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Digital Skissteknik

Sammanfattning av projektet

En sammanställning av verktyg och praktiker
Projektet har utifrån intervjuer och faktainsamling sammanställt och redovisat den 
utrustning och de tekniker som är aktuella inom området, i den svenska industridesign-
branschen idag. 

Variationen i kunskap om, och användning av, digitala skisstekniker hos designkon-
toren i Sverige förefaller vara mycket stor, och projektet visar att även de som mindre 
frekvent använder sig av teknikerna ser dem som intressanta och som verktyg de vill 
lära sig mer om. 

En oväntad insikt var att designprocesserna skiljer sig så markant mellan kontoren 
och att CAD-verktyg i vissa fall används väldigt tidigt i processen och delvis ersätter 
det mer traditionella skissarbetet. På Konstfack har vi inte lagt särskilt stor vikt vid det 
här användningsområdet för CAD, och insikten har gett inspiration att vilja skapa nya 
kurser och anpassa befintliga till att bättre förebereda studenterna för den typen av 
designprocess.

Den bristfälliga tillgången på läromedel i ämnet har blivit tydlig och projektet har 
genererat tillräckligt med kunskap för att utgöra en grund till läromedel. Men lärome-
delsformen bör vara mer interaktiv och uppdaterbar än böcker i och med den digitala 
skissteknikens snabba utveckling. Ett förslag till utformning av en webresurs för detta 
ändamål kommer att tas fram inom projektet.

Ännu är det dock för tidigt att som designer göra sig av med pennan. Trots den inten-
siva teknikutvecklingen har den manuella skisstekniken fortfarande sin roll att spela i 
designerns vardag. Åtminstone som verktyg i idégenereringsprocessen.

En sammanställning av verktyg och praktiker
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Digital Skissteknik

Projektbeskrivning

Bakgrund

Digital skissteknik vinner terräng
Idag kan noteras att de verktyg som finns för att digitalt förädla eller framställa design-
skisser vinner mer och mer terräng, både bland verksamma designer och studenter. 
Möjligheten att med digitala hjälpmedel visualisera designförslag på ett snabbt och 
slagkraftigt sätt är lockande för alla som vill att deras skisser skall göra starkt intryck 
på betraktaren. Bland fördelarna med de digitala teknikerna kan nämnas lättheten 
att reproducera sitt arbete, att snabbt göra ett stort antal varianter samt att man alltid 
kan ångra och göra om ett ”penseldrag” eller flera. 

Behov av kunskap för att utveckla designutbildningen på Konstfack
Leif Thies är ansvarig för undervisning i ämnet ‘skiss och presentationsteknik’ på indus-
tridesignutbildningen på Konstfack, och även verksam industridesigner. På Konst-
facks kandidatprogram har Leif tillsammans med Viktor Holmqvist (designer MFA och 
tidigare adjunkt i modellteknik) och Martin Bergquist (designer MFA och gästlärare i 
skiss och presentationsteknik) utvecklat två kurser som uppmuntrat studenterna och 
stärkt dem i deras förmåga att visualisera med digitala tekniker. En grundkurs kallad 
Digital Visualisering för Industridesigner, och en kurs i Storyboard- och Scenario-
tekniker som innehåller moment av digital visualisering. I arbetet med dessa kurser 
har framkommit ett behov av att fördjupa kunskapen om de nya teknikerna för att 
bättre kunna planera utbildningen i ämnet. Framför allt behövs kunskaper om hur 
man arbetar i designbranschen idag, vilka färdigheter som efterfrågas, och vilka 
resurser för lärande som finns att tillgå. 

Mer om Leif Thies finns på hemsidan www.thies.se/leif

Definitioner

Definitioner av begreppen skiss och  rendering
En skiss betecknar ett snabbt genomfört utkast till beskrivning av något. Inom 
konst och design menas oftast en snabbt genomförd (linje-)teckning som beskriver 
motivets grunddrag.
Det engelska ordet ’render’ används om en konstnärs tolkning av någonting. Tex en 
skådespelares tolkning av en roll, eller en konstnärs tolkning av en händelse. Inom 
design används ordet rendering för att beteckna en bild som avser att på ett (1)verk-
lighetstroget sätt visualisera ett (2)ickeexisterande objekt. En produktskiss är alltså en 
rendering om designern försöker efterhärma verkligheten genom att tex använda sig 
av ljus och skugga, och beskrivning av produktens material.

Definition av begreppet digital skissteknik
Med digital skissteknik menas att använda datorn som verktyg för att i två dimen-
sioner rita eller bygga upp bilder som visualiserar tredimensionella objekt. (Till digital 
skissteknik räknas sålunda inte CAD-modellering där ett objekt byggs i tre dimen-
sioner, även om CAD ofta används som stöd eller underlag för digital skiss.)

Rekommenderade förkunskaper vid läsning av denna rapport
En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig delar av denna rapport är en viss 
kunskap om designyrkets villkor och ett designprocessen. Den som vill ha mer 
bakgrund om industridesignyrket kan hitta det i t.ex. ”Vilda Idéer och djuplodande 
analys” av Jan Landqvist.

