
2010:119 

C - U P P S A T S

Conversation Clothes
- Blue Elements Jacket

 Marie Stenmark

Luleå tekniska universitet

C-uppsats
 Mediedesign 

Institutionen för Musik och medier
Avdelningen för Medier och upplevelseproduktion

2010:119  - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--10/119--SE



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledning 

I dag kommunicerar vi som aldrig förr. Våra möjligheter till att vara i kontakt med och interaktivt integrera 

med andra människor världen över bara växer.  

Sociala medier i form av exempelvis bloggar, Facebook, Twitter, Xbox Live, Youtube är saker som redan är 

ett moment i vardagen för många. Och ses inte som något konstigt. Vi lever för att kommunicera och 

utrycka oss och skapar vår egna kommunikativa kultur utifrån de behov vi har. 

Kläder var tidigt, redan innan Internets inträde en form av kommunikation som användes för att visa på bl.a. 

status, grupptillhörighet eller protest mot något. Och är så även idag. 

Syfte 

Anledningen till att ämnet kommunikativa kläder är så intressant för mig är på grund av att jag vill utmana 

mig själv att tänka i nya banor vad det gäller kommunikation och arbeta med nya material när det gäller att 

förmedla budskap. Under min tre år långa utbildning på Luleå tekniska Universitet Mediedesignprogram 

180 hp så har jag fått lära mig att grafiskt marknadsföra företag och deras produkter /tjänster. Hjälpa dem att 

kommunicera utåt mot sin målgrupp. För det är ju just det marknadsföring och reklam handlar om 

kommunikation. Det jag ville undersöka genom detta examensarbete var vad som skulle hända om jag 

kombinerade ett klädesplagg kommunikativa möjligheter, med de 5st sinnena (smak, lukt, känsel, hörsel, 

syn). Och den kommunikation vi medvetet eller omedvetet gör via de här sinnena.  

Mål 
De frågor jag vill ha svar på är bl.a. Är det möjligt att skapa ett kommunikativt plagg baserat på våra 5st 

sinnen? Hur skulle ett sådant plagg kunna se ut och kommunicera och integrera med sin omgivning. Går det 

att genom detta hitta nya former av kommunikation. De begränsningar jag valde att göra i mitt arbete var att 

arbeta just kring de 5st olika sinnena och att inte ha allt för många digitala element med utan att hålla arbetet 

relativt analog så att bäraren av jackan själv skulle kunna uppdatera plagget så mycket som möjligt med 

egna saker i form av mp3-spelare, mobiltelefoner m.m. 

Metod 

För att få svar på mina frågor så har jag valt att själv försöka skapa ett prototyp plagg med sin 

kommunikation baserad på de 5st sinnena. Annledningen att jag inte valde att avgränsa mig till endast ett 

sinne var för att jag ville att målgruppen skulle känna sig så lite begränsning som möjligt i sin 

kommunikation genom plagget. För att ha en grund att stå på och sedan kunna bygga vidare på sökte jag i 

litteratur, uppsatser och på internet för att hitta för mig relevant information till arbetet. 

 

 

 

 

 

 

Är det möjligt att skapa ett kommunikativt plagg baserat på våra 5st 

sinnen?  Hur skulle ett sådant plagg kunna se ut och kommunicera och 
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Kommunikativa kläder förr, nu och i framtiden  

För att kunna se hur kommunikation via kläder har sätt ut genom tiderna så har jag valt att kolla bakåt i 

tiden, vad det finns för kommunikativa kläder idag, samt vad forskningen säger och hur kommunikativa 

kläder kanske kommer att se ut i framtiden. 

 

Ett nedslag i kommunikativa kläders historia. 
Den tidigaste formen av kommunikativa plagg som hittats avbildade var till för att kommunicera med 

gudarna och be om jaktlycka.  Ett exempel på detta är Shamanismen som kommunicerade och gör det 

fortfarande med hjälp av masker och amuletter. När sedan större grupper människor började forma byar 

och städer uppstod behovet av att dela in människor i olika grupper i de olika samhällen för att kunna se 

vad man hade för yrkesroll och sedan klasstillhörighet i samhället. 

Modeväxlingarna som skett under årens lopp har att göra med hur olika samhällen utvecklats. Genom bl.a. 

krig, revolutioner och på andra sätt motstånd och protester till föregående tiders syn och andemening på 

hur samhället ska se ut. Med det som också har lett människors möjligheter till kommunikation via sina 

kläder framåt är teknikens utveckling framtill idag. Med telefoner, kameror, tryckpressar, radio, tv och 

internet. 

Kommunikativa kläder idag år 2010 

Mängden av kommunikativa kläder som finns idag är oändlig. Men jag har valt att visa på fyra former av 

interaktivitet och kommunikation som jag jobbat utefter. Nyhetsförmedlande T-post.se förmedlar nyheter 

via grafisk design till sina abonnenter. Det är en tryck t-shirt som inte säljs på pressbyrån eller i någon 

kiosk utan endast går att få om du abonnerar på tidningen. 

T.post .se t-shirts hör till den statiska formen av kommunikation eftersom du inte kan ändra budskapet på 

plagget utan måste vänta tills nästa nummer av t-shirts tidningen kommer ut. 

Think geek.uk har däremot en t-shirt som genom olika ljud och en högtalrare kommunicerar med sin 

omgivning. Den är förändringsbar och du kan själv ladda ner musik eller ljudeffekter på den medföljande 

spelaren med minneskort och ändra de låtar du lyssnar på. Kommunikationen i denna t-shirt är mer 

dynamisk. 

En annan pararell man kan dra mellan dessa två plagg som ju ligger i samma kategori (t-shirts) är att den 

ena är digital medans den andra är analog  i sin förmedling av budskapet. 

T-post  analog och Thinkgeek t-shirten digital med inbyggd högtalare, spelare och minneskort. 

 

Forskning idag : Smart clothing, Wearable computing, Paper batteries 

Smart clothing är plagg som blandar teknik med olika tygers användningsområden. Teknologin kan även 

finnas i själva tygens konstruktion. Huvudsyftet med Smart clothing är att skapa plagg som känner av och 

integrerar med sina bärare på nya sätt.  Det har sitt ursprung i wearable computing . där man forskar kring 

hur man kan göra datoranvändadet och användandet av annan elektronisk utrustning  till en större del av 

vår vardag och mer rörligt så att vi alltid har det tillgängligt med oss ,  men framförallt på oss. Ett problem 

som interaktiva kläder stöter på när de vill lägga till någon form av element som är digitalt och kräver en 

ström källa är hur en sådan strömkälla ska se ut för att inte störa designen. Eller för den delen skada 

användarvänligheten i plagget.  

