	  göra	  träningskläder	  
som	  stack	  ut	  lite	  ifrån	  de	  som	  normalt	  sätt	  finns	  att	  köpa	  i	  träningsbutiker.	  T.ex.	  
mer	  färger,	  mönster	  och	  lite	  annorlunda	  modeller.	  
	  



4.1.1.2 Stockholm Streetfashion 
 
Mitt	  andra	  förslag	  var	  att	  göra	  en	  klädkollektion	  inspirerad	  av	  Stockholms	  
gatumode/streetstyle.	  Min	  idé	  kring	  Stockholms	  gatumode	  kom	  till	  eftersom	  jag	  
hade	  en	  egen	  uppfattning	  om	  att	  Stockholm	  och	  Sverige	  internationellt	  ses	  som	  
ett	  ganska	  modeintresserat	  land.	  Jag	  funderade	  över	  om	  man	  i	  så	  fall	  skulle	  
fokusera	  på	  det	  mode	  som	  i	  modevärlden	  anses	  vara	  ”svenskt”,	  alltså	  då	  de	  
vuxnas	  mode.	  Eller	  om	  man	  skulle	  fokusera	  på	  de	  yngre	  Stockholmarnas	  mode,	  
som	  yngre	  modebloggare	  eller	  liknande,	  eftersom	  att	  Stardoll	  ändå	  riktar	  sig	  till	  
den	  lite	  yngre	  generationen.	  	  
	  
I	  det	  möte	  jag	  hade	  med	  beställaren	  tog	  jag	  upp	  mina	  förslag	  på	  klädkollektioner	  
till	  Stardoll.com.	  Det	  förslaget	  som	  även	  beställaren	  tyckte	  mest	  om	  var	  
Stockholm	  Streetstyle	  konceptet.	  Vad	  det	  gällde	  det	  internationella	  tycket	  om	  
just	  Stockholms	  mode,	  sa	  hon	  att	  även	  om	  internationella	  användare	  inte	  skulle	  
ha	  någon	  särskild	  koll	  på	  Stockholm,	  skulle	  de	  eventuellt	  ändå	  kunna	  uppleva	  det	  
som	  något	  exotiskt.	  
	  
Jag	  frågade	  beställaren	  vilken	  åldergrupp	  jag	  skulle	  fokusera	  på	  när	  jag	  tog	  
inspiration	  till	  klädesplaggen,	  och	  hon	  tyckte	  att	  inte	  att	  det	  fick	  vara	  för	  ung	  
ålder,	  men	  ungefär	  mellan	  15	  till	  18	  år.	  
	  
Vi	  bestämde	  att	  för	  tidsplanens	  skull	  begränsa	  kollektionen	  till	  6	  outfits,	  även	  om	  
de	  ofta	  har	  några	  fler	  skyltdockor	  i	  de	  virtuella	  butikerna.	  	  
 

4.2 Designprocessen 
 
För	  att	  hitta	  inspiration	  till	  klädkollektionen	  valde	  jag	  att	  med	  Google	  som	  
sökverktyg	  leta	  mig	  fram	  till	  olika	  sidor	  som	  presenterar	  gatumode	  från	  
Stockholm.	  Den	  sida	  som	  vid	  flera	  tillfällen	  dök	  upp	  var	  en	  hemsida/blogg	  vid	  
namn	  Carolines	  Mode/Stockholm	  Streetstyle	  
(carolinesmode.com/stockholmstreetstyle/)	  som	  drivs	  av	  Caroline	  Blomst.	  Hon	  
uppmärksammar	  människor	  och	  deras	  stil	  på	  gatorna	  och	  fotograferar	  dem,	  
sedan	  läggs	  de	  ut	  på	  hemsidan.	  Härifrån	  tog	  jag	  en	  hel	  del	  bilder,	  men	  även	  från	  
andra	  sidor	  som	  presenterade	  foton	  av	  gatumode	  från	  Stockholm. 
 
4.2.1 Moodboards 
 
I	  början	  av	  en	  ny	  designuppgift	  behövs	  en	  bra	  metod	  för	  att	  veta	  hur	  man	  ska	  
hantera	  designprocessen.	  Jag	  har	  i	  min	  designprocess	  använt	  mig	  av	  så	  kallade	  
moodboards.	  
	  



