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– En studie kring skisskommunikation mellan beställare och leverantör

Sammanfattning
Uppsatsen beskriver en studie kring hur kommunikation genom plaggskiss mellan distributör
och leverantör kan utvecklas. Syftet är att uppdatera och kvalitetssäkra skissmaterial för att
undersöka till hur stor del detta kan reducera kommunikationsproblem och minimera
provhantering av insida kavaj inom konfektionsföretag. Studien har gjorts i samarbete med ett
modeföretag som varit uppdragsgivare för ämnet. Metoden är baserad på en
kvalitetsförbättringsprocess för att ta reda på vad leverantör samt distributör anser vara en
tydlig skiss. Genom datainsamling i form av enkät samt frågeformulär har en utvärdering av
företagets kavajskisser gjorts. Detta för att kvalitetssäkra skisser inom företaget och
undersöka om detta kan leda till mindre missförstånd inom produktion.
Fokusområdet i studien är skisser av en kavajinsida då företaget upplevt problem med dessa i
prototypframtagningen sedan en tid tillbaka. Resultatet i studien baseras på en jämförelse av
två kavajprototyper som fabriken skickat till företaget för ett första förslag på hur de kan
tillverka kavajen. Resultat och diskussion belyser och utvärderar betydelsen av de
kvalitetssäkrade skisserna gentemot de osäkrade, och om dessa är väsentliga för företagets
önskade kvalitet och standard för produkten eller inte. Slutsatsen täcker hur önskad kvalitet
och standard för en kavaj kan uppfyllas för det aktuella modeföretaget.
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Abstract
This thesis is a study that investigates how the communication in the developing process of a
garment can be developed between a distributor and a supplier. The purpose is to investigate
how large part of the quality assured and processed sketches can help improve the
communicational issues and minimize the number of samples that are being transported
between the buyer and the factory causing delays due to large distances. The study has been
carried out in collaboration with a company that has been job initiator for the subject of the
thesis. The main area in the method are based on a quality improving process to discover what
a supplier as well as a distributor consider to be a distinct sketch. By using a survey as a data
collection method, an evaluation of the fashion company`s sketches have been exercised. To
reassure the quality of the sketches within the company and to investigate whether this can
cause minor misunderstandings within the production department.
In this study outlines of the inside of a blazer have been the focus as the company recently has
experienced issues with these parts in the production of prototypes. The result is based on a
comparison between two blazer prototypes that the factory has sent to the company as a first
suggestion to manufacture the blazer. The conclusion highlights and evaluates the level of
importance of the quality assured sketches versus the non-assured ones, and whether these are
essential for the company`s desired quality and standard of the item or not. Thus, the
conclusion also covers a discussion around how to fulfill the desired quality and standards of
a blazer for the fashion company in question.
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Förord
Denna studie har utförts i önskan om att få större förståelse och ökad kunskap om hur
leverantörer tolkar skisser av kavajers insida. Syftet är att genom studien kunna minimera
missförstånd mellan företag och leverantör samt på så vis minimera felsömnad inom
produktionen.
Jag vill tacka mina medstudenter i min opponentgrupp samt handledare från Textilhögskolan
som givit mig råd för att driva studien i rätt riktning. Dessutom vill jag tacka min
uppdragsgivare och handledare från företaget för behjälpliga åsikter. Vill även ge de
leverantörer som tagit sig tid att besvara mina frågor i uppdraget ett stort tack.
Swedish School of Textiles Borås 2018
Evelina Johansson

Terminologi
Företaget - Syftar till det företaget som studien görs i samarbete med.
Leverantör - Syftar till företagets tillverkande fabriker.
Teknisk plaggskiss - Skiss av plaggets utseende, proportioner samt detaljer.
Helkonstruerad kavaj - Företagets modellnamn för en kavajmodell som är hel fodrad.
Mellanlägg - Ett extra förstärkande tyglager med klister på ena sidan som används för att
skapa form och stadga i ett plagg.
Axelvadd - En vadd formad för att skapa form över axeln.
Rulle - Används i sömmen där axelvadden sys ihop med ärmen för att skapa mjuk form.
Haircloth canvas (tagel) - Ett förstärkande tyg som är lätt att forma över bröst delen av en
kavaj.
Tech pack (tekniska specifikationer för tillverkning) - Ett paket med olika
tillverkningsdokument om krävs för att leverantören ska kunna producera en produkt enligt
önskemålen.
Illustrator CC (programvara) - Skissprogram för att designa och bygga upp tekniska
plaggskisser.
Kvalité - I rapporten syftar kvalité på den standard uppdragsgivaren vill uppnå, det vill säga
deras syn på värdet av produkten de anser sig kunna uppnå.
Första prototyp - Första exempel på en prototyp som leverantören/ fabriken framställer för en
ny produkt som så småningom ska produceras.
Mock up (en prototyp) - En annan typ av benämning för första prototyp som leverantören
framställer i ett tidigt stadie innan produktion.
Blazerguide (kavajguide) - Ett kompendium med skisser för insida av kavaj.
Stay tape (fästningstejp) - En slags lim /tejp som används på insidan av kavaj för att fästa
exempelvis foderdelar på sin plats så att sömmar ligger på sin plats.

1. Inledning
1.1 Bakgrund
Studien skrivs i samarbete med ett svenskt modeföretag. Deras koncept är som utgångspunkt
slitstarka dam - och herrkläder med en modern stil. Företaget erbjuder allt ifrån kostymer,
eleganta klänningar, chinos, skinnaccessoarer och varma ytterplagg. Verksamhetens arbetssätt
beskrivs som en kombination av design- och inköpsstyrt. Design och mönsterkonstruktion
görs på plats på huvudkontoret och skickas tillsammans med specifikationer till produktion
hos leverantör.
Kavajerna är en av de mest säljande produkterna i företaget därmed anses uppbygganden av
den vara ytterst viktig. En kavajinsida är uppbyggd av flera tyglager för att uppnå önskad
passform. För att bygga upp insidan används mellanlägg, tagel, vadd och axelvadd, vilket är
av yttersta vikt att dessa placeras på rätt sätt, då detta utgör den form och siluett som ska
representera stilen för företagets målgrupp.
Företaget har de senaste två åren upplevt problem med insidan av deras helkonstruerade kavaj
då deras prover som gjorts har varierat i utseende beroende på tillverkare. Detta har resulterat
i extra arbete, då ett flertal prototyper har varit tvungna att skickas innan de kommit fram till
en slutlig prototyp som blivit godkänd. Detta i sin tur orsakar förlängda ledtider i
produktionsprocessen. Det finns därför ett intresse hos företaget att förtydliga skisser av
insidan för kavaj som kan skickas med till leverantör för att undersöka om detta kan hjälpa till
att förkorta ledtidsprocessen. Företaget har sedan två år tillbaka inte haft några tydliga skisser
att skicka till sina leverantörer för att visa hur de vill ha sin standard av insida kavaj. Tanken
med studien är att undersöka hur viktig en tydlig skiss är inom produktionsprocessen för att
plagget ska bli enligt företagets förväntan.