På Stanford universitetet pågår experiment  med ett slags pappersbatterier. Där har forskaren Yi Cui tagit 

fram ett bläck som består av nanotuber i kol som tillsammans med nanotrådar i silver kan leda ström. Att 

pensla på detta bläck på ett vanligt papper gör det möjligt att använda det som ett batteri.  Bläcket är 

mycket hållbart då det går att doppa pappret i vatten och skrynkla till det utan att förmågan att leda 

elektricitet minskas.   

 

Källor: R. Broby-Johansen (1987) , Hanna Franér, Gudrun Sjödén,      Inez Svensson (1988),  

Janelle Weaver (2009), J. Rantanen, J. Impio, T. Karinsalo, M. Malmivaara, A. Reho, M. 

Tasanen and J. Vanhala (2002), Steve Mann (1996) 

www.thinkgeek.com 
www.t-post.se 

 

 

 

2 



 
 

 

  

Personal soundtrack shirt Thinkgeek.com 

2010 Mars månads nummet, T-post.se 

Bildkällor: R. Broby-Johansen (1987) , Hanna Franér, Gudrun Sjödén, Inez Svensson (1988),   

www.thinkgeek.com  

www.t-post.se 
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Kommunikationsteori och modell 

Jag ville också ta en närmare titt på några kommunikationsteoretiska begrepp, en klassisk 

kommunikationsmodell och andra kommunikationstekniker (Brailleskrift och Morse alfabetet) för att 

kunna skapa mig en uppfattning hur de skulle kunna appliceras på min jacka. 

 

Shannon och Weavers modell 
Shannon och Weavers klassiska modell för kommunikation handlar om  hur ett budskap går från 

sändaren till mottagaren. Se bilden på nästa sida. Man särskiljer på informationskällan och mediet som 

sänder ut budskapet Informationskällan är där budskapet och meddelandet uppkommer det går till 

mediet som skickar vidare en signal till en mottagare. Däremellan utsätts signalen med det sända 

budskapet för brus. Som gör att signalen och medelandet med budskapet som tas emot av mottagaren 

kan bli annorlunda gentemot den signal som skickades. Bruset kan bestå av tekniska problem hos 

sändare och mottagarens medium. Eller i problem hos sändare eller mottagares perception. 

 

Kommunikationsteoretiska begrepp 

Sändare 

Är den person som skickar iväg ett budskap i ett meddelande för att sedan läsas och tolkas av en 

mottagare. 

Mottagare 

Är den person som tar emot ett budskap via ett meddelande och sedan tolkar det. 

Brus 

Är när kontakten mellan sändare och mottagare bryts. Det kan delas in tekniskt brus, semiotisk brus och 

kognitivt brus. Tekniskt brus är när kontakten bryts på grund av problem med tekniken.  

 

Kanalen 

Fysiska medel hur signalen överförs ex . ljudvågor, ljusvågor, nervsystem.  Medium: Tekniska eller 

fysiska medel hur omvandlingen av meddelandet till signal kan överföras via kanal. Exempel är radio 

och tv. 

 

Medium går att dela in i tre huvudkategorier 

Framställande medier 

Rösten, ansiktet, kroppen, det talande språken, gester kroppsspråk. 

Kräver kommunikatörens närvaro eftersom han eller hon är mediet. 

 

Återgivande medier 

Böcker, målningar, foton, skrift. Återgivande medier skapar en text som registrerar medierna i 

kategorin framställande medier. Medier i denna kategori kan existera oberoende från kommunikatören . 

 

Mekaniska medier 

Är överförare av framställande och återgivande medier. Några exempel är telefoner, tv radio. 

Mekaniska medier använder kanaler skapade av teknologi.  

Interaktiva medier 

Har som syfte att göra användaren av mediumet aktivt deltagande. 

Användaren ska själv kunna bestämma form och innehåll. 

Exempel på interaktiva medier är tex en webbsajt , mobil-applikation, cd-skiva, eller dvd-skiva. De 

kombinerar ofta film, ljud, text, och bild. 

Användaren stimuleras genom detta till att använda flera sinnen samtidigt. Hos ett interaktivt medium 

kallas detta för interktivt berättande.Den stimuleringen av sinnena som äger rum hos ett interaktivt 

medium skapar upplevelser hos användaren. 
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Louis Braille 

Uppfann Brailleskriften även här i Sverige kallad punktskriften. Braille skadades som treåring  så svårt 

i sin fars verkstad att han blev blind. Men ansågs begåvad av sin familj och fick sina första år i skolan ta 

till sig kunskap  enbart genom att lyssna. 1819 när Braille var student på Parisiska Blindinstitutet 

började han utveckla sin egen skrift. För att göra det lättare för blinda som han själv att snabbt kunna 

läsa och ta till sig kunskap. Brailleskriften består av 6st punkter upphöjda från papperet det är skrivna 

på i olika kombinationer som skapar en motsvarighet till varje bokstav i det seende alfabetet. Se nedan. 

 

Samuel Morse 

Skapade 1838 den kod som kom att kallas för morsealfabetet. Det är en kod som består av en 

kombination av korta och långa signaler som tillsammans skapar ett meddelande. De återger varje 

bokstav i alfabetet. Ett vanligt meddelande skrivet med morsealfabetet är …_ _ _ … = SOS 

nödsignalen. Morse använde sitt alfabet till den telegraf han uppfann där sändaren  skickar iväg 

kombinationer av korta och långa signaler och mottagarens maskin får samma medelande utskrivet 

vilket denna sedan tolkar. 