Jag	  satte	  ihop	  alla	  mina	  inspirationsbilder	  till	  2	  moodboards	  och	  la	  även	  in	  
fotografier	  på	  tomma	  gator	  i	  Stockholm,	  samt	  andra	  foton	  från	  Stockholm	  stad,	  
för	  att	  få	  en	  känsla	  av	  staden.	  Jag	  gjorde	  två	  mood	  boards	  av	  denna	  typ.	  

Figur	  5	  –	  Mood	  board	  1	  

	  
Figur	  6	  –	  Moodboard	  2	  
	  
Efter	  att	  jag	  gjort	  dessa	  mood	  boards	  tog	  jag	  fram	  ytterligare	  en	  mood	  board	  med	  
mer	  detaljerad	  inspiration	  för	  slags	  vilka	  klädesplagg	  och	  outfits	  jag	  skulle	  vilja	  
illustrera.	  Detta	  blev	  tillslut	  ungefär	  de	  plaggen	  jag	  skulle	  komma	  att	  bestämma	  
mig	  för	  och	  illustrera.	  Vissa	  av	  klädesplaggen	  byttes	  dock	  ut	  och	  färgerna	  
ändrades	  många	  gånger	  under	  tiden.	  



Figur	  7	  –	  Moodboard,	  outfits.	  
	  
	  
4.2.2 Färgschema 
 
Från	  moodboarden	  med	  de	  olika	  klädkombinationerna	  var	  jag	  också	  tvungen	  att	  
ändra	  färger	  på	  många	  av	  plaggen.	  Precis	  som	  Faerm	  skriver	  är	  färg	  en	  viktig	  del	  
i	  att	  skapa	  rätt	  känsla	  i	  kollektionen	  (2010,	  56).	  För	  att	  få	  en	  överblick	  över	  vilka	  
färger	  min	  kollektion	  skulle	  gå	  i,	  gjorde	  jag	  ett	  färgschema.	  Färgschemat	  skulle	  
komma	  att	  ändras	  flera	  gånger	  under	  processen	  men	  i	  det	  slutgiltiga	  färgschemat	  
som	  jag	  tillslut	  bestämde	  mig	  för	  hade	  jag	  valt	  dels	  några	  färger	  som	  var	  neutrala	  
och	  jordnära	  som	  t.ex.	  beige	  och	  brun	  (se	  figur	  8).	  Detta	  eftersom	  då	  det	  enligt	  
min	  egen	  uppfattning	  är	  färger	  som	  ofta	  representerar	  ett	  svenskt	  mode	  och	  
detta	  stämmer	  också	  överens	  med	  det	  som	  Falck (2011, 29)	  tar	  upp	  i	  sin	  artikel.	  
Jag	  la	  även	  till	  en	  blå	  färg	  som	  skulle	  representera	  jeans,	  då	  jag	  redan	  bestämt	  
mig	  för	  att	  använda	  mig	  utav	  några	  plagg	  i	  jeanstyg.	  Falck (2011, 29)	  skriver	  
också	  att	  svenskt	  mode	  gärna	  är	  jeansorienterat.	  Jag	  ville	  också	  ha	  några	  lite	  mer	  
starka	  färger	  i	  kollektionen	  och	  valde	  då	  en	  lite	  militärgrön	  färg	  och	  även	  en	  
rödorange	  färg.	  Enligt	  mina	  egna	  observationer	  är	  detta	  färger	  som	  jag	  ofta	  ser	  
på	  människors	  kläder	  på	  gatorna	  i	  Stockholm,	  särskilt	  den	  militärgröna	  färgen.	  
Slutligen	  la	  jag	  också	  till	  svart	  och	  vit,	  då	  de	  är	  färger	  som	  är	  svåra	  att	  undvika,	  
och	  som	  jag	  även	  uppmärksammat	  är	  trendiga	  i	  vårmodet	  2013.	  
	  