1.2 Tidigare undersökningar och litteraturgenomgång
Det tidigare skissdokument som utformats av företaget kallas ”Blazerguide” detta skapades av
Carlsson (2011) i syfte som ett examensarbete för att ge olika exempel på hur en kavajinsida
kan byggas upp. För att visa att det finns många olika typer av siluetter av en kavaj samt att
olika uppbyggnader kan passa olika bra för olika material. Som utgångspunkt för
skissmaterialet i denna studie kommer Carlssons (2011) skisser att ligga till grund och
vidareutvecklas till en ny standard för insida kavaj.
En tidigare studie inom området kvalité har studerat orsaker till kvalitetsbrister hos produkter
utvecklade av ett svenskt textilföretag som producerade i Indien. Studien undersökte hur
företaget kunde förbättra sin kvalitet. För att uppfylla syftet i studien, använde de sig av en
analysmetod kallad triangulering där de undersökte varför kvalitetsbristerna på ett företags
produkter uppstår och vad som kan göras för att förebygga detta (Saltin & Östring 2017).
Primärdata i studien utgjordes av kvalitativt empiriskt material som bestod av intervjuer med
respondenter från fallföretaget, dess leverantörer samt två externa oberoende parter. Denna
studie uppfyllde sitt syfte då majoriteten av kvalitetsbrister hos företagets produkter härleds
till produktionen samt en rad olika faktorer av underliggande orsaker. Så som att Tech pack
inte varit tillräckligt begripliga samt att tydligheten av förväntad kvalitetsnivå inte nått fram
igenom kommunikationen mellan företaget och leverantör. Studien kom fram till förslag på
vidare forskning att applicera åtgärder som förenkling av skisser och Tech pack då deras
studie gav resultat att Tech pack endast används innan en första prototyp blivit godkänd,
sedan används prototypen som referens inför produktion. De kom fram till att de
specifikationer som skickas måste vara balanserade och helst inte ha för mycket onödig
information som kan ställa till missuppfattning (Saltin & Östring 2017). Enligt Roozenburg
och Dorst (1991) som studerat hur människor tolkar design, hävdar att människan är mindre
mottaglig för specifikationer som är allt för långa. Därmed kommer denna studie försöka
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utveckla tydliga kvalitetssäkrade skisser och sedan undersöka om detta ger något resultat på
en 1: a prototyp av en kavaj.

1.3 Problemformulering
Då arbetsmomentet att skapa insida kavaj är mycket komplext och kan tillverkas enligt ett
flertal olika principer, är kanske detta ännu svårare att förmedla till produktion än andra
plagg? Problemet fallföretaget upplever många gånger är att leverantörerna anser att deras sätt
är det rätta sättet att bygga upp en kavaj på, Söderlund,1 mönsterkonstruktör. De vanligaste
felen som förekommer är bland annat felplacering av axelvadd, mellanlägg samt att
innermaterial inte harmonierar med yt-materialet. Företaget menar att om de inte sätter en
egen standard med hjälp av skisser skulle kavajerna se helt olika ut beroende på var de väljer
att lägga sin provhantering. Då konfektionsbranschen arbetar genom informationsförmedling i
form av text och skisser är det där fokusområdets förbättring måste ske.
Satin och Östlings (2017) studie gav resultatet att Tech pack endast används innan en första
prototyp blivit godkänd. Sedan används prototypen som referens inför resten produktionen.
De kom fram till att de specifikationer som skickas måste vara balanserad och helst inte ha för
mycket onödig information som kan missuppfattas. Detta kommer vidare undersökas i denna
studie. Frågan är om tydligare skisser som kvalitetssäkras enligt företagets standard kommer
att kunna lösa problemet de haft med insida kavaj? Det som behöver utredas är vad som
egentligen uppfattas som en tydlig skiss för att nå fram med rätt specifikationer till
leverantörerna.

1.4 Syfte
Syftet är att uppdatera och kvalitetssäkra skissmaterial för att undersöka till hur stor del detta
kan reducera kommunikationsproblem och minimera provhantering av insida kavaj inom
konfektionsföretag.

1.5 Frågeställningar
❖ Vilken betydelse har tydliga skisser för att en leverantör ska kunna producera första
prototyp efter distributörens önskemål?
❖ Vad kan företag fokusera på för att förebygga kvalitetsbrister inom provhantering av
kavaj?

1.6 Avgränsningar
Inom studien är insidan av kavaj det komplexa fokusområdet.
Studien kommer fokusera på skissers påverkan av kvalitetssäkring inom
konfektionsproduktion. Andra aspekter såsom materials olika påverkan av kavaj kommer inte
beskrivas på ett djupare plan i denna studie. Studien kommer inte heller behandla området
gällande kavajens konstruktion, specifika passformsfrågor eller storleksproblem.

1

Linn Söderlund. Mönsterkonstruktör Fallföretaget. Mailkontakt den 10 april 2018.
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2. Litteratur och teoriöversikt
Här redovisas litteratur som kommer att ligga till grund för denna studie för att vetenskapligt
kunna ha referenser att utgå från och jämföra med.