 

 

 

Shannon och Weavers kommunikationsmodell 

Brailleskriften 

Morsealfabetet 

Källor: John Fiske (2007), Bo Bergström (2007) 

Synskadades riksförbund http://srf.nu/Vara-tidningar/SRF-Perspektiv/Arkiv-/Arkiv-

2009/SRF-Perspektiv-nr-1-2009/SRF-Perspektiv-nr-1-2009/LOUIS-BRAILLE-200-AR/ 

http://www.ne.se/morsealfabetet 

http://www.educ.umu.se/~marner/avhandling%20l%E4nk/Image1.gif 

http://www.ne.se/morsealfabetet#http://www.ne.se/modals/view_picture.jsp?sectionId=1097

819||facebox 
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Perception och våra fem sinnen 

Varför jag valde just de fem sinnen att arbeta med var att de redan existerar hos målgruppen inom dem 

men de ger dem ju också större valmöjligheter till kommunikation. Och Prototyp plagget blir endast en 

förlängning och förstärkning av bäraren av plagget egna sinnen. De sinnen jag valt att arbeta med är ; syn, 

hörsel,lukt, smak och känselsinnet. 

 

Synen  

Är ett av de mest betydelsefulla sinnena då mycket i vårt samhälle kommuniceras via skriven text och att 

man kan se att läsa av tex. bildskärmar. Synsinnet ger hjärnan flest signaler av alla sinnen. Ögats näthinna 

består av 130 miljoner synceller som fångar upp ljussignaler som sedan skickas vidare och tilkas i 

hjärnan. 

 

 Känselsinnet 

 Består faktiskt av flera olika skilda sinnen. De är smärta , beröring , värme och kyla. 

Ju äldre en människa blir så kan känsel sinnet påverkas och få högre smärttolerans och inte tycka att 

maten är rykande varm när den i verkligheten är det. 

 

Lukten 

Är det första sinnet som vi människor använder oss av när vi föds. Och luktintryck är mycket varaktiga. 

En människa kan känna igen lukter efter det att, lång tid har gått från första tillfället han eller hon kände 

lukten. När en människa tycker att något luktar gott eller dåligt beror det på inlärning och de åsikter vi fått 

med oss från vår uppväxt.  

vårat smaksinne är nära kopplat till vårat luktsinne. När en människa inte kan känna doften av något kan 

han eller hon inte känna så mycket smak heller. Det är därför som maten inte smakar något för den som är 

förkyld. 

 

Smaksinnet 

 Är tät ihopkopplat med luktsinnet som beskrivits tidigare och delas in i fyra grundsmaker; sött, salt, surt 

och beskt. Med hjälp av papiller små veckningar och bulor på tungan läses smakerna in som sedan tolkas 

i hjärnan. 

 

Hörsel  

Är när vi tar emot ljudvågor för att sedan tolka i vår hjärna. 

Ljud påverkar oss mycket. Det tas emot och bearbetas i samma delar av hjärnan som känslor, minnen och 

instinkter. 

 

Tolkning 

Alla dessa sinnen hjälper hjärnan att ta in intryck och information, men hur en person tolkar intrycken 

beror på hans eller hennes inre referensram. Den inre referensramen är individuell och subjektiv. Den 

delas upp i inre och yttre förhållanden. De inre förhållandena bygger och styrs av våra intressen, behov, 

känslor, erfarenheter och förväntningar. De gör att vi lättare än andra tar till oss vissa intryck. 

Yttre förhållanden är egenskaperna hos sinnesintrycken. Är de intensiva? Vilken storlek har de? Är de i 

rörelse i en annars stillastående miljö? Upprepar de sig som exempelvis en väckarklockas ljud? Eller är 

det ovanliga och sticker ut från mängden? 

Med hjälp av dessa förhållanden och vår egen inre referensram så görs ett urval av de intryck som vi 

möter under en dag. Det är den här inre referensramen är individuell och subjektiv. Vad vi har med oss i 

bakgrunden påverkar vår tolkning av budskapen vi får skickade till oss men också vilka budskap vi väljer 

att skicka ut. 

För att den perception en person har ska kunna utvecklas hållas i trim behöver han eller hon stimulans. 

För mycket stimulans kan vara dåligt för en person då det bombar våra sinnesintryck och kan orsaka 

stress. För lite stimulans kan också påverka en person negativt och leda till ökad oro, isolering och även 

den stressande den intellektuella förmågan utvecklas sämre. 

 

 

Källor: Katri Cronlund (2001), Bo Bergström (2007),  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Smaksinne 
http://www.ne.se/smaksinne 
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Hur njutningsfull är kommunikationen i  

Blue Elements Jacket 
Lionel Tiger är en antropolog som tagit fram ett ramverk för hur man kan tänka och organisera dessa tankar 

kring njutning och nöjen. 

Detta ramverk delas in i fyra delar. De är Physio-pleasure, Socio-pleasure, Psycho-pleasure, och ideo-

pleasure. Anledningen till att jag ville kolla detta var på grund utav att jag tyckte att designen av jackan både 

var en tillverkning av en jackan med en jackas funktioner men också en kommuniktionsplattform och dessa  

fyra indelningar hjälpte mig i utvecklingen av prototypen.  

Physio-pleasure handlar om kroppen och sinnena och aktiveras genom att använda ett föremål, hur det 

exempelvis känns i handen eller luktar.  

Socio-pleasure aktiveras genom relationer med andra människor. Hur kan ett föremål förstärka och 

tillhandahålla sociala aktiviteter. 

Psycho-pleasure startar när  användaren av ett föremål förstår dess innebörd och användningsområden och 

känner sig tillfredställd på grund av att han eller hon lärt sig något nytt i form av exempelvis en ny förmåga. 

Ideo-pleasure sätter igång när användaren av ett föremål känner att det passar in i hans eller hennes 

värderingar. Är föremålet meningsfullt för användaren och något som denne tycker om att använda. 

För att dela upp konceptet med Blue Elements jacket och tar reda på hur designen kan blir mer njutningsfull 

för målgruppen. Gjordes en modell byggd på Tigers tankar kring njutning och nöjen. 

 

Physio          Socio               Psycho                         Ideo 

______________________________________________________________________________________ 

Lisa använder  När hon använder              Lisa börjar nu                 Jackan används  

Jackan hon känner  jackan för att                förstå jackan mer           nu av Lisa   

sig fram när hon   kommunicera                 hon använder de           dagligen. 

utforskar jackans   startar hon  relationer         olika kanalerna             på jobbet, hemma 

olika   till andra människor.          och kombinerar             och på fest. 

kommunikationskanaler.                dem på sitt egna             

Lukt, smak, känsel,hörsel                sätt. 

och syn. Och aktiverar  

sina olika sinnen. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källor:  analys model tagen från David Benyon, Phil Turner, Susan Turner (2005) 
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Kommunikativ plattform   
 

Uppdraget 

Att genom processen försöka skapa en  prototyp för att se om det är möjligt att ge liv åt ett 

kommunikativt plagg baserat på våra 5st sinnen. Och diskutera hur kommunikation via ett sådant plagg 

skulle kunna ser ut. 