En sammanställning av verktyg och praktiker



Projekt inom ramen för Konstnärligt Utvecklingsarbete
Konstfack, 2007  ©Leif Thies, 2007

Målsättning

Projektet har i huvudsak haft 3 mål:

att sammanställa en översikt över verktyg och tekniker som är aktuella i bran•	 schen 
idag och vilka som kan bli aktuella i framtiden

att utveckla en plan för hur Konstfack skall kunna skapa bästa förutsättningar •	 för 
studenterna att tillgodogöra sig ämnet

att höja institutionens kompetens inom området•	

Genomförande
Projektet har genomförts av Leif Thies utöver hans deltidstjänst på institutionen 
för industridesign, assisterad av Martin Sjöman (designer MFA, och gästlärare i 
presentationsteknik)

Begränsningar
KU-arbetet behandlar 2-dimensionell digital visualisering av 3-dimensionella objekt 
och avser ej kartlägga maskinell rendering av CAD-modeller.

Metod

Intervjuer med yrk•	 esverksamma designer. De intervjuade har ombetts att besvara 
tolv frågor om hur digitala skisstekniker, och hur de används på deras arbetsplats 
(Frågorna och en sammanställning av svaren finns i i bilaga 1). Materialet från 
intervjuerna har använts för att kartlägga vilka behov digitala skisstekniker fyller 
inom designbranschen, och vilka önskemål som finns bland användarna. 

En kartläggning har gjorts•	  över vilka läromedel som finns tillgängliga idag, i digital 
form och i tryckta media.

Utifrån intervjuer, erfare•	 nheter från undervisning och designarbete, och genom 
tester av läromedel och tekniker, har en sammanställning gjorts över de metoder 
och verktyg som används.

En analys har gjorts av h•	 ur de digitala skissteknikerna påverkar designprocessen 
och dess resultat, och en ansats att förutse i vilken riktning området utvecklas. 

En plan har gjorts u•	 tifrån det ovanstående, för hur Konstfacks utbildning på 
området bör utformas.

 



Digital Skissteknik En sammanställning av verktyg och praktiker

Kartläggning av verktyg och metoder
Fördelar med digital skissteknik
Drivkraften bakom utvecklingen av digital skissteknik är dess stora fördelar 
gentemot handskiss. Digitala skisser är enklare att göra verklighetstrogna och 
mer slagkraftiga mot kund, det är lätt att skapa många varianter av samma skiss, 
och med vissa metoder finns i stort sett obegränsade möjligheter att i efterhand 
ångra och ändra det man gjort.

Teknologisk utveckling möjliggör digital skissteknik
Utvecklingen av digital skissteknik bygger till stor del på utvecklingen av de 
tekniska förutsättningarna för att skapa och bearbeta skisser i digital form. Vikti-
gast är teknik för att föra över handskisser och annat bildmaterial till digital form, 
och teknik och mjukvara för att skapa och bearbeta skisser i datorn. 

Hårdvara

Digitala ritbord och pennor (Digitaliseringsbord, Wacomplatta)
Digitala pennor och ritbord används istället för datormus för att bättre efter-
likna vanliga pennor och därmed ge större kontroll över linjeföringen. Wacom är 
den ledande tillverkaren, och de första digitala pennorna började säljas i mitten 
av åttiotalet. Tekniken bygger på elektromagnetisk resonans, vilket innebär att 
pennorna kan vara smidiga och utan batterier. De mer avancerade ritplattorna är 
tryckkänsliga och ger även möjlighet att utnyttja pennans lutning och vridning 
på samma sätt som vid handskiss. Ritplattan är avgörande för att kunna skissa 
direkt i datorn, ( jfr. vidarebearbeta handskisser) och de förbättrade ritplattor 
som kommit de sista åren har möjliggjort detta sätt att arbeta.
Vanliga modeller i designbranschen är Wacom Intuos och de enklare modellerna 
Wacom Graphire, och Wacom Bamboo.

Rita direkt på bildskärmen
Wacom marknadsför även ritplattor med inbyggd lcdbildskärm, där man alltså 
kan skissa direkt på bildytan. Produkten heter Wacom Cintiq, och har hittills bara 
funnits i storleken 21 tum. Den har av många uppfattats som klumpig och även 
dyr. Medan denna rapport skrevs har Wacom släppt en 12-tums variant som är 
väsentligt tunnare, mer hanterlig och har ett lägre pris. Den har dock inte funnits 
tillgänglig för testning.

Scanner
Scanner används för att läsa in handskisser till digitalt format. Tekniken har 
funnits länge, men utvecklingen mot snabbare, mindre och billigare scanners 
har gjort arbetet smidigare, och tekniken mer tillgänglig. Många designer läser 
idag in handskisser, bearbetar dem i datorn och skriver ut dem, för att därefter 
handskissa på dem igen. Detta gör det möjligt att arbeta mer tidseffektivt, och 
ändå behålla mer av handskissens ”fräschör”.

Digital kamera
Digitala kameror används främst för att snabbt skapa ett underlag för en verk-
lighetstrogen skiss. Ett foto av en befintlig produkt kan tex snabbt redigeras i 
datorn för att visualisera en ny design. Foton av tex materialstrukturer eller 
produktdetaljer kan också enkelt integreras i skisser som ett slags collage. Tidi-
gare har foton behövt framkallas och läsas in, och dessa metoder har därför 
knappast använts innan den digitala kameran började bli allmänt tillgänglig 
kring år 2000.

Fig.1  Ritplatta (Wacom Bamboo A6)
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Mjukvara

Pixel- eller vektorbaserad mjukvara
Digitala skisser skapas i datorn med hjälp av specialiserad programvara. En viktig 
skillnad mellan olika program är hur bildinformationen är uppbyggd. En digital 
bild kan bestå av antingen pixelinformation eller vektorer, eller av en kombina-
tion av dessa. 
Corel Painter, och även Photoshop arbetar i hög grad med pixelinformation, 
dvs information om vad varje bildpunkt har för färg. Adobe Illustrator är den 
mest använda vektorbaserade mjukvaran, där bilderna bygger på matematiskt 
formulerade kurvor och linjer (likt hur ett CAD-program fungerar). Programvara 
väljs beroende på användarens prioriteringar, som tex snabbhet eller exakthet, 
flexibilitet i arbetet eller ett handskissat uttryck i bilden. Arbetsmetoderna 
beskrivs i nästa stycke.