2.1 Plaggskisser
För att förmedla information till fabrik använder sig textilproducerande företag i branschen
sig av plaggskisser. Dessa kan se ut på olika sätt, alla företag jobbar olika med hur de
visualiserar sina plagg inför produktion. För att skapa en standard och eftersträva
samförståelse i branschen har Lee och Steen (2010) skrivit en bok med exempel på alla olika
typer av plagg gjorda som tekniska plaggskisser. En teknisk plaggskiss görs av plagget för att
visa hur det ser ut när det ligger mot en platt yta, detta för att förenkla jobbet för den som
sedan ska göra ett mönster för plagget. Det är viktigt att denna skiss är tydlig och visar alla
skärningar, detaljer och sömmar på plagget. Skissen skall sedan finnas med i
produktionsspecifikationerna för att vara en referens och fungera som en garanti mellan
beställare och leverantör för att fabriken ska uppnå önskat resultat.
Varför är plaggskissen viktig? Som mönsterkonstruktör är en av de viktigaste uppgifterna att
förstå designerns tanke för att uppnå resultat. Att kunna ta information utifrån en platt skiss av
ett plagg och sedan göra ett välformade 2D mönsterdelar som ska kunna sys ihop med
varandra för att passa på en människokropp är inte det enklaste alla gånger. Därmed är det
viktigt att skissen är tydligt ritad och helst följer en typ av plaggskiss standard som
leverantören förstår. Skissen ska helst också hjälpa konstruktören i att utforma mönsterdelarna
i en viss följd för att hålla ordning på alla delar i plagget enligt (Koh, Thong-Hwee, Lee, EngWah, & Lee, Yong-Tsui 1997). Därmed kan det även vara bra att ha med
sömnadsinstruktioner i form av skisser i stället för text. Att förmedla vilket material och
kvalité produkten ska ha är också viktiga delar av en specifikation. Måttlista med
storleksmått, toleranser samt sömnadsanvisningar behövs för att plagget ska bli som förväntat
(Eberle & Ring. 2014). Ytterligare specifik information kan medfölja i
produktionsdokumenten då detta är upp till varje företags riktlinjer. Denna samling av
dokument som beskriver ett plaggs tillverkningsprocess, kallas för Tech pack. Vilket innebär
att det ska finnas detaljerad information kring alla delar av plagget för att få en kvalitetssäkrad
slutprodukt, men det visar sig även att för mycket information kan även skapa missförstånd i
produktionen, därmed är det viktiga att skapa den rätta balansen av information (Saltin &
Östring 2017).

2.2 Skissprogram
Det finns olika typer av programvara för att utforma skisser i. I en studie som gjorts av An
och Li (2014) har ett klassificeringsexperiment gjorts. Ett internt skiss-system skapades med
bestämda siluetter att utgå ifrån baserat på designen inom företaget. Systemet är uppbyggt
med grundsiluetter som är utvalda för att använda som konturgrund. Då det ofta kan skilja sig
i typ av siluett för olika plagg. Med detta skiss-systemet behövs aldrig skissernas konturer
ändras när en ny skiss ska uppdateras. Sedan finns sömmar, detaljer och skärningar
färdigritade att välja bland i systemet, vilket gör det lätt att applicera på skissen. Detta skisssystemet utvecklades med tanke att spara tid då det ska gå att använd som en App och kan
användas vart som helst i världen. Detta sätt att arbeta skiljer sig till arbetssättet mot de
vanligaste skissprogrammen Illustrator CC och Corell som största delen av modeföretag
använder sig av idag. I programvaran Illustrator CC ändras endast en linje i taget dras och
böjs till. I detta program är det enkelt att skapa mycket verklighetstrogna skisser. Kanske är
det därför största delen av branschen använder sig av denna programvara. Vilket av de olika
skissprogrammen som har bäst framgång har slutligen ej studerats, Indrie och Buzle (2016).
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2.3 Kommunikation
Att ha en tydlig kommunikation mellan design och produktion är väsentligt för att uppnå rätt
slutresultat. Det visar studien som gjordes under en fyraårsperiod i Tyskland och
Storbritannien. Genom intervjuer av 20 olika företag som producerar stickade plagg kunde
Eckert, Cross, och Johnson (2000) studera företagens framtagningsprocesser. De kunde
konstatera att det ofta sker samma typ av misstag i företagen. Då mönsterkonstruktionen i
många fall inte går att tillgodose designen fallerar utgångsidén med plagget. En orsak till detta
anses vara att tekniker sällan är inkluderade i designprocess delen av en kollektion vilket gör
att de inte är insatta i grundtanken. Designteknikerna i studien menar även att designers ofta
har otillräcklig kunskap om hur konstruktion av plagg kan göras. Därav uppnår slutprodukten
många gånger inte tänkt design då de inte har någon tydlig kommunikation sinns emellan
avdelningarna. (Eckert, Cross & Johnson 2000).
Beroende på hur kommunikationen fungerar mellan leverantör och beställare påverkas
resultaten. Med bra kommunikation kan frakter minimeras då färre prototyper behöver
skickas. I en artikel skriven av Thomas (2013) hamnar utbytet av muntlig kommunikation
högst på skalan jämfört med skriftlig kommunikation via e-mail. Studien har gjorts i
samarbete med 157 amerikanska tillverkningsföretag, Thomas (2013) menar dessutom att
leverantören är en del av många företags designteam då det många gånger är fabrikerna som
gör mönstret för plagget. Där av är det ytterst viktigt att företaget som är beställare av plaggen
kan delge så mycket av sin kunskap, information och erfarenhet till fabriken de beställer från.
Samt förklara i ett tidigt skede med tydliga instruktioner för att minimera transporter. Tyler
(2012) beskriver att en väl fungerande kommunikation mellan inköpare och leverantör bör
vara så transparent som möjligt. Om alla i produktionen är involverade och får all nödvändig
information som är viktig för att producera produkten, kommer mindre missförstånd att ske.

2.4 Produktion
Som det ser ut på marknaden i dag är det inte många företag som har textilproduktion i
Sverige, nästan all produktion sker utanför Norden i länder i Europa eller andra delar av
världen. Där det finns billigare arbetskraft för att producera. I dagsläget är det många av de
stora företagen som ser potential hos Etiopien, vilket tyder på att mycket produktion kommer
att läggas i Afrika enligt SVD Näringsliv (2018). Detta betyder att plaggen färdas långt, totalt
inräknat med frakt i genomsnitt per plagg innebär det 22 procent av plaggets totala utsläpp
enligt KIT Media (2017). Dessa frakter vill konfektionsbranschen självfallet minska. Enligt en
tidigare studie där 360 graders fotografering gjorts av en prototyp. Detta för att få fram så
mycket information som möjligt av plagget. Processen gav positivt resultat då det visade sig
att med hjälp av denna teknik kan tre av fyra prover som skickas mellan producent och
leverantör, ersättas av bilder från en 360° fotografering och på så vis minska transporter
(Alves Fernandes, Axgart & Valencia López 2014).
För att kunna göra en kvalitetsförbättring i denna studie kommer en filosofi hämtad från 1988,
då Toyota Production System (TPS) att användas. De applicerade denna metod som i
kvalitetssammanhang kallas för PDCA – cykeln (Plan-Do-Check- Act) i sin produktion för att
eliminera negativa faktorer inom produktionsprocessen. Filosofin innebär att man identifierar
saker i produktionen som inte kommer skapa någon funktion och skala bort det som i
slutändan inte skapar mervärde för kunden. Denna kvalitetsförbättringsprocess kommer att
appliceras i studien för utveckling av skisser inom textilproduktion för att se om en förbättring
kan ske med denna metod (Rönnmark 2009).
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3. Metod
Under detta avsnitt kommer de delar som tillsammans bygger fram ett resultat i studien att
presenteras.