Produkten 

Blir prototyp plagget som kommer att skapas där kommunikativa element bestående av lukt, smak, 

känsel, hörsel, ljud finns representerade på olika sätt. 

 

För problemet viktig bakgrunds information 

Kommunikations olika faktorer hur de ser ut. 

Perception hur vi tar in information. 

Dåtid , nutid, framtid vad har hänt under de år vi människor kommunicerat via kläder och hur ser 

framtiden ut. 

Konkurrens  
Företag som redan har en kollektion interaktiva kläder i sitt sortiment. 

 

Målgruppsanalys 

Den primära målgruppen består av män och kvinnor 16-25 år som är vana användare av de olika 

kommunikativa medier vi har idag och som söker något nytt att utrycka sig med. De gillar nya 

uppfinningar och innovativdesign. 

En sekundär målgrupp är olika företag som skulle kunna använda sig av jackan som en 

marknadsföringsplattform och verktyg till ny kreativ marknadsföring. En annan sak att tänka på här är hur 

de olika sinneskanalerna ska namnges. Ska det vara internationellt gående för att eventuellt kunna 

lanseras på även andra marknader än i Sverige. Så kanske sinneskanalerna måste vara på engelska. 

Budskap 

Budskapet jag vill sända ut basers på de tre olika kärnvärdena valmöjlighet, rörlighet. 

kreativitet och hur det är bäraren som styr sin kommunikation genom jackans olika kanaler. 

Idé och motivering 

Skapa ett plagg som genom sina olika sinneskanaler hjälper sin bärare att kommunicera för att försöka 

svara på frågeställningen. 

 

Media 

Plagget som jag kommer att försöka skapa blir ett medium i sig. Och kommunicerar via sin bärare. Men 

en användarmanual är nog också bra att ha för att underlätta i inlärningsprocessen av plagget. 

Önskad effekt 

Att plagget visar på ett förslag hur man kan kombinera kläder och kommunikation på nya sätt. Där bärare 

av jackan skapar sin egna kommunikativa värld. 
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PACT-analys av Blue Elements Jacket 

Som ett steg i att försöka arbete fram hur målgruppen skulle kunna reagera och använda min konceptuella 

kommunikativa jacka så gjorde jag även en pact- analys.  

People (människor, målgrupp)  

Fysiska skillnader  

inom målgruppen kan vara olika perceptionssvårigheter som gör att någon av de olika sinneskanalerna 

kan slås ut. De kan vara blinda, döva, ha känselbortfall, lukt och smak bortfall. 

Psyologiska skillnader,  

Målgruppen kan ha olika tillvägagångssätt vid sitt användande av kommunikationsmedium. En del av 

dem är inloggade och aktiva majoriteten av sin vakna tid medan andra kanske inte vill vara det utan 

kunna göra andra saker också förutom att kommunicera. Kunna stänga av och logga ut. 

Usage differences (användar skillnader) 

Skillnader i användadet av jackan kan bero på fysiska skillnader hos målgruppen som gör att de använder 

sig av en sinneskanal mer än någon annan.  

Activities (användandet i sig, hur går det till)  

Temporal activities hur ofta används Jackan. Jackan kommer att användas så ofta som användaren av 

jackan ser sig behöva den i sin kommunikation. Cooperation kan jackan användas ensam eller krävs det 

samarbete? Jackans används främst av den enskilda användaren som bär jackan men han eller hon kan 

dela med sig av sina kommunikations   möjligheter via jackan och samarbete. 

Complexicity är designen komplex eller enkel. Designen är relativt enkel men det krävs ett visst mått av 

inlärning för att förstå hur man kan använda de olika sinneskanalerna jackan har. 
Saftey Critical vad händer om användaren gör ett misstag hur tar han eller hon sig ur misstaget. Kan 

användaren på något sätt av misstag kommunicera på fel sätt med jackan. Ja visst finns det möjligheter att 

högtalarna strejkar och misstag i kommunikationen i ljud elementet äger rum och skapar brus. Men då 

finns möjligheter att använda de andra sinneskanalerna och via dem kommunicera. 

 

Context (i vilka miljöer används produkten) 

Physical enviorment Jackan måste kunnas användas både inomhus och utomhus eftersom vi nu är så 

mobila och rörliga i vår kommunikation att materialen i jackan och designen av den måste fungera på 

många ställen. Social Context, används pplagget annorlunda ensam användare eller när denne befinner 

sig I ett rumm fullt med människo? Det är svårt att svar apå eftersom det i slutendan är användadren spm 

bestämmer hur och när han eller hon vill använda sig av jackan. Det enda som jacka erbjuder är 

möjligheter till nya former av kommunikation. 

Organizational context ändras organisationen på hur vi kommunicerar med jackan eller blir de detsamma 

 

Technologies(tekniker)  

Input hur folk skriver in data? Output hur den data folk skriver in förmedlas utåt? Ja folk förmedlar sina 

budskap på lite olika sätt genom de olika sinneskanalerna. Synkanalen skrivs in med en penna, men kan 

också förmedlas via genomskinligplast och en mobiltelefon. Känselkanalen är brailleskrift som flyttas 

runt och placeras på olika ställen på jackan. Smakkanalen förmedlas genom karameller med olika smak 

som placeras i munnen och på tungan för att fungera.  Lukt/doft kanalen förmedlas via små tygbollar som 

har sprayats med olika dofter med vilka användaren av jackan sedan kommunicerar genom att sätta fast 

på olika ställen på jackan. Hörselsinnet förmedlas via inbyggda högtalare som kopplas till användarens 

egna mp3-spelare eller mobiltelefon. Men om den fallerar eller går sönder kan man fortfarande 

kommunicera via ljudsignaler och morsealfabetet. Kräver dock lite träning från användarens sida och att 

den han eller hon sänder budskapet till förstår morse alfabetet. Communication hur ser kommunikationen 

ut mellan användare och jackan, hur ser feedbacken ut? Kommunikationen mellan jackan och dess 

användare är starkt kopplat till hur dennes olika sinnen fungerar. Den feedback som användare av jackan 

får när han eller hon kommunicerar med andra är svår att förutsäga eftersom hur vi tar in information via 

våra sinnen skiljer sig så mycket från en person till en annan. Det samma gäller  hur vi tolkar den 

information vi tar in. Content hur ser innehållet i jackan ut är det uppdaterat för att inte störa användaren 

och hur ser den ut jämte funktionen.? Jackans innehåll förändras hela tiden med användaren av jackan 

och de nya budskap som han eller hon vill sända ut. På det sättet blir jackan rörlig i sin kommunikation 

och eftersom de olika sinneskanalerna erbjuder så många valmöjligheter är det användarens egna fantasi 

som sätter gränserna i hur kreativt han eller hon vill kommunicera med sin omgivning. Inget budskap är 

fast i jackan om inte bäraren av jackan vill att det ska vara det. 