	  



	  
Figur	  8	  –	  Färgschema	  

 
 
 
4.3 I l lustrer ing i Adobe I l lustrator 
	  
Illustrering	  av	  Stardolls	  kläder	  görs	  i	  Adobe	  Illustrator.	  Förutom	  de	  olika	  
funktioner	  och	  inställningar	  som	  jag	  under	  praktiken	  har	  fått	  lära	  mig	  bättre,	  så	  
har	  Stardoll	  också	  olika	  manér	  att	  tänka	  på	  då	  man	  illustrerar.	  T.ex.	  så	  får	  inte	  
filstorleken	  på	  föremålet	  vara	  för	  stor	  för	  att	  det	  ska	  gå	  att	  ladda	  upp	  på	  
hemsidan.	  För	  att	  kunna	  förhålla	  sig	  till	  detta	  måste	  man	  därför	  undvika	  att	  det	  
blir	  för	  många	  så	  kallade	  ”punkter”	  i	  Illustrator-‐filen	  när	  man	  använder	  sig	  av	  
olika	  verktygen.	  Vissa	  illustreringsverkltyg	  skapar	  färre	  punkter	  medan	  andra	  
gör	  att	  det	  kan	  bli	  fler	  punkter,	  som	  man	  ofta	  kanske	  inte	  har	  nytta	  av,	  och	  då	  är	  
det	  bra	  att	  rensa	  bort	  så	  många	  som	  möjligt.	  
	  
När	  jag	  illustrerar	  plaggen	  är	  det	  viktigt	  att	  inte	  kopiera	  något	  existerande	  
klädesplagg	  fullt	  ut.	  När	  Stardoll	  illustrerar	  sina	  klädesplagg	  använder	  de	  sig	  av	  
mycket	  inspirationsbilder	  på	  kläder,	  men	  de	  försöker	  alltid	  ändra	  saker	  som	  att	  
byta	  färg,	  lägga	  till	  detaljer/	  ta	  bort	  detaljer	  eller	  liknande.	  Det	  får	  aldrig	  synas	  
att	  man	  har	  ritat	  av	  ett	  särskilt	  plagg,	  förutsatt	  att	  man	  inte	  illustrerar	  för	  ett	  
existerande	  varumärke	  som	  ska	  finnas	  på	  sidan.	  Då	  ska	  det	  ju	  istället	  vara	  så	  likt	  
som	  möjligt. 
	  
De	  föremål	  som	  skapas	  för	  Stardolls	  hemsida	  måste	  passa	  den	  nivå	  av	  realism	  
som	  Stardoll	  har	  valt	  att	  hållit	  sig	  till.	  Det	  är	  viktigt	  att	  t.ex.	  ett	  klädesplagg	  ser	  så	  
verkligt	  ut	  som	  möjligt	  från	  det	  avståndet	  som	  användarna	  ser	  det	  på	  sidan.	  
Om	  man	  zoomar	  in	  på	  ett	  klädesplagg	  som	  är	  illustrerat	  för	  Stardoll	  kan	  man	  se	  
att	  på	  nära	  håll	  inte	  behöver	  vara	  så	  detaljerat	  som	  det	  ser	  ut	  när	  man	  zoomar	  ut	  
och	  ser	  det	  i	  rätt	  storlek.	  Det	  blir	  onödigt	  att	  lägga	  ner	  mycket	  arbete	  på	  små	  



detaljer	  då	  det	  inte	  kommer	  att	  synas	  på	  långt	  håll.	  Därför	  måste	  man	  hitta	  sätt	  
att	  illustrera	  så	  detaljer	  syns	  och	  ser	  realistiska	  ut,	  men	  ändå	  illustrera	  det	  så	  
simpelt	  som	  möjligt,	  också	  detta	  för	  att	  hålla	  nere	  på	  filstorleken.	  Nedan	  visas	  ett	  
exempel	  (Figur	  9)	  på	  hur	  ett	  klädesplagg	  kan	  se	  ut	  på	  nära	  håll	  och	  sedan	  hur	  det	  
ser	  ut	  på	  långt	  håll/rätt	  skala.	  
	  
Här	  visas	  t.ex.	  en	  dragkedja	  och	  armhålans	  veck	  på	  en	  bomberjacka	  jag	  
illustrerat	  till	  min	  kollektion.	  Dragkedjan	  behöver	  inte	  illustreras	  mer	  detaljerat	  
än	  att	  rita	  ett	  streck	  med	  en	  gradient	  i	  guldaktig	  ton.	  Detta	  kommer	  på	  ett	  längre	  
avstånd	  att	  ge	  intryck	  av	  en	  dragkedja.	  
	  