3.1 Problemidentifiering
En kvalitativ studie har gjorts i samband med en aktionsforskningsmetod som beskrivs i
litteraturen från Blomkvist och Hallin (2014). Första delen av metoden identifierats ett
problem i detta fall skisser av kavajinsidan. En insamling av data gjordes för att vidare
komma överens med uppdragsgivaren om gemensam handling för att åtgärda problemet.
Detta gjordes för att få en analys om otydliga skisser är orsaken till att leverantörerna inte tar
fram den insida av prototyperna som företaget eftersträvar.
För att undersöka hur leverantörer ser på fallföretagets kavajskisser utvecklades ett
enkätfrågeformulär där urvalsgruppen valdes strategiskt (Trost 2007). För att få validitet och
reliabilitet inom studien var fokusområdet för frågorna riktade till fyra av företagets
samarbetes leverantörer vars namn har anonymiserats i denna studie och benämns som
leverantör 1,2,3 och 4. Dessa fabriker är belägna i Italien, Rumänien samt Portugal och
producerar i huvudsak kostymer och skräddade typer av plagg. I enkätformuläret som
skickades ut fanns sex stycken enkla frågor angående skisser av kavajinsida samt generella
frågor angående produktionsdokument (bilaga A).

3.2 Förbättringsprocess
Rönnmark (2009) förklarar i sitt dokument en modell som hjälper till att ständigt
kvalitetsförbättra de krav som behöver uppfyllas i en organisation, tjänst eller produkt.
Med hjälp av stegen Planera – Genomför – Följ upp – Åtgärda kan en uppföljning och
förbättring ske. Denna modell applicerades i aktionsforskningen då problemet av insidan av
kavajen inte uppfyller den kvalitet som förväntades. Vidare planerades en undersökning för
att se om uteblivande skisser kunde vara orsaken till att kvalitén inte blir som förväntat. Sedan
genomfördes en datainsamling angående leverantörernas skissförståelse som sedan följdes upp
och därefter åtgärdades. På detta vis användes förbättringsprocessen i studien för att nå ett
slutresultat. I sammanhang där det handlar om kvalitetsförbättring förekommer ofta denna
(Plan-Do-Check- Act) – cykeln som visas i figuren nedan Rönnmarks modell (se figur 1).

Figur 1 -Förbättringsprocessen modell enligt (Rönnmark 2009)
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3.3 Planering och genomförande
Utifrån den sammanställning som gjordes av de fyra olika leverantörernas svar kunde sedan
nya skisser och en ny blazerguide uppdateras. Dessa skisser utvecklades i åtanke att bli
företagets nya standard. Skapandet av skisserna gjordes i ritprogrammet Adobe Illustrator CC
(2018) utifrån samlade kunskaper och erfarenheter av skissteknik samt Technical sourcebook
från An och Li (2014) som stöd. För att förtydliga skisserna till största grad enligt de principer
som är väsentliga att följa inom konfektionsbranschen. En specifikt utvald kavaj som enligt
designavdelningen på företaget ansågs vara korrekt för att bli företagets standard, fanns också
som stöd till skissernas utformning.

3.4 Företagsuppföljning
När genomförandet av ett skisskompendium den nya blazerguiden som visar uppbyggnaden
av kavajen var klar gjordes en kvalitativ avstämning. Specifikt utformade frågor ställdes till
företagets mönsterkonstruktör, samt till inköpare på produktionsavdelningen vars namn har
anonymiserats och benämns i denna uppsats vid namnen mönsterkonstruktör och inköpare.
Mönsterkonstruktören är den som skapar alla mönster för kavajerna som produceras. Vilket
betyder att denne tillsammans med produktionsavdelningen är de huvudansvariga för att se till
att denna del i produktionsledet förmedlar rätt information till leverantörerna. Dessa bör då ha
den största kunskapen kring hur kavajens uppbyggnad bör se ut för att nå den kvalitet som
företaget söker.
Frågor skickades tillsammans med det utformade skisskompendiet för insida kavaj till
mönsterkonstruktör samt till design och produktionsavdelningen. Dessa hade tillsammans ett
avstämningsmöte (2018-04-26), då de granskade den utformade guiden. De besvarade
tillsammans frågorna om hur de uppfattade att skisskompendiet framhäver den kvalitet och
standard av kavajens insida som de vill uppnå med skisserna (tabell 1).
Detta för att följa upp och åtgärda eventuella oklarheter som företaget kunde se på skisserna
enligt Rönnmarks modell (2009).
FÖRETAGSUTVÄRDERING AV BLAZERGUIDE:
1. Anser du att dessa skisser uppfyller era förväntningar av standarden samt
företagets kvalitet för insida av kavaj?
2. Vad tror du hade kunnat göra det ännu tydligare för leverantören att förstå hur ni
vill producera er insida av kavaj?
3. Hur bedömer ni att kvalitén är tillräcklig vad gäller kavaj? Bortse från
måttagning. Finns det något kvalitetskontrollsdokument som ni utgår ifrån?
4. Ge förslag på förbättringar som kan göras i Blazerguiden.
Tabell 1- Frågor för utvärdering av blazerguide

3.5 Bearbetning och färdigställande av skisser
Utifrån svaren från företagsutvärderingen av blazerguide kunde guiden och skisserna
bearbetas ytterligare utifrån företagets synpunkter. För att säkerställa att dokumentet
framhävde de viktiga delarna för den standard som ville åstadkommas. Därefter skickades
kompendiet med skisserna tillsammans med ett Tech -Pack för en helkonstruerad kavaj för
uppsömnad av en första proto hos leverantören i Portugal. Vilket innebär att en prototyp
tillverkas för att ge företaget ett exempel i ett tidigt skede hur kavajen kommer att se ut innan
beställning av order (Svekon 2018).
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3.6 Avstämning
När första prototypen var klar skickades den från leverantören i Portugal till företaget i
Sverige. Det första som gjordes var en avmätningskontroll som är företaget alltid gör vid
mottagning av en ny prototyp. Vilket innebär att bestämda mått utifrån måttlistan mäts för att
se om måtten håller sig inom toleransen för storleken. För att få en bedömning av kvalitet i
denna studie gjordes ytterligare en kvalitetskontroll baserat på frågor i ett
kravspecifikationsprotokoll. Dessa bedömningsfrågor skapades för att kunna göra en
utvärdering om kavajen uppfyllde företagets kravspecifikation för en god första prototyp,
frågorna baserades på den informationen från företaget gett för vad de anser vara rätt kvalitet.
Utifrån svaren av denna kvalitetskontroll togs beslutet att ännu en prototyp kommer behöva
tillverkas för att säkerställa att få önskat resultat av kavajen.
Frågor som ställdes för bedömning med poäng (1–5) per fråga:
1. Till hur stor del harmonierar mellanlägg med yt-material?
2. Canvastyg och vadd är anpassat till yt-materialet?
3. Stämmer antal lager av canvas enligt specifikationer?
4. Stämmer måtten för axelvadd?
5. Stämmer höjden av axelvadden?
6. Är uppbyggnaden av bröstbelägg korrekt vad gäller insnitt?
7. Helhetsintryck och formkänsla av kavajen?
8. Är längd och vidd - måtten korrekta för sin storlek?
9. Uppnår kavajen den kvalité som krävs för att gå i produktion?