 

 

 

 

Källor: Pact.modell tagen från David Benyon, Phil Turner, Susan Turner (2005) 
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Användarscenarier till Blue Elements Jacket 

För att ta reda på hur olika typer av användare skulle kunna nyttja jackan försökte jag bena ut hur de 

kommunicerar med jackan försökte jag skapa tre möjliga användarscenarier (berättelser). 

Use Case: beskriver hur interaktiviteten mellan produkten och användaren kan se ut. 

Ovan användare  

Den ovana användaren Therese tar på sig jackan för första gången. Hon använder den först bara som en 

vanlig jacka. Efter ett tags användande som vanlig jacka börjar hon så smått att använda sig av 

ljudkanalen och kopplar den till sin mp3-spelare. Efter det börjar Lisa använda sig av synkanalen när hon 

ska förklara vägen till en fest för några kompisar. Tätt följer det övriga sinneskanalerna. Men hon 

använder de olika kanalerna var för sig. För underlätta användandet i början saknar hon en liten bok som 

förklarar tanken bakom jackan och de olika kanalerna. 

Van användare 

Erik är en van användare av Jackan. Förutom att använda sig av jackan som en vanlig jacka kombinerar 

han de olika sinneskanalerna efter sitt eget behov. I sitt jobb som föreläsare och lärare tar han ofta till 

jackan för att förstärka sin kommunikation ut till åhörare. 

Nyskapande användare 

Josefine är en nyskapande användare hon har länge använt sig av Jackan och har börjat att inse att den 

inte längre tillfredställer alla hennes kommunikativa behov. Hon har uppdaterat sitt ljudelement med 

trådlösa högtalare med bättre batterier som går att ladda upp via USB-kabel till dator. Hon har börjat göra 

egna smakelement skapade efter senaste sommarsemestern på Kreta. Ett  slags smak minnesalbum att ta 

med sig när hon vill minnas den härliga tiden hon hade där med vännerna Karin och Camilla. 

Med känselelementet har hon skapat långa dikter och små berättelser som hon delar med sig av till sitt 

Blue Elements Entourage när de träffas och ser vilka nya uppdateringar och förbättringar alla gjort på sina 

jackor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källor: Scenarios tagen från David Benyon, Phil Turner, Susan Turner (2005) 
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Design och arbetsprocess 
Här beskriver jag hur design och arbetsprocessen har gått till från idé till prototyp. 
 

Moodboard /skisser/ Mock-Up 

Inspirationen till frågeställning kom från moodboarden där känslan var en blandning av 

funktionalitet och galen hattmakar kommunikation à la Alice i underlandet. 

Utifrån min frågeställning och de begränsningar jag gjort där började mitt skissarbete. Det slutgiltiga 

valet av plagg föll på en huvjacka. Anledningen till detta var att jag tyckte att av de plagg som finns 

bärs idag var det mest könsneutrala plagget att arbeta vidare utifrån. En huvjacka gav mig också 

större yta att jobba med än om jag skulle har valt att göra ett par skor eller sockar. 

Ergonomin i att ha en huvjacka som bas var också något jag funderade kring i mitt val. För mig 

kändes det mest naturligt att skapa ett kommunikationsplagg där bäraren kunde använda sig av sina 

armar i kommunikationen. 

Efter skissarbete gjordes en mock-up där grunden var en inköpt mönstermall för att får rätt storlek på 

jackan. Men mallarna ändrades och togs in eftersom jag valt att använda mig själv som modell. En 

fullskalig modell växte fram där jag kunde ändra och ta fram olika konstruktioner av de 

kommunikativa platser jag ville ha på jackan. Men för att inte jackan skulle bli för feminin då jag 

använde mig själv som modell så fick jag ta ett steg tillbaka och behålla lite mer raka linjer i jackan 

för att få en unisex känsla över plagget. 

Mock-upen gjordes i ett billig lakansväv för att inte förstöra budgeten genom att använda de dyrare 

materialen direkt. Denna mock-up blev en slags 3d modell av hur konstruktionen sedan skulle kunna 

komma att se ut. Den hjälpte mig också utvärdera vad som fungerade och inte fungerade. 

En rund form växte också fram i arbete med mock-upen jag fick en känsla av ringar på vattnet som 

först är dolda men när det börjar användas plaskar till och kommunicerar. 

 

Planering och idémotivering de 5st olika sinnena och kärnvärden 

Utifrån att vår perception är subjektiv och att tolkningen av de 5st olika sinnen är individuell 

fortsatte jag att på ett så öppet sätt som möjligt skapa de olika kommunikativa elementen och 

kanalerna till min jacka.  

Kärnvärden: Valmöjlighet, rörlighet och kreativitet. 

Valmöjligheterna kommer från att användaren av jackan ska kunna vara så öppen som möjligt i sin 

kommunikation och att han eller hon inte bara har en kanal att tillgå för kommunikation. 

Jag valde att inte har allt för mycket digitala eller tekniska inslag i min jacka därför att det kändes 

som ett hinder för användaren att endast kunna använda den digitala teknik som finns att tillgå. 

Bäraren av  jackan måste ha just valmöjligheten att använda och utveckla jackan efter sina egna 

behov. 

Rörligheten ligger i de olika kanaler som finns på jackan men också att det faktum att det är en jacka 

som gör att den kan användas i flera olika miljöer inomhus men också utomhus. 

Jackan får  inte vara stel eller på annat sätt obekväm i sin utformning för användaren. 

Många av elementen blev multifunktionella där kombinationer av de olika sinnen kunde användas på 

minst två sätt. Detta också i ett försök att öka rörligheten för användaren av jackan. 