	  
Figur	  9	  –	  Närbild	  på	  illustration	  av	  jacka.	  
Såhär	  ser	  jackan	  ut	  på	  längre	  håll.	  
	  

	  
Figur	  10	  –	  Illustration	  av	  jacka	  



	  
Illustrationen	  av	  alla	  de	  plagg	  som	  jag	  bestämt	  mig	  för	  att	  ta	  fram	  börjar	  alltid	  
med	  att	  jag	  har	  ett	  dokument	  som	  är	  tomt	  förutom	  en	  inklistrad	  Stardoll-‐avatar	  i	  
rätt	  skala.	  Det	  kan	  också	  vara	  så	  att	  jag	  bredvid	  avataren	  klistrar	  in	  ett	  foto	  på	  
det	  plagg	  jag	  tar	  inspiration	  från	  och	  vill	  härma,	  för	  att	  jag	  ska	  kunna	  titta	  på	  det	  
samtidigt	  som	  jag	  illustrerar.	  
	  
Jag	  börjar	  sedan	  med	  att	  rita	  grundplattan	  av	  plagget,	  denna	  form	  kommer	  sedan	  
att	  göras	  till	  en	  urklippningsmask	  så	  att	  även	  om	  jag	  illustrerar	  och	  det	  hamnar	  
utanför	  denna	  platta,	  så	  kommer	  det	  runtomkring	  sedan	  att	  skäras	  bort.	  Denna	  
form	  utger	  alltså	  precis	  hur	  formen	  av	  plagget	  kommer	  att	  se	  ut.	  
	  

	  
Figur	  11	  –	  Illustration	  av	  byxor,	  grundform	  
	  
På	  denna	  form	  börjar	  jag	  sedan	  illustrera	  skuggor,	  både	  i	  kanterna	  av	  plagget	  för	  
att	  skapa	  ett	  djup	  och	  även	  mitt	  på	  plagget	  där	  veck	  uppstår.	  Jag	  fick	  på	  min	  
praktik	  rådet	  att	  illustrera	  kant-‐skuggorna	  en	  bit	  utanför	  plagget,	  detta	  för	  att	  
man	  senare	  på	  ett	  enklare	  sätt	  ska	  kunna	  justera	  plaggets	  form	  till	  de	  olika	  
kroppsformerna	  som	  finns	  att	  välja	  mellan	  på	  Stardolls	  avatarer.	  Det	  skulle	  då	  bli	  
lättare	  att	  bara	  behöva	  dra	  i	  kanterna	  på	  grundformen	  av	  klädesplagget,	  då	  
själva	  skuggan	  gjorts	  så	  pass	  stor	  att	  den	  inte	  ändras	  (se	  den	  markerade	  skuggan	  
på	  vänster	  byxben	  på	  figur	  12	  nedan).	  



Figur	  12	  –	  Illustration	  av	  skuggor	  på	  byxor	  
	  
De	  olika	  skuggorna	  som	  ger	  intryck	  av	  veck	  illustreras	  med	  hjälp	  av	  svarta	  
partier	  med	  låg	  opacitet.	  Ibland	  kan	  man	  även	  göra	  en	  gradient	  som	  går	  från	  
svart	  till	  ljusare	  med	  låg	  opacitet	  för	  att	  ge	  ett	  extra	  realistiskt	  intryck	  (se	  
grönmarkerat	  skuggparti	  på	  höger	  byxben	  på	  figur	  13	  nedan).	  

Figur	  13	  –	  Illustration	  av	  skrynklor	  och	  veck	  på	  byxor. 
 
	  
När	  man	  är	  klar	  med	  hur	  plagget	  ska	  se	  ut	  så	  vill	  man	  få	  bort	  de	  skuggorna	  som	  
hamnat	  utanför	  gör	  man	  en	  urklippningsmask	  som	  tar	  bort	  allt	  som	  är	  utanför	  
grundplattan	  jag	  först	  illustrerade	  (se	  figur	  14	  nedan).	  Sedan	  har	  man	  ett	  färdigt	  
plagg. 
	  

 
Figur	  14	  –	  Färdig	  illustration	  av	  byxor,	  urklippningsmask. 