Sista steg i auktionsforskningsmetoden för att kunna nå slutresultat krävs en sista analys och
avstämning med uppdragsgivaren enligt modellen som beskrivs av Blomkvist och Hallin
(2014). För att kunna göra en rättvis validering om hur specifikationerna hade gjort någon
skillnad eller krävs det en andraprototyp från fabriken som är tillverkad med hjälp av
blazerguiden. Även denna skulle då behöva jämföras med samma tidigare första prototyp
uppsydd på fabriken i Portugal utan skissunderlaget, för att se om skisserna har påverkat på
något sätt.
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4. Resultat
4.1 Utvärdering av kommunikationsproblem
Här beskrivs resultatet som gavs med hjälp av metoden. Några av frågorna som ställdes till
leverantörerna lyfts fram och beskrivs tydligt med dess svar. Samt en bedömning om
skisserna som skickats till fabriken har givit något framsteg eller ej beskrivs i sista delen.
De frågor som skickades ut i ett enkätformulär till de fyra leverantörerna sammanställdes och
utvärderades i en leverantörsutvärdering (bilaga B). Tre av de fyra leverantörerna ansåg att de
skisser företag skickar till dem är väl förståeliga (figur 2).
- Do you always find it easy to understand sketches that companies are sending to you?

Figur 2 - Resultat från fråga om skissförståelse i cirkeldiagram

För att uppskatta hur noggrant leverantörerna egentligen utläser skisser ställde enkäten frågan
om leverantörerna kunde beskriva skillnader mellan två skisser med olikheter från varandra
(figur 3 och 4). Två av leverantörerna svarade på frågan, med mycket tydliga svar hur de
uppfattade att det fanns skillnader mellan skisserna, två av leverantörerna svarade inte på
frågan. Ytterligare frågor som ställdes var:
- Do you experience something unclear with this sketch? (figur 3).
På frågan om de upplever någonting oklart med denna skiss svarade alla fyra leverantörer nej.
Vilket tyder på att enligt deras uppfattning är skissen tydlig. Vidare ställdes frågan:
Please comment below on all changes you can see from the sketch in question. Compared to
the sketch below.

Figur 3 - Skiss A för jämförelse i enkät
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Figur 4 - Skiss B för jämförelse i enkät

Gjorda skissförändringar:
Olikheterna mellan skisserna var att insnitt samt texten vid ärmhålet var borttaget på skiss B
och bystinsnittet är 7cm i stället för 5cm. Axelsömmens sömsmån är 1,5 istället för 2 cm.
Leverantör 1:
Axelsömmen är 1,50 cm istället för 2 cm, det har inte klippet vid ärmhålet på 3 cm. Klippet
vid bröstbelägget är 7 cm istället för 5 cm i övre skissen. De uppmärksammande att på den
övre skissen är det benämnt armhole och på den undre är det stavat sleeve hole i
textbeskrivningen för ärmhålen.
Leverantör 2:
Sömsmånen är 1,50 cm istället för 2cm, storleken på pilen är annorlunda, mindre information
kring insnittstillverkning. Det saknas insnitt vid ärmhål, annorlunda former.
Med hjälp av dessa kommentarer kunde det konstateras att, samma fel uppmärksammades av
de båda leverantörerna mellan de två skisserna. Dessutom kommenterade den ena
leverantören att det var en heldragen linje på skiss B vid axeln och inte på skiss A något som
av misstag skett. Egentligen skulle den vara samma på båda skisserna för att visa sömsmån
och att det är ett extra lager tyg. Ännu en fråga gavs angående vilket dokument som anses
vara det viktigaste i produktionen. Svaren listades i vilken grad de ansåg vara viktigast bland
alternativen fanns: materiallista, skiss, måttlista, tillverkningsinstruktion, detaljinstruktion,
mönster eller annat. Enligt svaren som gavs blev utfallet att mönstret är det viktigaste för att
kunna framställa ett korrekt plagg, sedan ansågs även skiss, måttlista och detaljinstruktioner
ha samma betydelse (figur 5).
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Figur 5 - Diagram för vilka specifikationsdokument som är viktigast för leverantören

4.2 Förbättringsprocess
Efter resultaten från enkätundersökningen uppdaterades och skapades skisser för första
versionen av skisskompendiet. När den var klar skickades den till företaget för en utvärdering
och granskning. Företaget gav sammanfattade kommentarer på vart de ansåg att ändringar
skulle göras. De ansåg att helheten var bra men att de bearbetade skisserna behövde några
justeringar av typsnitt och måttpilar. Samt några måttändringar som var viktiga för att få det
enhetligt och korrekt (tabell 2). Mönsterkonstruktör och inköparen på fallföretaget
sammanställde en bilaga med kommentarer för förbättringar som de ansåg skulle förändras
(bilaga C).
FÖRETAGSUTVÄRDERING AV
BLAZERGUIDE:

SVAR:

1. Anser du att dessa skisser uppfyller eran
förväntning av standard samt företagets
kvalitet för insida av kavaj?
2. Vad tror du hade kunnat göra det ännu
tydligare för leverantören att förstå att det här
är hur ni vill producera er insida av kavaj?

Absolut, det är gjort på ett enkelt och tydligt
sätt, lagom mycket text

3. Hur bedömer ni att kvalitén är tillräcklig vad
gäller kavaj? Bortse ifrån måttagning. Finns
det något kvalitetskontrolls dokument som ni
utgår ifrån?

Generellt kollar vi bara att provet ser bra ut,
men för att säkerställa att vi får in
leverantörerna på samma bana så borde vi
sprätta insidan och kommentera tills att de följer
allt korrekt.
Se bifogat mail med kommentarer från mönster,
produktion och design.