Adobe Photoshop
Det i särklass vanligaste programmet är Adobe Photoshop, som har utvecklats 
från att vara ett renodlat verktyg för fotoredigering till allt innehålla allt fler 
verktyg för att skapa bildmaterial i datorn. Photoshop är i grunden ett pixelbaserat 
program, men flera delar som tex banor, markeringar och lager-effekter baseras 
på vektorer. Photoshop kan därför användas både för att bygga upp skisser direkt 
i datorn, och för att bearbeta befintligt material, som tex en handskiss. 
Många metoder bygger i grunden på de arbetssätt som fanns före datorn, som 
tex olika sätt att lägga maskering på delar av bilden innan man målar. Photoshop 
har utvecklats mycket på senare år, och erbjuder tex helt nya sätt att snabbt 
skapa en illusion av tredimensionalitet i en bild.

Adobe Illustrator
Adobe Illustrator är ett nästan helt vektorbaserat program skapat för illustratörer 
och för reklamvärlden. Programmets styrka ligger i att bygga dynamiskt förän-
derlig grafik utifrån geometriska former och banor med hjälp av styrpunkter. 
Många designer använder Illustrator för att skapa underlag att vidarebear-
beta i Photoshop, men med verktyg för bla. transparens, gradienter (mjuka 
färgövergångar), och avancerad bearbetning av banor så kan skisser och render-
ingar byggas helt i Illustrator.

Corel Painter 
Corel Painter utvecklades redan från början för konstnärligt bildskapande, och har 
sin styrka främst i handskiss direkt i datorn med hjälp av ritplatta. I Painter finns 
möjlighet att rotera bildytan för att liksom med en vanlig penna dra alla linjer i 

den vinkel där handen är säkrast1. Programmet har också bättre linjekvalitet som 
uppfattas som mer likt riktiga pennor. 

Alias Sketchbook Pro
Alias är en CAD-mjukvara för designer, och Sketchbook är ett fristående till-
behör. Programmet erbjuder superb linjekvalitet, mycket likt riktiga pennor. 
Användargränssnittet har kunnat hållas mycket enkelt eftersom det är reducerat 
till endast basfunktionerna för handskissande i datorn. För de som är vana vid 
CAD-modellering i Alias är gränssnittet tidseffektivt, då det bygger på samma 
snabbmenysystem.

CAD
Nya CAD-mjukvaror som tex Rhino har tillsammans med snabbare datorer gjort 
det möjligt att mycket snabbt bygga upp enkla former i 3D. Många designer 
använder därför CAD-renderingar eller skärmdumpar från modellering som 
underlag för skiss. Istället för att noggrant bygga upp hela produkten i CAD så 
lägger man alltså på det mesta av produktens detaljer med digitala skisstekniker. 
Det enkla CAD-underlaget ger korrekt perspektiv och ljussättning att utgå ifrån.

1 Traditionell designskissteknik bygger till stor del på att arbeta upp säkerhet i pennföringen för att 
ge en förstärkt upplevelse av snabbhet och lätthet i skissen. Säkerhet uppnås när hela armen kan 
användas, snarare än fingrarnas motorik. Att rotera pappret för att kunna dra linjerna i en riktning, 
är därför viktigt.

Fig.2  Pixelbaserad och vektorbaserad bild. Vektorbaserad bild består av dynamiska styrpunkter 
och kan skalas till valfri storlek utan kvalitetsförlust.
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Översikt av metoder inom digital skissteknik

Fyra grundmetoder
Området digital skissteknik kan sägas rymma fyra olika grundmetoder som 
kombineras och blandas: Att skissa digitalt med ritplatta, , att efterarbeta en 
handskiss, att utnyttja och bearbeta befintligt grundmaterial, som tex foto, eller 
att på olika sätt ”bygga upp” en skiss digitalt.

1.) Handskissa digitalt med ritplatta
Att skissa digitalt är mycket likt traditionell handskissteknik, och bygger helt på 
att man besitter den färdigheten. Fördelarna med att skissa direkt i datorn är 
möjligheten att ändra och justera det man gjort i efterhand. Man kan arbeta i 
många olika lager, likt en oändlig packe perfekt genomskinliga pappersark på 
varandra, man kan ändra det man gjort fel, och har en obegränsad tillgång på 
färger, penntjocklekar och möjligheter att maskera arbetsytan. Det är också lätt 
att använda tex ett foto eller en enkel CAD-modellering som underlag för att få 
perspektivet rätt i skissen.
Nackdelen är den förlorade direktkontakten med pappret. Många intervjuade 
talar om mindre känsla i skissen, eftersom man ritar på plattan men bilden dyker 
upp på skärmen ovanför. Ritplattor med inbyggd bildskärm upplevs å andra 
sidan som klumpiga och begränsande. Flera designer talar också om att de har 
lättare att skapa form, sk. sökande skisser, på vanligt papper än på skärmen.