 
4.4 Logotyp 
	  
Jag	  hade	  också	  uppgiften	  att	  skapa	  ett	  lämpligt	  namn	  och	  en	  logotyp	  som	  passade	  
den	  kollektion	  jag	  nu	  skapat.	  Till	  en	  början	  experimenterade	  jag	  med	  många	  
olika	  typsnitt	  och	  namn.	  Tillslut	  fastnade	  jag	  för	  ett	  serif-‐typsnitt	  vid	  namn	  
”Didot”	  och	  bestämde	  mig	  för	  att	  kalla	  kollektionen	  för	  ”STHLM	  Streets”.	  
Jag	  tyckte	  att	  Didot	  kändes	  passade	  då	  jag	  associerade	  typsnittet	  till	  en	  typ	  av	  
gatuskyltar,	  och	  gator	  som	  i	  sin	  tur	  kunde	  associeras	  med	  Stockholms	  gator	  och	  
streetfashion.	  Jag	  kom	  också	  att	  tänka	  på	  en	  svensk	  cafékedja	  vid	  namn	  ”Stories	  
Caféer”	  som	  finns	  runtom	  i	  Stockholm,	  deras	  logotyp	  och	  grafiska	  profil	  är	  enkel	  
och	  svartvit.	  
	  
	  

Figur	  15	  –	  Stories	  Caféer,	  grafisk	  profil.	  	  	  Figur	  16	  –	  Gatuskylt.	  
	  
	  
Resultatet	  av	  logotypen	  blev	  det	  här:	  
	  

Figur	  17	  –	  Logotyp	  STHLM	  Streets	  



 
4.5 Bakgrund t i l l  shop 
 
Den	  bakgrund	  som	  ska	  vara	  själva	  butiken	  i	  den	  virtuella	  värld	  som	  Stardoll	  är,	  
tog	  jag	  fram	  genom	  att	  använda	  en	  mall	  från	  en	  tidigare	  butiksmiljö.	  Jag	  ville	  ha	  
bakgrunden	  ganska	  enkel	  och	  stilren	  bakgrund,	  dels	  för	  att	  det	  känns	  mest	  
svenskt	  men	  också	  för	  att	  det	  mesta	  fokus	  ska	  ligga	  på	  kläderna.	  	  
Den	  vita	  väggen	  gjorde	  också	  att	  logotypen	  kom	  fram	  på	  ett	  bra	  sätt	  eftersom	  att	  
den	  är	  tänkt	  att	  vara	  svart	  text	  på	  vit	  bakgrund.	  
	  

 
Figur	  18	  –	  Bakgrund	  till	  shop.	  

 
 
 
5. Resultat  
 
Det	  slutgiltiga	  resultatet	  blev	  en	  kollektion	  i	  21	  delar,	  varav	  14	  av	  dessa	  var	  
klädesplagg,	  5	  var	  skor	  och	  2	  assesoarer.	  
Precis	  som	  Atkinson	  (2012,	  93)	  skriver	  i	  har	  jag	  försökt	  att	  variera	  mig	  mellan	  
flera	  olika	  typer	  av	  plagg	  så	  att	  man	  ska	  kunna	  kombinera	  många	  av	  dem	  med	  
varandra.	  	  
 
Kläderna	  i	  kollektionen	  kan	  i	  olika	  kombinationer	  både	  vara	  för	  sommar	  och	  
vinter	  då	  den	  inkluderar	  både	  jackor,	  långbyxor,	  kängor	  men	  också	  linne,	  shorts	  
och	  nättare	  skor.	  Jag	  valde	  att	  variera	  kläderna	  på	  detta	  sätt	  för	  att	  få	  en	  så	  bred	  
känsla	  av	  så	  kallad	  Stockholms	  streetfashion	  som	  möjligt,	  eftersom	  att	  Sverige	  
har	  både	  en	  stor	  del	  av	  kalla	  årstider	  som	  varma	  årstider.	  
 



 
Figur	  19	  –	  Klädkollektionens	  alla	  delar. 
 