Kreativiteten kom från att idén och konceptet med att ha en jacka som inte bara är en jacka till för att 

hålla dig varm utan också ett kommunikations medium. Kreativiteten kommer också från den nya 

form av kommunikation som kan komma utifrån jackan och den som bär den. 

 

 

 

 

 

 

Moodboard , skisser, mockup 

11 



 
 

  Material och motivering 

Jag valde att arbeta med andra material än just papper och webb därför att jag ville se om jag kunde 

utmana mig själv att tänka i nya banor vad det gäller att arbeta med design.Att gå från ett statiskt 

tänkande till ett mer dynamiskt. Därför blev valet tyg , plast och gummi de material jag valde. Jag 

gjorde exkursioner och botaniserade i hantverks och byggaffärer. Tyg och sybehörsaffärer. Provade 

material , misslyckades, provade igen med något annat . Tills jag  hittade material  jag kände passade 

för  de saker som plagget skulle innehålla. Det jag försöker bygga ( Jackan ) är ju även ett media i 

sig själv. Exemepl olika tyger jag valde är bla fleece, satin, filt, linne, fejkskinn, bomulls swettistyg. 

Olika former av gummi var foamsheets , ark av tunnare gummi ofta använd i hobbyarbeten och 

scarpbooking. Plasten var plastband med olika blåa nyanser samt olika tjockare plastark 

genomskinliga och färgade. Till en början var jackan tänkt att göras i bomullsswettis tyget men det 

ändrades fejkskinn för att man skulle kunna använda jackan även utomhus och den skulle ha en 

längre hållbarhet. 

 

Färgval och motivering 

Till en början skulle jackan bli vit till grunden och med blå element på den men det ändrades då jag 

upptäckte att jag behövde något som var mer smuts och stryktåligt ifall man även skulle kunna 

används sig av denna jacka utomhus. 

Så det svarta fejkskinnet blev den nya grunden att arbeta med. Den blå färgskalan representerade för 

mig de olika dynamiska, förändringsbara element i vår omgivning som vatten, is, luft. Det svarta 

färgen som fejkskinnet har valdes på grund av jag tyckte det behövdes en kontrast till det blå och 

dynamiska. Den svarta färgen som skinnet har fick stå för det fasta/statiska, för mig representerades 

det av en sten liten eller stor som vatten , is och luft flödar kring och ur. Likt kommunikationen som 

flödar ur användaren av jackan. 

Taste Blubbs 

Att använda mig godis som smakelements kanal var för mig ganska uppenbart. Men konsistensen 

om jag skulle använda mig av hårda karameller eller mer porösa godis var svårt. Det fick dock bli 

hårda karameller därför att de behöll smaken längre och det åts upp inte lika snabbt upp. Tanken 

kom från polkagrisar. Detta skulle göra att kommunikationen förlängdes och inte försvann lika 

snabbt. Kommunikation som föds ur detta element blir en överraskande och nära kommunikation 

mellan bäraren av jackan och den han eller hon väljer att dela med sig av. Eller bäraren själv. Det är 

en associerande kommunikation de väcker minnen. De ställer frågor och väcker intresse, vad smakar 

de här egentligen. De olika smakelementen som jag valde att kalla Taste Blubbs en ordvits på Taste 

Blubbs för att göra det lättare för bäraren att förstå vad de skulle användas till. De fick alla samma 

blå färg men olika smak för att skaka om bäraren och få fram en kommunikation.  

tillsammans med lukt elementet och dess kanal så är denna form av kommunikation en 

konversations startare när det gäller kommunikationen till andra.  Det ställer frågor som man ofta gör 

i början av ett samtal till sin mottagare och från det byggs sedan kommunikationen vidare. 

 

 

Material Moodboard, färger och tillverkning av Taste Blubbs 
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Sense Poetry 

Känsel elementet som byggdes utifrån Braille alfabetes möjlighet till kommunikation fästes på små 

neodyn magneter för att sedan skapa olika meddelanden på jackan.  

De upphöjningar som behövdes för att få in känseln i elementet gjordes med hjälp av en pearlmaker 

penna som jag droppade på valt material foamsheets sedan lämnade att torka och fick då ett mönster 

och ett meddelande. 

Känsel kanalens kommunikation blev en form av nära kommunikation det krävs att mottagaren 

kommer nära för att läsa meddelandet och kunna tolka det. Samtidigt måste ju han eller hon kunna 

avkoda brailleskriften till motsvarande bokstav i det seende alfabetet. Det gör känsel kanalens 

kommunikation till en slags hemlig kod där bäraren kan utrycka sina innersta tankar utan att vara 

rädda för att alla ska kunna läsa det också. Bäraren väljer om han eller hon vill delge sitt budskap 

eller inte till en mottagare som inte kan avkoda brailleskriften. 

 

Sound Pockets 

Det här ljudelementet kopplas genom små högtalare till din mp3-spelare eller mobiltelefon. 

Instoppade i fickor i jackan. Valet av just detta högtalare gjordes för att de var lätta och hade ett 

relativt bra ljud.  

Med det kan du kommunicera med massorna. Den här kanalen blev inte speciellt nära i sin 

kommunikation utan mer en form av masskommunikation. Den har också ett problem i att den 

behöver en strömkälla, dessa högtalare drivs av batterier. Och kopplas samman med exempelvis mp3-

spelare via en kabel. Men vill användaren använda andra högtalare så kan denna använda andra 

trådlösa högtalare som får plats i ljudfickorna.  

Smellogram 

Luktelementet gjordes av små mjuka tyg bollar med påsydda neodyn magneter för rörligheten att 

kunna placera dem på olika ställen på jackan. För att få de små tyg bollarna att dofta blandade jag 

doft oljor med lite vatten och sprayade sedan bollarna med blandningen. Sedan las bollarna i en liten 

plastbehållare för att bibehålla sin doft. De olika bollarna fick likt smakelementet olika dofter trots att 

de hade samma färg. Det blir en överraskande kommunikation då funderingar och tankar hos 

mottagaren av ett luktelement kanske inte först kan placera lukten. Kommunikationen blir byggd på 

frågor mellan sändare och mottagare då nya lukter upptäcks eller kombineras med varandra. 