Fig.3-4  Skisser gjorda direkt i datorn med ritplatta och Corel Painter
(Ovan: Henrik Olsson, Ergonomidesign. 
Nedan: Mårten Bergström, student Konstfack)
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2.) Efterbearbeta handskisser. Korrigera - färgsätta - förstärka.
Den överlägset mest spridda användningen av digitala skissmetoder är att 
förädla handtecknade skisser som scannats in i datorn. Detta arbete kan delas 
in i flera olika delar:
Den första delen består oftast i att korrigera brister i skissen. Man kan lätt sudda 
bort misstag och tänja och dra i bilden för att korrigera tex objektets propor-
tioner eller bildens perspektiv.
Nästa steg är att låta datorn ersätta markerpennorna för att färgsätta en linjeskiss. 
Detta görs lätt i datorn med mjuka gradienter, dynamiska markeringar istället för 
maskeringstejp, och en oändlig uppsättning färger och penntyper2. Det finns 
också stora möjligheter att förstärka skissens uttryck och slagkraft med speci-
aleffekter och justeringar av ljus och kontrast. 
Den största fördelen med datorn är kanske att kraven på handens skicklighet 
minskar. Arbetet bygger dock fortfarande på en gedigen kunskap om hur skugga 
och ljus faller på ett objekt. Andra fördelar är att man lätt kan skapa många olika 
varianter av samma bild, och nära nog obegränsade möjligheter att ångra och 
ändra. 

2 Avancerade pennor och effekter kan skräddarsys i Photoshop och Painter för olika specialiserade 
användningsområden. Detta är för många en viktig del av arbetet, och det finns många siter, forum 
och communities på nätet där man kan köpa eller dela med sig av pennor och effekter som tillägg 
till programmen.

Fig.5  Linjeskisser som är färgsatta och efterbearbetade i Photoshop.
(Ovan: Siri Johansson, student Konstfack, efter demo och linjeskiss av Leif Thies)
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3.) Digitala fotomontage och omarbetning av produktfoto
Olika typer av fotomontage används mycket ofta eftersom det är ett mycket 
snabbt och enkelt sätt att lägga till detaljer som gör en skiss trovärdig. Det är lätt 
att göra fotomontage genom att plocka omgivning, produktdetaljer, material 
och ytstrukturer från tex foton av andra produkter. 
Att omarbeta ett produktfoto är vanligt när det handlar om mindre förändringar av 
en befintlig produkt. I Photoshop bygger man snabbt upp nya detaljer genom 
att ”klippa och klistra” med de ytor och material som redan finns på fotot. 
Fotocollagemetoder är också tacksamma att använda när det handlar om 
framställning av scenariobilder. Resultatet kan snabbt göras mycket verklighets-
troget genom att tona om fotomaterialet till samma färg och ljushet. 
Illustrator har effekter som automatiskt skapar vektoriserad grafik utifrån foto-
material, vilket kan användas för att avpersonifiera bilder i scenarion, framhäva 
vilka delar av bilden som är betydelsebärande, och få en fotoserie att hänga ihop 
stilmässigt.

Fig.6  Collage av fem olika bilder, gjort i Photoshop (Martin Sjöman)

Fig.7  Foto vektoriserat och starkt förenklat i Illustrator (Martin Sjöman)
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4.) Tre metoder för att bygga vektorbaserade skisser istället för att teckna 
Det finns flera olika sätt att konstruera produktskisser helt utan att rita streck med 
penna. De här metoderna är generellt sett ganska tidskrävande, men ger mycket 
hög kontroll på detaljer. Eftersom man utgår ifrån banor istället för pennstreck 
så kan man noga justera alla linjer och färgtoner till perfektion. Nackdelen är 
att bilderna lätt blir stela och helt utan det starka uttrycket i en snabb och säker 
handskiss. Det går att urskilja tre huvudsakliga metoder för att vektorbaserad 
skiss.

Snabba vybilder med Photoshops lagereffekter
Den vanligaste metoden är mycket snabb och effektiv, men den fungerar inte 
särskilt bra i perspektiv utan är begränsad till sidovyer av produkter. Mobiltele-
foner som är ganska tvådimensionella och säljs mest på framsidans utseende är 
ett bra exempel. 
Produktens konturer och detaljer byggs upp med banor och sedan skapas en 
illusion av tredimensionalitet genom att automatiskt skapa ljus och skuggor 
med Photoshops lagereffekter. En intressant detalj är att en sådan här skiss 
egentligen inte behöver  innehålla ett enda pennstreck, vare sig på papper eller 
digitalt. Linjerna består av banor, som byggs steg för steg, och det går lika bra 
med en vanlig datormus. Därmed finns inga krav på handens säkerhet.

Fig.8  Skiss byggd med banor lagereffekter och gradienter (Siri Johansson, konstfackstudent, 
fritt efter demo i Illustrator + PS av Martin Birath, Ergonomidesign.)

Fig.9  Skiss byggd med banor lagereffekter och gradienter (Martin Birath, Ergonomidesign)
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(fortsättning, metoder för att konstruera vektorbaserade skisser)

Färgsätta banor i Photoshop
En metod som möjliggör stor noggrannhet är att bygga upp alla ytor i en pers-
pektivskiss som banor och sedan fylla i dessa med fyllnadsfärg och konturlinjer i 
Photoshop. Ofta byggs banorna upp i Illustrator som har bättre verktyg för detta, 
och överförs sedan till Photoshop. Metoden ger stor exakthet och banorna kan 
användas gång på gång för att skapa maskeringar för effekter och färgpåläg-
gning. Här måste dock designern själv ha koll på perspektiv hur ljus och skugga 
faller på ett objekt, liksom vid traditionell handskiss. 