5.1 Kol lekt ionen består av: 
	  

5.1.1 Klädesplagg 
 

-‐ Två	  jackor	  	  
-‐ Två	  toppar	  
-‐ En	  kofta	  
-‐ En	  tröja	  med	  skjorta	  under	  
-‐ Två	  t-‐shirts	  
-‐ Två	  långbyxor	  
-‐ Två	  par	  shorts	  

	  	  

5.1.2 Skor 
-‐ Två	  klackskor	  
-‐ Ett	  par	  loafers	  
-‐ Ett	  par	  höga	  sneakers	  
-‐ Ett	  par	  kängor	  

 
5.1.3 Accessoarer 
	  

-‐ En	  väska	  
-‐ Ett	  par	  hörlurar	  

	  
	  



	  
Färgerna	  på	  klädesplaggen	  har	  gått	  efter	  det	  slutgiltiga	  färgschemat	  som	  jag	  kom	  
fram	  till.	  Färgerna	  är	  inte	  alltför	  starka	  precis	  som	  svenskt	  mode	  ofta	  
representerar	  (Falck 2011, 29).	  Jag	  försökte	  med	  färgerna	  skapa	  en	  samhörighet	  
i	  kollektionen	  genom	  att	  använda	  färger	  på	  flera	  ställen	  i	  kollektionen.	  Den	  röda	  
färgen	  på	  tröjan	  återkommer	  i	  ett	  par	  klackskor	  samt	  i	  en	  tunn	  söm	  på	  den	  
svarta	  klänningen.	  
	  
De	  assessorer	  jag	  skapade	  blev	  en	  väska	  samt	  ett	  par	  hörlurar.	  Jag	  såg	  en	  
streetstyle-‐bild	  på	  en	  tjej	  som	  hade	  ett	  par	  hörlurar	  runt	  nacken	  och	  det	  tyckte	  
jag	  kändes	  som	  en	  passande	  detalj	  till	  min	  kollektion. 
 

Figur	  20	  –	  Den	  fullständiga	  virtuella	  klädbutiken. 	  



6 Slutsatser och diskussion 
 
Mitt	  mål	  var	  att	  designa	  och	  illustrera	  en	  virtuell	  klädbutik,	  med	  temat	  
Stockholm	  Streetstyle,	  åt	  Stardolls	  hemsida.	  Det	  hela	  gick	  bra	  och	  enligt	  planen,	  
det	  var	  dock	  lite	  svårt	  att	  hålla	  den	  tidsplan	  jag	  från	  början	  hade	  ritat	  upp,	  
eftersom	  att	  jag	  inte	  kunde	  avgöra	  hur	  lång	  tid	  det	  skulle	  ta	  att	  illustrera	  då	  jag	  
fortfarande	  håller	  på	  att	  lära	  mig	  programmet	  och	  tekniken.	  
	  
Själva	  illustrationen	  av	  klädesplaggen	  gick	  förvånansvärt	  fort	  om	  man	  skulle	  
lägga	  ihop	  den	  tiden	  jag	  la	  ner	  på	  det,	  men	  det	  blev	  ganska	  utspritt	  under	  hela	  
perioden	  då	  jag	  hela	  tiden	  ville	  ändra	  saker	  eller	  lägga	  till	  något.	  
Just	  detta	  var	  en	  stor	  del	  av	  den	  designprocess	  som	  jag	  gick	  igenom	  när	  jag	  tog	  
fram	  kollektionen.	  Det	  var	  när	  jag	  såg	  kläderna	  bredvid	  varandra	  i	  arrangerade	  
outfits	  som	  jag	  kunde	  se	  en	  helhet	  i	  kollektionen	  och	  därför	  skedde	  mycket	  av	  
designdelen	  i	  skedet	  då	  de	  flesta	  plagg	  redan	  var	  illustrerade,	  men	  jag	  ändå	  
kunde	  ändra	  färg	  eller	  andra	  detaljer	  på	  dem.	  	  
	  
På	  så	  sätt	  har	  jag	  verkligen	  fått	  insikt	  i	  att	  en	  designprocess	  kan	  se	  väldigt	  olika	  
ut	  i	  olika	  sammanhang	  precis	  som	  Löwgren	  och	  Stolterman	  (2004,	  12)	  skriver.	  
Det	  gick	  inte	  att	  bestämma	  exakt	  hur	  allt	  skulle	  se	  ut	  från	  början	  så	  som	  färger	  
och	  klädesplagg,	  och	  sedan	  bara	  illustrera	  dem.	  De	  flesta	  beslut	  togs	  medan	  jag	  
illustrerade	  och	  klistrade	  in	  de	  olika	  plaggen	  bredvid	  och	  ihop	  med	  varandra	  så	  
att	  jag	  kunde	  se	  deras	  samhörighet.	  
	  