4. Ge förslag på förbättringar som kan göras i
Blazer guiden.

Att skicka ett prov som är perfekt till
leverantören. Det är något som vi får se över för
framtiden när vi kan utvärdera hur dokumentet
fungerat

Tabell 2 -Svar på företagsutvärdering av blazerguide

4.3 Kvalitetssäkring och tillverkning
Förändringar gjordes utifrån företagets kommentarer, skisserna blev till sist färdigställda och
sammanställdes som en Blazerguide (bilaga D).
Denna skickades tillsammans med ett Tech- Pack som sista steg i processen till produktion
hos en av leverantörerna i Portugal. För att se om skissernas kvalitetssäkring kunde uppfylla
en förbättring av kavajens insida.
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4.4 Resultatsammanställning
När den uppsydda prototypen kom till företaget efter en fördröjd tidsram. Visade det sig att
leverantören i Portugal inte följt de nya skisserna då deras motivering till detta var att det var
brist på tid. Trots att leverantören inte följt de nya skisserna, blazerguiden fattades ändå
beslutet att en kvalitetsbedömning skulle göras av mönsterkonstruktör och inköpare för att se
vad de ansåg om den nya prototypens kvalitet. Detta för att vidare bedöma om ytterligare ett
prov var tvunget att beställas för att företaget ska få den kvalitet de vill uppnå. Frågor om hur
de uppfattar kavajernas insida besvarades med hjälp av en kravspecifikation för både prototyp
A och B, dessa svar finns att se i (bilaga E) och (bilaga F).
Kavaj A är den första prototypen som gjorts innan de nya skisserna skapades som hjälp i
specifikationerna. Kavaj B är den första prototypen som skickades med skisskompendiet. De
frågor som ställdes i kravspecifikationen ser ni nedan samt mönsterkonstruktörens bedömning
av kvalitet i figur 6.
Frågor som ställdes för bedömning med poäng (1–5) per fråga:
1. Till hur stor del harmonierar mellanlägg med yt-material?
2. Canvastyg och vadd är anpassat till yt-materialet?
3. Stämmer antal lager av canvas enligt specifikationer?
4. Stämmer måtten för axelvadd?
5. Stämmer höjden av axelvadden?
6. Är uppbyggnaden av bröstbelägg korrekt vad gäller insnitt?
7. Helhetsintryck och formkänsla av kavajen?
8. Är längd och vidd - måtten korrekta för sin storlek?
9. Uppnår kavajen den kvalité som krävs för att gå i produktion?

Figur 6 - Jämförelse av första prototypernas kvalité med bedömning av mönsterkonstruktör

Som diagrammet visar fick kavaj B, högsta poäng efter bedömning av mönsterkonstruktör av
alla frågor som gällde uppbyggnad och kvalité. Vilket menar på att det skett en förändring till
det bättre trots att specifikationerna inte låg till grund. Samma frågor ställdes till inköpare på
företaget för dennes bedömning som kan avläsas i diagrammet nedan i (figur 7).
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Figur 7 - Jämförelse av första prototypernas kvalité med bedömning av inköpare

Inköparens utvärderingsresultat av bedömning av uppbyggnad och kvalité såg annorlunda ut
då kavaj A fick högst poäng.

4:5 Avstämningsbeslut
Efter kvalitetsbedömningen var det dags att ta beslut om företaget skulle behöva skicka efter
en ny prototyp eller om de endast skulle ge kommentarer på den prototypen de fått. Om
kostnaderna för att fördröja en leverans kommer påverka försäljningen av kavajen eller inte.
Om de inte väljer att försena leveransen så är alternativet att be leverantören göra samma
insida som på kavaj B men med en rulle i filt för att få en finare rundning på ärmkulle.
Då det fanns både för- och nackdelar med de båda prototyperna som gjorts hittills.
Mönsterkonstruktörens kommentarer:
- Kavaj B har en fastare mellanlägg, vilket syns på bilderna att den är tätare.
- Kavaj B har en ”stay tape” i satin i ärmhålet, det har inte kavaj A.
- Kavaj A har en rulle i filt, det har inte kavaj B se i figur 9 och figur 10.
Visuellt ser kavajerna lika ut men ”handkänslan” är annorlunda på grund av mellanlägget.
Den blir lite skarpare och renare känsla med en hårdare mellanlägg (figur 8).

Figur 8 - Mellanlägg till vänster kavaj A, höger kavaj B
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Figur 9 - Jämförelse av ärm kulle, kavaj A till vänster med filtrulle kavaj B till höger utan

Figur 10 - Jämförelse av framsida med filtrulle på kavaj A till vänster, kavaj B utan till höger

Efter denna avstämning togs beslutet att en ny prototyp kommer att behöva tillverkas för att
kunna vara säkra att kavajen uppnår önskat resultat innan den kan gå i produktion. Samt att
fabriken uppmanas använda Blazerguiden. Denna prototyp resulterade i ett bra resultat
gällande siluett och uppbyggnad (figur 11).

Figur 11 - Kavaj C med filtrulle fram och bak
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En kravspecifikation för kavaj C besvarades av mönsterkonstruktör samt inköpare med
samma frågor som för de tidigare prototyperna. Kvalitén av prototyp C fick högsta poäng på
alla avstängningsfrågor se (bilaga G). Företaget ansåg sig nöjda med denna prototyp och
kommer låta kavajen gå i produktion med prototyp C som referens. Nedan har en jämförelse
mellan de tre olika prototyperna gjorts för att se kvalitetsskillnaderna (figur 12).