Helt vektorbaserad skiss i Illustrator
En mindre vanlig metod är att bygga upp en helt vektorbaserad skiss med banor 
och gradienter i Adobe Illustrator. Fördelen är att skissen är helt vektorbaserad 
hela vägen igenom arbetet, och därför kan ändras gång på gång, och nya vari-
anter provas när designern söker den slutliga formen. Även här måste designern 
bygga perspektiv och kunna beräkna hur ljus och skugga fungerar. 

Fig.11  Helt vektorbaserad skiss byggd med banor och gradienter i Illustrator (Martin Sjöman)

Fig.10  Skiss byggd med banor i Illustrator, färgsatt i PS (Micke Nyström, Transformator)
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Fig.12  Helt vektorbaserad skiss byggd med 
banor i Illustrator (Kaspar Knutsson)
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Exempel på arbetsflöde vid digitalt skissarbete
Här följer två illustrerade exempel av hur arbetsflödet kan se ut när man skissar 
digitalt. Det första exemplet beskriver färg och ljussättning i Photoshop av en 
linjeskiss som först ritats med ritplatta i Painter. 
Det andra exemplet beskriver hur en sidovy av en produkt först byggs upp med 
banor i Illustrator, och sedan färgläggs och ljussätts med hjälp av lagereffekter 
och gradienter i photoshop.

Exempel 1
Övning i Photoshop utförd av Leif Thies med utgångspunkt från en demo av 
Viktor Holmqvist.

 

En Linjeteckning skapas. I det här fallet i Painter med digitaliseringsbord, men 
kan lika gärna vara en inskannad handteckning.
 

Linjeteckningen förs över till PS och justeras något. Oönskade linjer suddas bort 
och vissa linjer görs mer markerade mha. “dodge”- och “burn” -verktygen.  Mark-
eringar för de olika ytorna såsom kaross, rutor, huv, hjulhus, grill o.s.v. skapas och 
sparas. Alla ytor på huvudvolymen markeras och fylls i med färg. 
 

Ytor markeras och ljusas upp alternativt mörkas ned mha. “dodge”- och “burn” 
-verktygen alternativt airbrush-verktyget beroende på hur de reflekterar ljuset 
i den rumslighet som objektet befinner sig i. Urtag i volymen såsom hjulhus 
preciseras och skärs ut.

 

Synliga delar av inredingen samt urtaget i grillen skapas genom markeringar 
och fylls med svart. Nu ser man hur den lägsta valören (svart) förhåller sig till 
gråskalan i bilden vilkent påverkar hur man jobbar vidare med valörerna för att 
skapa kontrast och balans. 

Detaljer i skissen ritas in i grillen och vitt tonas över de transparenta partierna för 
att skapa illusionen av reflekterande ljus i glas.

 

En sammanställning av verktyg och praktiker
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Fälgarna kan byggas upp på liknande sätt som hela volymen (karossen) men i 
det här fallet är de mer eller mindre handritade med penselverktygen. Här finns 
tillfälle att pröva olika varianter.
 

Lampor och andra detaljer ritas in samt högdagrar. Delningslinjer skapas genom 
vektor-verktyget “banor” och fylls med svart och vitt i två olika lager. Linjerna 
föskjuts något och suddas delvis ut beronde på hur plåtens invikta kanter reflek-
terar ljuset.

En gradienteffekt läggs som bakgrund och en lagereffekt som skapar högre 
kontrast och därmed fokus, läggs på objektets främre hörn närmast betraktaren 
för att skapa djupkänsla och mer dramatik i bilden.

 

         Slutligen en vidareutveckling av Leif Thies övning utförd av Viktor Holmqvist. 
Förutom en mer bearbetad bakgrund så har ytterligare kontrast och ett mer 
dramatiskt ljus adderats och proportionerna i längsled förändrats något. 
Detaljerade fälgar, spoiler och kulör har också tillkommit. 
Exemplet visar på möjligheterna i digital skissteknik med att arbeta vidare på 
varandras idéer utan att information förstörs. En möjlighet att föra en visuell 
dialog i en designprocess utan att behöva befinna sig på geografiskt samma 
plats.
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Exempel 2
Övning i Photoshop utförd av Martin Sjöman. I detta fall en vanlig digital 
kompaktkamera.

Objektets alla delar ritas upp som konturer med banor i Illustrator, dessa förs 
över till Photoshop.
 

Varje del av kameran får ett eget lager i Photoshop, och banan fylls med grå 
färg.

Skuggor och ljus skapas med hjälp av Photoshops lagereffekter, utifrån ljusin-
ställningar, och med gradienter och konturer som läggs på. De effekter man 
använt kan sparas som “styles”, och återanvändas i nya skisser. 

I det här fallet efterhärmas borstad metall genom att skapa en liknande färg 
effekt utifrån Photoshops filter, brus, och rörelseoskärpa.

En sammanställning av verktyg och praktiker
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Ytor, skuggor och ljus kan skapas enbart med hjälp av dynamiska lagereffekter, 
vilket innebär att en enskild del kan ändras utan att resten av bilden påverkas. 
Man kan skapa både djupkänsla, ytstrukturer, och ljusreflexer (som den svarvade 
känslan i objektivet på denna bild), och sedan koppla effekten till en eller flera 
av objektets delar

 

Blixten och objektivet har klippts ut ifrån foton av andra existerande kameror, 
och storlek och form, färgton och ljussättning har ändrats i Photoshop för att 
de ska passa in i den nya designen. Grafik som tex logotypen, och texten på 
zoomobjektivet kan man lätt hitta på internet, här har återigen lagereffekter 
använts för att få dem att se ut som om de är präglade i metallytan.