Att	  få	  en	  samhörighet	  mellan	  kläderna	  i	  en	  kollektion	  var	  precis	  som	  Faerm	  
2010,	  56)	  en	  viktig	  del	  av	  processen.	  Det	  krävdes	  många	  ändringar	  på	  färger	  och	  
olika	  detaljer	  under	  hela	  processens	  gång	  för	  att	  tillslut	  få	  fram	  rätt	  känsla.	  	  
	  
Plaggen	  jag	  bestämde	  mig	  för	  kom	  dels	  från	  inspiration	  från	  bilder,	  bloggar	  och	  
annat.	  Men	  mycket	  av	  det	  kom	  också	  från	  min	  egen	  uppfattning	  av	  vad	  jag	  ser	  att	  
folk	  har	  på	  sig	  i	  Stockholm.	  Det	  går	  aldrig	  att	  titta	  på	  min	  kollektion	  och	  säga	  att	  
min	  kollektion	  ÄR	  Stockholms	  mode/streetstyle	  mode	  eftersom	  att	  det	  alltid	  
kommer	  att	  finnas	  olika	  uppfattningar	  om	  vad	  en	  stil	  eller	  ett	  särskilt	  tema	  är.	  
Men	  det	  har	  varit	  spännande	  med	  processen	  att	  försöka,	  genom	  att	  ta	  del	  av	  olika	  
kännetecken	  som	  finns,	  ta	  fram	  en	  röd	  tråd	  och	  avgränsa	  sig	  så	  gott	  det	  går	  till	  en	  
särskild	  stil.	  
	  
En	  annan	  av	  processen	  som	  jag	  tyckte	  blev	  väldigt	  viktig	  i	  designprocessen	  för	  
att	  skapa	  en	  klädkollektion	  var	  att	  göra	  moodboards	  i	  början	  av	  processen,	  
eftersom	  man	  då	  fick	  en	  första	  känsla	  av	  vad	  kollektionen	  skulle	  bli.	  Även	  om	  det	  
inte	  blir	  precis	  som	  man	  tänker	  från	  början	  så	  ger	  moodboards	  en	  ungefärlig	  
grund	  för	  kollektionen	  och	  man	  kunde	  alltid	  titta	  tillbaka	  på	  dem	  och	  se	  vad	  man	  
från	  början	  var	  ute	  efter.	  
	  
Nästa	  steg	  för	  mig	  är	  att	  komma	  överens	  med	  Stardoll	  om	  sista	  eventuella	  
ändringar	  eller	  tillägg	  innan	  jag	  sparar	  alla	  klädesplagg	  i	  flash	  för	  att	  dem	  på	  
Stardoll	  sedan	  ska	  kunna	  lägga	  ut	  butiken	  på	  sidan.	  	  
	  



7 Käl l förteckning 
	  
	  
7.1 Trycka käl lor  
	  
Atkinson,	  Mark.	  2012	  (2012);	  How	  to	  create	  your	  final	  collection:	  A	  fashion	  
student’s	  handbook;	  London:	  Laurence	  King	  Publishing	  Ltd.	  
	  
Faerm,	  Steven.	  2010	  (2011);	  Principles,	  Practice	  and	  Techniques:	  The	  Ultimate	  
Guide	  For	  Aspiring	  Fashion	  Designers;	  2	  uppl;	  London:	  Thames	  &	  Hudson	  Ltd.	  
	  
Falck, Karin (2011) Det Svenska Modeundret, Stockholm: Norstedts. 
	  
Lucero,	  Anderés	  2012	  (2012)	  Framing,	  Aligning,	  Paradoxing,	  Abstracting,	  and	  
Directing:	  How	  Design	  Mood	  Boards	  Work.	  
	  
Löwgren,	  Jonas	  &	  Stolterman,	  Erik	  (2004),	  Design	  av	  informationsteknik:	  
materialet	  utan	  egenskaper.	  2	  uppl.	  Lund:	  Studentlitteratur.	  
	  
Tungate,	  Mark.	  2005	  (2008);	  Fashion	  Brands:	  Branding	  Style	  from	  Armani	  to	  
Zara;	  2	  uppl;	  Philadelphia:	  Kogan	  Page	  Limited.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