Figur 12 - Jämförelse av prototypernas kvalité med bedömning av mönsterkonstruktör och inköpare
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5. Resultat- och metoddiskussion
Här beskrivs vad som konstaterats i studien samt en redovisning hur metoden har fungerat för
denna typ av studie.
I denna undersökning har Saltin och Östrlings (2017) studie varit utgångspunkt och gjorde
studien intressant att vidareundersöka om specifikationer som är balanserade och
kvalitetssäkrade skisser kan hjälpa till att minimera fel inom produktionen. För att uppnå
förbättringsarbetet med skisserna har metodvalet aktionsforskning (Blomkvist & Hallin 2014)
varit ett bra stöd för att besvara syftet med studien samt Technical sourcebook från An och Li
(2014) har vart för att utveckla tydliga skisser.
Med förbättringsprocessen, (Rönnmark 2009) kunde kavajskisserna kvalitets förbättras i rätt
följd. Valet att använda sig av ett kvalitativt enkätfrågeformulär kan diskuteras. Då det skulle
ge en bredare och mer generell validitet av området om frågor kring skissförståelse hade
kunnat skickas ut i en större skala. Detta skulle kunnat skickas ut till fler än fyra företag om
tidsramen hade vart större för denna studie. Problemet fallföretaget hade var just insida kavaj
gör att området för undersökningen blir snävare. Endast de leverantörer som producerar denna
typ av plagg har kunnat vara med i undersökningen.
Ytterligare ett område som gör det svårt i en sådan här typ av studie är hur många frågor man
kan ställa till en leverantör för att de ska ta sig tid att besvara dessa. Mycket beror på hur
duktiga de är på språket och hur mycket tid och resurser de kan lägga på denna typ av så
kallat extra arbete. Med tanke på resultatet som gavs vid första enkätundersökningen där
frågor gavs till de fyra leverantörerna, besvarades dessa endast av två av de fyra
leverantörerna. Då frågan om de kunde jämföra skisserna med förändringar ställdes. Att de
inte svarade kan också bero på att de inte förstod frågan angående skissförändringarna. Detta
visar på att frågorna skulle kunnat utvecklas för att det ska vara enklare för leverantörerna att
fylla i enkäten. I och med detta innebär det att studien i sin helhet får sämre validering och
sannolikhet. I enkätformuläret svarade alla leverantörer att det viktigaste i ett Tech pack är
mönstret för att kunna producera ett så korrekt plagg som möjligt. Vilket stämde överens med
det första resultat som gavs då leverantören fick de kompletta specifikationerna men inte
använt sig av skisserna på grund av tidsbrist.
För att kunna ge studien starkare validitet hade det varit bättre att skicka de utvecklade
skisserna till flera leverantörer och sedan kunna jämföra deras prototyper med varandra för att
se hur olika fabriker kan tolka skisserna samt se om de använder sig av dem. Resultatet i
studien visar tydligt att det ligger stor betydelse i vilken relation företaget har till sina
leverantörer som (Thomas 2013) tidigare undersökt. Mönsterkonstruktör på företaget ansåg
sig ha god relation och kommunikation till sin leverantör som producerade den nya
prototypen i studien. Men ändå blev den första prototypen inte som förväntad. Vilket tydligt
tyder på att det är olika hur vi människor uppfattar vad som är tydligt eller inte och att det har
stor betydelse att företagen försöker vara så transparenta som möjligt när det gäller att
förmedla information (Tyler 2012). Det som hade kunnat förbättra kommunikationen och
samarbetet mellan företaget och leverantören i detta läget hade kunnat vara om företaget hade
besökt sin leverantör för att visa tydligt vilken standard de vill ha som Saltin och Östrling
(2017) nämner i sin studie. De på företaget nämner också i utvärderingen av blazerguide att
de hade kunnat bli tydligare för leverantören om de hade kunnat skicka med en referenskavaj
för hur de vill att deras insida ska se ut för att åstadkomma efterfrågad kvalité.
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6. Slutsats
I detta avsnitt kommer frågeställningarna besvaras utifrån syftet som var att uppdatera och
kvalitetssäkra skissmaterial för att undersöka till hur stor del detta kan reducera
kommunikationsproblem och minimera provhantering av insida kavaj inom
konfektionsföretag.
❖ Vilken betydelse har tydliga skisser för att en leverantör ska kunna producera en första
prototyp efter distributörens önskemål?
Enligt första delen om hur viktig skisserna är i ett Tech pack ansåg leverantörerna att det är
det näst viktigaste dokumentet, efter själva mönstret för en kavaj vid tillverkning av en 1: a
prototyp. Undersökningen gav till en början inte något resultat på om förtydligade skisser har
en påverkan för produktion av första prototyper då leverantören inte använt sig av det
kvalitetssäkrade skissunderlaget på grund av tidsbrist. Med tanke på att företaget inte var
nöjda med den prototyp som gjort, fick de beställa ytterligare en prototyp och tydliggöra
vikten i att leverantören bör använda sig av skisserna. Då visade det sig att skisserna gav ett
gott resultat till sist, då prototypen uppfyllde den kvalitet som företaget var ute efter.
❖ Vad kan företag fokusera på för att förebygga kvalitetsbrister inom provhantering av
kavaj?
För att förebygga kvalitetsbrister inom provhantering av insida kavaj bör företag ha en god
relation till sina leverantörer. För att kunna förmedla en speciell siluett eller stil av kavaj bör
detta föras fram på ett så tydligt sätt som möjligt. Som Saltin och Östrling (2017) nämner i sin
studie är det viktigt att emellanåt besöka sina leverantörer för att säkerhetsställa sin standard
och för att skapa god relation till varandra. I detta fall brister planering av tid för leverantören
vilket resulterar i att leverantören jobbar på som de brukar göra för att vara så effektiva som
möjligt. Ett dåligt mönster som företagen borde hjälpa leverantörerna att bryta då
kommunikationen mellan beställare och leverantör spelar stor roll. Om mer tid skulle läggas
på tydlig kommunikationen hade dessa brister kunnat undvikas.
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7. Slutord
Studien som utförts har varit intressant och gett en större inblick och kunskap om hur det kan
se ut när företag arbetar med skisser inför prototypframtagning. Trots att studien inte kommit
fram till något tydligt resultat, går det i detta fall att förstå att tydlig kommunikation mellan
distributör och leverantör väger tyngre än skissernas tydlighet. Därmed kan denna studie ge
inspiration och bidra till nytta för vidare undersökningar inom området för både akademin och
allmänheten.
Exempel på vidare forskning inom området:
- Det hade vart intressant att göra en undersökning likt den som gjort i denne studie men
istället skicka till en ännu större urvalsgrupp. För att kunna få ett mer pålitligt resultat och en
bättre validitet. Då skulle det vart bra att kunna samarbeta med fler företag för att få tillgång
till flera leverantörer inom kavajområdet.
- Att undersöka djupare i vart det brister inom kommunikationsområdet hade vart intressant.
Med utvecklingen som hela tiden drivs framåt med den teknik som finns på marknaden idag.
Skulle det vara intressant att använda liknande teknik som den tidigare studien som använt sig
av 360 graders fototeknik för att förmedla information. Men istället utveckla den tekniken till
en App för telefonen. För att smidigare och snabbare implementera det som sker i det
vardagliga arbetet. Att kunna ha snabba möten i telefonen med leverantören och samtidigt
lagra information i from av prototyp bilder som både leverantör och distributör kan ta del av
hade vart intressant att forska vidare kring.
- Det hade vart intressant att undersöka hur viktigt det är att besöka leverantörerna för att
säkerställa sin standard hade detta också kunnat vara ett område att fördjupa sig mer inom. En
standardkontroll för alla i produktionen för vad som är acceptabelt från företagens sida för en
första prototyp borde finnas hos varje företag.
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Bilaga A 1:2 - Enkätformulär angående produktionsdokument

1

Bilaga A 2:2 - Enkätformulär angående produktionsdokument

2

Bilaga B 1:1 - Sammanställning av leverantörsutvärdering
Fråga:
1. Do you always
find it easy to
understand sketches
that companies are
sending to you?