Slutligen så slås alla lager samman. Detta görs i en kopia av photoshopfilen 
eftersom man kan komma att vilja göra ändringar senare.
Bakgrund, reflektion och skuggor i den här bilden är ritade med hjälp av masker-
ingsramar, gradientverktyget, filter och effekter.
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Intervjuer med yrkesaktiva
Intervjuerna är genomförda med industridesigner verksamma på ett brett och 
representativt urval av 6 stycken designkontor. Med hänsyn till företagens och 
enskilda designers anonymitet preciseras inte urvalet. Fullständiga intervjusvar 
finns i bilaga 1.

Användandet av digital skissteknik

Verktygen används mycket olika
De intervjuade på designkontoren har svarat mycket olika på frågan om de 
använder digitala skisstekniker. Alla använder verktygen, men på olika sätt och 
till olika ändamål. Kunskapsnivån är väldigt skiftande, och verkar vara mycket 
beroende av den enskilda designerns intresse, och av kontorets kultur och 
designprocess i stort. 
En del kontor lägger större fokus på CAD som arbetsverktyg, och skissar ofta 
direkt i CAD. Snabbare datorer och förbättrad mjukvara har först på senare tid 
gjort detta alternativ möjligt.

Digital skissteknik används främst till presentationsbilder
Användandet av digital skissteknik hänger till stor del ihop med behovet av 
noggrant utförda eller effektfulla och säljande designskisser (renderingar). De 
kontor som använder dessa presentationsbilder för kommunikation med kunden 
lägger också mer tid på skiss. Kontor som har många gamla, inarbetade kunder 
säger sig ha mindre behov av ”säljande” presentationsskisser eller renderingar. 
Här kan man kommunicera med kunden med väldigt enkla handskisser, och 
sedan gå direkt till att modellera hela produkten i CAD.
Där digitala skisstekniker används är det vanligaste att man scannar in en hand-
skiss och ”höjer” den genom bearbetning i datorn. Det är också vanligt att utgå 
ifrån en skärmdump eller en snabb rendering, av en enkel CAD-modell, och lägga 
till detaljer och effekter i Photoshop.

Specialiserade skissare skapar egna metoder
Kontor som har mer specialiserade skissare använder digitala tekniker i högre 
grad. Designer som specialiserat sig på skissmediet har ett eget intresse i 
grunden, och har skaffat sig kunskaper på egen hand. De här personerna skissar 
ofta även linjeskisser och sökande skisser direkt i datorn, i tex Painter. Andra 
har utvecklat egna effektiva metoder för att tex producera verklighetstrogna 
vyskisser på kort tid.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan användandet av digitala skisstekniker sägas bero på 
fyra faktorer:

Kontorets d•	 esignprocess och kultur

Den enskil•	 da designerns kunskap

Kundens/mott•	 agarens krav och behov

Projektets/produktty•	 pens behov av skiss som tex. ”formsökande” eller 
avstämning mot kund
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Fördelar och nackdelar med digital skissteknik
Kontoren är ense om att DS erbjuder fördelar. Framför allt nämns att man enkelt 
kan lägga på färger och göra flera varianter av samma skiss. Den första skissen 
kan också tas vidare till presentationsskiss, och ofta kan tid sparas genom att 
arbeta om olika former av befintligt bildmaterial istället för att skissa nytt.
Nackdelarna som nämns är framför allt att man förlorar i ”känsla”, och risken att 
överarbeta och visa upp någonting som ”ser för färdigt ut”.

Kontorens kunskaper, behov och önskemål

Kunskap och kunskapsanskaffning
Idag är alla designer mer eller mindre självlärda vad gäller digital skissteknik. 
Ingen har gått kurser eller köpt tutorials, utan man lär sig själv och av varandra. 
Kontoren har dock väldigt olika uppfattning om hur viktig kunskapen är. Två av 
de intervjuade prioriterar området, och säger sig vilja rekrytera designer med 
syfte att sprida kunskapen på kontoret. De andra kontoren menar att visualiser-
ingsförmåga är viktigt, men att tex handskiss eller CAD går lika bra.

Kontorens önskemål inför framtidens teknik
Inför framtiden sätts stora förhoppningar till förbättrade ritplattor med inbyggd 
bildskärm (Wacom Cintiq). Det ska bli mycket intressant att se ifall den nya vari-
anten kan nå de högt ställda förväntningarna. Ett av kontoren talar också om att 
de hoppas på en mer sömlös övergång mellan 2D och 3D. Skissfunktionen i Alias 
är ett exempel på detta, förenklad solidmodellering kan vara ett annat.
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Slutsatser av Intervjuer

Skissteknikens utveckling

Allt svårare dra gräns mellan digital och manuell skiss. 
Under projektets gång har det blivit tydligt hur svårt det är att skära ut den digitala 
skisstekniken från sitt sammanhang och betrakta den enskilt. Den är i de flesta fall 
en integrerad del i designprocessen och låter sig svårligen värderas utan hänsyn till 
sammanhanget. Det finns ingen tydlig gräns mellan manuell skiss, och det vi här kallar 
digital skissteknik, och även gränsen mot visualisering med hjälp av CAD-modellering 
har blivit svårare att dra, och något flera av de tillfrågade skulle vilja sudda ut. 