 

 

Tillverkning av Sense Poetry Hörlurar att bygga in i Soundpockets 

Tillverkning av Smellograms 
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Sketchpad 

Byggde jag på just vårt seende och  då på handskrivet och handritade bilder. En penna med möjlighet 

att skriva på jackan började att ta  sin form. Men för att följa kärnvärdena och skapa rörlighet och ge 

användaren en valmöjlighet att vara kreativ och statisk i sin kommunikation så var jag tvungen att på 

något sätt kunna radera det meddelande bäraren tecknat ner. Därför blev materialet en blandning av 

genomskinligplast tyg, för att skapa en raderingsbar kanal. Penna fick ändras till en whiteboard 

penna som lättare gick att sudda ut. Men nu behövde jag något för att sudda ut meddelandet. 

Lösningen kom genom ett par handskar som på en sidan har fleecetyg för att kunna sudda ut. Den 

andra skinna för att smälta ihop med jackan .Dessa handskar sitter fast i jackans ärmar men går att ta 

loss för rörlighetens skull. Fyra fingrar på handskarna är avklippta för att du även med handskarna 

ska kunna läsa av känselkanalen och göra det lättare att skriva med pennan. 

Tummen fick vara kvar och har den funktionen av ett mindre sudd för små korta meddelanden. 

Eftersom synkanalen består av genomskinlig plast hopsydd med tyg så blir det till även till en ficka 

där du kan placera in din mp3-spelare eller mobiltelefon och koppla den till ljudkanalen och 

samtidigt kunna styra den. Eller bara visuellt visa på bildspel. 

 

Förslag att utöka synelement med en  mobiltelefon med bildspel 

bredvid solcellsladdare  för strömförsörjning 

Tillverkning av Sketchpad  

Tillverkning av Erase Gloves (suddhandskar) till Sketchpad 

ovansida med av skinn och insida av fleece. 
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Blue Elements jacket 

1 . Sound pockets 

Ljud elementet bestående av fickor  i vilka man kan stoppa in högtalare och sedan koppla dem till sin 

mp3-spelare eller mobiltelefon genom hörlurar utgången. Ifall tekniken inte fungerar så kan du 

fortfarande kommunicera via jackan genom att med den medföljande ritpennan eller dina händer slå på 

olika ställen på jackan. Och  med morsealfabetet föra kodade samtal med kompisen. Soundpocket 

sitter placerade på axlarna för att både bäraren själv och omgivningen ska kunna få en så bra 

återgivning av ljudet som möjligt. 

2. Sketchpad 

På detta visuella element kan du rita, skriva, sketcha fram dina meddelanden. Det där viktiga 

telefonnumret, inköpslistan eller .. 

Det är också fickor i vilka du stoppar in din mp3 –spelare eller mobiltelefon för att visa bildspel filmer 

eller koppla upp dig mot sound pockets.  

3.Erase gloves 

Använder du när du vill radera meddelanden på sketchpaden.  De avklippta fyra fingrarna är för att du 

även när du använder vantarna ska kunna läsa din sense poetry.  

Tummen är dock hel för att användaren ska kunna snabbt sudda bort ett medelande. Användaren kan 

även använda hela undersidan av handsken som sudd. 

 

4.Smellogram 

Smellogrammen är små mjuka luktbollar som du sätter ihop efter eget tycke och smak och skapar ett 

doft inspirerat meddelande. De kan placeras på olika ställen på jackan där de runda formerna finns 

visade. 

5.Sense poetry 

Består av ord skrivna med brailleskrift som du sätter fast på jackan eller på Erase gloves och utrycker 

dina tankar om världen. Var så utlämnande du vill eftersom man måste komma dig riktigt nära som 

användare för att kunna läsa och avkoda din dikt. Eller på ställen på jackan märkta med den runda 

formen exempelvis fickorna på framsidan av jackan.  

6.Taste blubbs  

De är godis en ny form av nödgodis när du inte känner för att prata, plötsligt får dålig andedräkt eller  

bara känner dig allmänt söt sugen. Placeras bäst vid snörena till huvan, så att de lätt är att hitta när man 

vill använda sig av dem. 

7.Offline mode 

Är när du stänger alla fickor och inte kommunicerar med de olika kanalerna som finns på jackan. 

Huvan är en del i detta då du som bärare med hjälp av den kan bli anonymare i din kommunikation. 
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Reflektioner 

För att först svar på fråga om det går att skapa ett kommunikativt plagg  baserat på våra 5st 

sinnen.? Jo det går. Om det är lätt, absolut inte. Men roligt. Att på det här sättet förstärka 

sinnena genom jackan ger upphov till en kommunikation som består av ganska mycket brus då 

den är så individbaserad och ändras beroende på vem som använder jackan. Men jag har 

funderat om detta brus är av ondo eller om det kan leda till nya möjligheter istället, genom det 

annorlunda i en sådan här jacka. 

När den första kärleken krin nymodigheten av jackan blandning av kommunikationsmöjligheter 

har lagt sig.  Ser man tydligare de begränsningar som jackan har förutom bruset. Det är ju trots 

allt bara en jacka. Men med utvecklingsmöjligheter.  

Så det jackan i slutet blev är en inspirationskälla föränderlig design som förändras med den som 

använder designen. En större mängd interaktion med designen. Design by the people for the 

people. Där berättandet och kommunikationen blir en del av designen.  

Idag har vi en kultur där  man inte ser några gränser i det man gör utan vill dela med sig av allt 

man gör  på bloggar och via internet. På samma sätt ska converstation cloths försöka bli en ny 

slags plattform för en genration uppfödda på bloggar och som tar rörlig , kreativ kommunikation 

förgivet och som hela tiden söker nya valmöjligheter. För de har något att säga och är villiga att 

säga det. Bara de ges tillfälle och rätt plattform som föder deras kreativa lust att dela med sig 

och diskutera och kommunicera. 

Hur kan då en framtid se ut där Blue Elements Jacket är bara en del i mängden av interaktiva 

och kommunikativa plagg.  Ja, löser man strömtillförselsproblemet kanske med pappersbatterier 

eller något annat så finns det inge begränsningar på vad man kan göra. Ett scenario skulle kunna 

vara där man tar tekniken med apps som är vanligt i mobiltelefoner idag som mallar som du 

köper av de stora modehusen laddar ner i plagget som sedan ändar egenskaper och form 

därefter. Eller göra egna applikationer och ladda upp dessa mot plaggen. Men mer forskning 

kring kommunikativa och interaktiva kläder behövs för att kunna lösa problem som tekniken 

säkert i framtiden har lösningar på. Men kanske sitter en förändring också i vårt att se på 

kommunikation och var någonstans den får ske och äga rum. 