2. If no. What is the
most common
problem for you to
understand?

3. List which
document do you
consider the most
important in the
production?

LEVERANTÖRSUTVÄRDERING:
Leverantör svar:
Sammanställning av svar:
1.Yes
2.No
3.Yes
5.Yes

1. 2. 1. There are discrepancies
compared to the rest of the tech
pack such as m-list. Pattern, item
list. 2. Significant info’s are
missing from inside sketch such
as desires inside construction,
label instruction etc.

Skillnader mellan mönster och mått-lista och
material lista kan orsaka fel, och det saknas
ibland insida skisser av insidan i
specifikationerna.

3. 4. 1.pattern
2.pattern
3.Item-list, Sketch,
Measurement list, Making
instructions, Detail instructions
The pattern and Other

4 Sketch, Measurement list,
Detail instructions.

4. Do you experience
something unclear
with this sketch?

1.no
2. It would be great to add
the type of article.

3.no
4.no

5. Please comment
below on all changes
you can see from the
sketch in question 4.
compared to the
sketch below.

1.The shoulder seam is now of
1.50 cm instead the 2 cm; it
doesn't have the cut on the
armhole of 3 cm; the cut on the
haircloth is of 7 cm instead the 5
cm in the upper sketch; the upper
sketch has written armhole and
on this one has sleeve hole.

2.Overlap 1.50 instead of 2cm;
the size of the dart; different
shape; less info reg. dart making;
missing notch for armhole, diff.

3. 4.-

De uppmärksammade samma fel som skiljde
mellan skisserna. Till och med att texten var
olika skriven angående ärmhålet på de olika
skisserna uppmärksammades av en
leverantör.
3

6. What would you
add or change in a
tech-pack that would
make it clearer for
you as a supplier?

1. no
2. the most important to have
all doc. correlated, without
discrepancies between them.

3. 4.-

De anser att det viktigaste är att ha alla
dokument, och att dessa stämmer överens
med varandra. Rätt information i alla
dokument för plagget.
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Bilaga C 1:3 - Företagets förbättringskommentarer

5

Bilaga C 2:3 - Företagets förbättringskommentarer

6

Bilaga C 3:3 - Företagets förbättringskommentarer

7

Bilaga D 1:11 - Blazerguide

8

Bilaga D 2:11 - Blazerguide

9

Bilaga D 3:11 - Blazerguide

10

Bilaga D 4:11 - Blazerguide

11

Bilaga D 5:11 - Blazerguide

12

Bilaga D 6:11 - Blazerguide

13

Bilaga D 7:11 - Blazerguide

14

Bilaga D 8:11 - Blazerguide

15

Bilaga D 9:11 - Blazerguide

16

Bilaga D 10:11 - Blazerguide

17

Bilaga D 11:11 - Blazerguide

18

Bilaga E 1:2 - kravspecifikation kavaj (A) bedömning av
mönsterkonstruktör
Kravspecifikation Kavaj (A) Mock Up, gjord innan tydliga instruktioner
var satta
Poäng gradering av överenstämmelse: lägst (1) Högst (5)

Bedömning av kvalité:

1.

2.

3.

4.

5.

1. Till hur stor del harmonierar mellanlägg med yt-material?
2. Canvastyg och vadd är anpassat till yt-materialet?
3. Stämmer antal lager av canvas enligt specifikationer?
4. Stämmer måtten för axelvadd?
5. Stämmer höjden av axelvadden?
6. Är uppbyggnaden av bröstbelägg korrekt vad gäller insnitt?
7. Helhetsintryck och formkänsla av kavajen?
8. Är längd och vidd - måtten korrekta för sin storlek?
9. Uppnår kavajen den kvalité som krävs för att gå i produktion?

Total poängkvalité för kavajuppbyggnad: 19

19

Bilaga E 2:2 - kravspecifikation kavaj (A) bedömning av inköpare
Kravspecifikation Kavaj (A) Mock Up, gjord innan tydliga instruktioner
var satta

Total poängkvalité för kavajuppbyggnad: 28
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Bilaga F 1:2 - kravspecifikation kavaj (B)
Kravspecifikation Kavaj (B) Mock Up, ej gjord enligt nya instruktioner
Poäng gradering av överenstämmelse: lägst (1) Högst (5)

Bedömning av kvalité:
1. Till hur stor del harmonierar mellanlägg med yt-material?
2. Canvastyg och vadd är anpassat till yt-materialet?
3. Stämmer antal lager av canvas enligt specifikationer?

1

2

3

4

5

x
x
x
x

4. Stämmer måtten för axelvadd?
5. Stämmer höjden av axelvadden?
6. Är uppbyggnaden av bröstbelägg korrekt vad gäller insnitt?
7. Helhetsintryck och formkänsla av kavajen?
8. Är längd och vidd - måtten korrekta för sin storlek?
9. Uppnår kavajen den kvalité som krävs för att gå i produktion?

Total poängkvalité för kavajuppbyggnad: 24
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Bilaga F 2:2 - kravspecifikation kavaj (B) bedömning av inköpare
Kravspecifikation Kavaj (B) Mock Up, ej gjord enligt nya instruktioner
Total poängkvalité för kavajuppbyggnad:

Total poängkvalité för kavajuppbyggnad: 24
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Bilaga G 1:1 - kravspecifikation kavaj (C) bedömning av
mönsterkonstruktör och Inköpare
Kravspecifikation Kavaj (C)
Gradering av överenstämmelse: lägst (1) Högst (5)

Bedömning av kvalité:
1. Till hur stor del harmonierar mellanlägg med yt-material?
2. Canvastyg och vadd är anpassat till yt-materialet?
3. Stämmer antal lager av canvas enligt specifikationer?

1.

2.

3.

4.

5.
x
x

4. Stämmer måtten för axelvadd?
5. Stämmer höjden av axelvadden?
6. Är uppbyggnaden av bröstbelägg korrekt vad gäller insnitt?
7. Helhetsintryck och formkänsla av kavajen?
8. Är längd och vidd - måtten korrekta för sin storlek?
9. Uppnår kavajen den kvalité som krävs för att gå i produktion?

Total poängkvalité för kavajuppbyggnad: 45
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Hemsida: www.textilhogskolan.se

24