Framtiden är utsuddade gränser och ett alltmer intuitivt arbetssätt
Det är mycket positivt att teknikutvecklingen verkar gå mot just detta: De tekniska 
hjälpmedlen låter det digitala skissandet bli allt mer direkt, och intuitivt. Det är 
symptomatiskt för den digitala skisstekniken och dess snabba tekniska utveckling 
att det under detta projekts gång lanseras en produkt som flera av de intervjuade 
efterfrågar. Dvs ett mindre digitaliseringsbord med inbyggd skärm som är smidi-
gare att hantera än Wacom Cintic. Gränsen mellan 2-dimensionell skissteknik och 
3-dimensionell CAD-teknik kommer också med största sannolikhet att lösas upp. 
Dels för att designbranschen och dess arbetsprocesser efterfrågar det och dels för 
att den tekniska utvecklingen kommer att göra det möjligt. Det skall bli intressant att 
se om de tvådimensionella mjukutvecklarna tar ett seriöst steg in i 3D eller om CAD-
mjukvaru-företagen börjar erbjuda bättre verktyg för att tex växla mellan 2D och 3D. 
Kanske vi kommer att få se uppköp i branschen, eller tex ett samarbete mellan Rhino’s 
enkla CAD-mjukvara och Photoshop?

Kunskap, lärande och läromedel

Stora olikheter i kontorens designprocesser
Det är slående och överraskande hur olika de intervjuade kontorens designprocesser 
ser ut1. Generellt kan man säga att de kontor som funnits en längre tid är nyfikna på 
de nya teknikerna och gärna ser dem inkorporerade i sina processer medans de yngre 
kontoren verkar se den som ett av flera självklara verktyg, men ofta koncentrerar sig 
på att skapa säljande visualiseringar utifrån CAD-modeller istället. 
Det här är naturligtvis kopplat till vilken typ av kunder och uppdrag man har. Kanske 
har de färskare kontoren en kundkrets av yngre, nybildade företag som ligger närmare 
IT-sektorn, där man är van vid verklighetstrogna visualiseringar på hög nivå och där 

snabbt resultat går före utforskande processer?

Branschen lär sig tekniken utan tillgång till läromedel
Kunskapsgenerering och kunskapsinhämtning inom området verkar till stor del 
bygga på att själv prova sig fram, samt på input från angränsande designområden 
med visualiseringsbehov, såsom illustration, och spel och filmindustrin. Kunskapsin-
hämtning och krav på fortbildning är problem som nämns, och byråer som ännu inte 
anammat tekniken på bred front uttrycker ett behov för det. 
De renodlade utbildningsmaterialen i ämnet är få och inget som de tillfrågade verkar 
söka efter. Kurser finns inte, och istället får nyanställda yngre designer, som byggt upp 
kunskap utifrån eget intresse, sprida sitt kunnande till kollegor. Den yngre genera-
tionen designer har alltså något att lära den äldre. Det här beror på teknikens snabba 
frammarsch och att man som student ofta har tid att utforska ett ämne för ämnets 
egen skull. Väl ute i yrkeslivet är det tid och pengar som styr, och det är snarare projek-
tens karaktär som driver kunskapsutvecklingen än det egna intresset. 

En möjlighet för Konstfack?
Här kan man ställa sig frågan om avsaknaden av läromedel i ämnet är ett otillfredställt 
behov eller bara visar på bristande efterfrågan, dvs att designer väljer att inhämta 
kunskap på andra vis? Projektet väljer den förra tolkningen. Det som ser ut som 
bristande efterfrågan beror snarare på att det material som finns är svårtillgängligt, 
och inte har det innehåll industridesigner söker. Här finns en möjlighet för Konstfack 
att spela en viktig roll genom att utveckla läromedel och kurser, kanske även för 
yrkesaktiva. 

Har man väl lärt sig den digitala skisstekniken så är den definitivt tidsbesparande. Det 
är enkelt och snabbt att generera lika varianter eller kulörförslag utifrån samma skiss. 
Det är också lätt att reproducera sina bilder och att skapa underlag för kollegor att 
arbeta vidare med. Både för vidare skissande och som underlag för CAD.

Den digitala skisstekniken förenklar möjligheten att jobba mer nyanserat med sitt 
designförslag redan i skisstadiet. Möjligheten till precision, kontrast och den enorma 
mängden valörer som kan användas gör att man kan komma längre än med manuella 
tekniker i strävan att beskriva ytors form och materialens karaktär. Mjukvarorna (läs 
Photoshop) har också en stor mängd effekter som kan styra betraktarens öga till att 
fokusera på det designern vill framhäva samt skapa rätt känsla och karaktär på bilden 
som helhet. Mycket av detta bygger dock på att designern har generella kunskaper 
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om hur man skapar en uttrycksfull skiss, med varierade linjetjocklekar, bakgrunder 
som skapar djup, och ljussättning med höga kontraster. Dessa kunskaper bygger ofta 
på erfarenhet från manuellt skissande. 

Att tekniken skulle styra själva formspråket mer än vid manuellt skissande är inte 
troligt2. Det är däremot möjligt att möjligheten att framställa skissmaterial med större 
noggrannhet förändrar designprocessens utformning. 