Då detta bara är en prototyp finns givetvis många områden där man får göra vidare research hur 

man ska kunna lösa problemen med exempelvis hur individuell en bärare ska få göra sin jacka 

och hur jackans begränsningar sätter stop för det.  

Innan den är färdig måste den också genomgå en del användartester för att vara säker på att 

intresse finns för jackan och  att konstruktionen och de olika kanalerna inte är för svåra att förstå 

sig på för bäraren av jackan. Går det att skapa en modell som både män och kvinnor skulle vilja 

ha eller måste man dela den idén och skapa en jacka för var grupp. 

Att skapa den här jackan är också givetvis min tolkning och lösning på problemet och det gör att 

resultatet kanske inte blir detsamma om någon annan skulle gör en liknande jacka. Det det här 

arbetet har bidragit med i mediedesign ämnet är ett nytt sätt att se hur vi kan använda oss av 

kläder som medium för kommunikation. Inte som något fast utan föränderligt och formbart. Där 

du kan ändra det budskap du vill sända ut. Företag söker alltid hitta nya kreativa vägar med sin 

marknadsföring och reklam för att nå ut till sin allt kräsnare och mer uppdaterade målgrupper. 

Här skulle en kanske ett Conversation Clothes plagg vara bra att ta till i sin kreativa 

marknadsföring. Jackan kräver som sagt en del inlärning till de olika kanalerna och att bäraren 

av plagget har ett nyfiket sinne att utforska jackan och upptäcka de olika 

kommunikationsmöjligheter som finns på den. För att sedan själva få igång ett kreativt tänk som 

leder dem vidare att lägga till  eller ta bort saker på jackan för att skapa sin egen 

kommunikation. Kanske skulle en liten guidebok av något slag hjälpa framtida bärare av jackan 

att förstå dess möjligheter. 
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Manual till Blue Elements Jacket 

Så här blev slutresultatet av manualen till c-arbetets Blue Elements Jacket. 

Jag släppte efter många om och men konceptet med att göra den i en vanlig bok form .På grund 

av att jag aldrig riktigt kunde få den så lätt och bärbar som jag ville ha den. Inga tryckerier jag 

var i kontakt med kunde heller fixa den struktur känsla som jag ville skulle återspegla  de olika 

material jag arbetet med i tillverkningen av jackan. Så jag valde att göra den för hand. Den blåa 

färgskalan kommer från c-arbetets färgskala.  Den vita färgen  på texten lyste upp mer och var 

mer uttrycksfull än om jag skulle gjort den i svart eller blå. 

Loggan blev en stiliserad pratbubbla som jag gjorde lite 3d effekt på. 

Typsnittet i loggan var Bradley hand ITC eftersom det ger en handskriven ,personliga 

meddelande känsla. Jag fick idén att den runda formen av en  klocka som går igen när du fäller 

upp de olika Conversation Taggsen som jag valt att kalla dem. En klocka och då främst en lugn 

klocka som visar och förklarar vad du kan göra med plagget. Inte en jäktande klocka som den 

vita  kaninen i Alice i Underlandet har som hela tiden gör honom sen och stressad . 

Där för fick de olika taggsens namn den placering de har längst ut på kanten. För att på något 

sätt representera klockslagen.På taggsens infotexter valde jag en rund sanserif som jag tyckte 

underlättade läsning och inte flöt ihop i varandra när texten minskades ner. Valet föll på Calibri. 

Det typsnittet finns också i ordet manual på första sidan. Men jag ville ha en utvikbar 

instruktionsmanual på något sätt kunde inte riktigt släppa den idén om att skapa en enklare karta 

över jackan. Det fick bli en numrerad info text på taggen och sedan ett utvikbart papper med  

lite struktur och en illustration på kartan med siffror och pilar var någonstans på jackan  de olika 

sinnes kanalerna finns placerade och kan placeras. 

Den utvikbara lilla kartan kan också låsas fast mellan de två kart Taggsen  med hjälp av starka 

magneter för att inte  hänga och dingla och kanske gå sönder. 

 

 

Manualen i utfällt läge 

Instruktionskarta i utfällt läge 
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Diskussion 

Den största utmaningen i det här projektet var att jag gav mig i kast med något som jag tidigare 

aldrig gjort och det var skrämmande i och med att mina sy kunskaper är begränsade och endast 

på en amatörnivå. Men samtidigt otroligt spännande då jag under arbetets gång med jackan allt 

mer lämnade det invanda och lärde mig nya saker hela tiden. 

Några exempel var hur man bästa kokar ihop läckra karameller ( Taste Blubbs) samt hur otroligt 

knasigt men samtidigt roligt det kan vara att ha en jackan med högtalare när jag testade jackan 

och gick ut en sväng på stan.   

Mycket av det som gjordes i designprocessen är mina tolkningar av den information jag hittat 

och plagget är byggt på mina reflektioner kring dessa fakta. Därför behövs vidare studier göras 

kring hur jackans tilltänkta målgrupp använder sig av jackan samt hur de kan komma att 

utveckla den behöver göras innan Blue Elements Jacket skulle kunna lanseras på marknaden. 

Det är ett intressant ämne att forska vidare kring hur vår kommunikation med varandra kan 

komma att utvecklas. Bara de senaste åren med Sociala medier har skapat nya möjligheter för 

kommunikation mellan människor. Kan nästa steg vara kommunikativa kläder. 

Några tips till de som vill skapa en liknande plagg eller utmana sig själv med att arbete med nya 

material för att skapa kommunikation. 

 

Var inte rädd för att göra fel. Du lär med största sannolikhet göra en del misstag under arbetets 

gång. Men det är det som gör det hela till en process och för dig framåt är att tänka i nya banor. 

 

Lyssna inte på folk som säger att du inte vet vad du sysslar med. Nej det gör du kanske inte i 

början men under arbetets gång lär du dig att vara naiv och inte se motgångar som ett nederlag 

utan snarare som en avstickare mot slutmålet att skapa något nytt eller kanske unikt. 

 

Feedback , skaffa dig feedback kanaler från alla möjliga håll. Det hjälper dig att reflektera över 

saker du annars aldrig skulle ha tänkt på själv. 

 

Men framför allt våga ta steget att göra något nytt. 
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