1 Detta område är väl värt att utforska ytterligare. Kanske kan det vara ett lämpligt ämne för 
kommande KU-projekt om metodik?
2 Ett undantag kan möjligen vara de snabba tekniker som finns för att ta fram mycket exakta sidovyer 
av produkter. När man i skisstadiet väljer bort perspektivteckningens undersökande av objektet i tre 
dimensioner så kan det finnas en risk att det omedvetet begränsar formtänkandet. 
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Kartläggning av befintliga läromedel

Allmänt om läromedel och kunskapskällor

Specialiserad och svårtillgänglig kunskap på nätet
Området digital skissteknik är relativt nytt och befinner sig i snabb utveckling, det 
mesta av de resurser som finns för lärande är därför i form av digitala media på nätet. 
Digital skissteknik bygger dock till stor del på baskunskap om hur de olika mjukva-
rorna fungerar. 
Kunskap om programmens funktioner är inte specifik för designområdet, och är 
därför väsentligt mer lättillgänglig. Här finns böcker, kurser och instruktionsfilmer att 
tillgå. Kunskapen om hur man bäst utnyttjar mjukvaran för just rendering av produkt-
bilder är däremot fragmenterad och utspridd, och finns mest i form av hemmagjorda 
tutorials och diskussioner på specialiserade webforum (se länklista, bilaga 3). 

Det närliggande området Visual Development
Det närliggande specialområdet Visual Development1 väcker större allmänintresse 
och har kommit längre. Här finns mer resurser på nätet, och gott om handböcker 
och kurs-DVDs, men ganska lite av detta material är direkt tillämpbart inom produk-
tdesign som oftast är mer exakt, medan Visual Development är mer konstnärligt och 
bygger på att förmedla en stämning.

Fig.13  Exempel på Visual Development.  (Martin Bergquist, Tidigare Konstfack-
student, nu verksam i spelbranschen.)
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Samspelet med traditionell designskissteknik
Digital skissteknik bygger också till stor del på kunskaper i traditionell design-
skissteknik, där verklighetstrogna renderingar skapas med bla markerpennor, 
airbrush och gouache. Kunskaper i perspektivlära, och i hur ljus och skugga beter 
sig på ett objekt är lika relevanta i digital skissteknik, och kunskap om hur man kan 
förhöja effekten av en bild genom tex förstärkta konturlinjer eller val av bakgrund är 
också direkt överförbar. Detta har lärts ut på designutbildningar i decennier, och det 
finns ett litet antal i branschen välkända böcker2 i ämnet. 
Kunskap inom traditionell och digital skissteknik har en stark ömsesidig påverkan på 
varandra. Kunskap inom det ena området leder ofrånkomligen till fördjupad förståelse 
av det andra, och de två kunskapsområdenas samverkan i designutbildningen är ett 
område där stora fördelar finns att hämta. 

1 Med ’Visual Development’ menas design av bildmaterial för bla tecknad film och dataspel. Det 
handlar till stor del om en öppen och kreativ skissprocess för att skapa en stark grundstämning och 
en sammanhängande bildvärld för en produktion. Skisser används för att utveckla bla karaktärer, 
rumsmiljöer och fantasifulla byggnader, djur och fordon. Liksom i produktdesign är steget efter 
skissen att bygga designen i 3D, här framför allt i Maya. 

2  Design Sketching, Erik Olofsson och Klara Sjölén; Perpektivlära, Niklas Andersson; Skissteknik, 
Niklas Andersson; Presentation Techniques, Dick Powell.

Fig.14  Kenny Wong (student, Konstfack).
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Test och utvärdering av kursmaterial och tutorials

Böcker
Den enda bok vi hittat som innehåller något om digitala skisstekniker för industridesigner, 
är Design sketching av Erik Olofsson och Klara Sjölen
Boken går igenom grunderna i skissteknik och innhåller många exempel på indu-
stridesignskisser i olika stilar. Fokus är i på handskissteknik, men många bilder har 
bearbetats digitalt, och i boken finns ett par övningar i digitala skisstekniker. 
Relativtt lite text, och en stor mängd bildexempel från industridesignutbildningen 
i Umeå.

Tutorials
Tutorials är steg för steg beskrivningar av en teknik eller en funktion, och en effektiv 
metod för inlärning av digitala tekniker (läs mer i stycket om läromedel på sid 29).

Tutorials att köpa 
Förutom de mer generella övningar som finns till mjukvarorna finns en mängd tuto-
rials i form av DVD att köpa över nätet. Främst inom området Visual Development, 
men en del tutorials är mer direkt användbara för industridesigner. Här är några 
exempel:

The Tecniques of Scott Robertsson, Industrial Design Rendering – Bicycle (Photoshop)•	

Photoshop for digital production, Dave Pasciuto (Photoshop)•	

The Techniques of Ryan Church, Vol 2 Rendering Shiny Vehicles (Painter)•	

The Techniques of Harald Belker, Vol 2 Digital Automotive Rendering (Photoshop)•	

I projektet har en av de ovanstående testats av Martin Sjöman:

Photoshop for digital production
Med många års arbete i Photoshop bakom sig är det förvånande hur mycket det 
ändå finns att lära sig. Framför allt så finns mycket värdefullt i de stycken som 
handlar om att utforma inställningar och egna verktyg, “tips & tricks” som ökar 
snabbheten. DVD som media fungerar väldigt bra. Det är väldigt lätt att ta in 
kunskapen när man ser klickningen på skärmen och hur bilden förändras. Det 
blir dock snabbt enahanda när mycket går ut på att gång på gång ruffa till ytor 
och få moln, hud och buskar att se naturliga ut. Filmen är inte klippt för att bli 
mer effektiv, utan ska något tex färgläggas så får man snabbspola för att slippa 

se tio minuter likadana penseldrag. De övningar som finns handlar enbart om 
Visual Development, och realistisk alienhud och brinnande atmosfär är inte så 
användbart för en produktdesigner, men vad gäller själva programmets funk-
tioner så finns det hela tiden små godbitar att ta till sig. 

Gratis tutorials på webforum
På internet finns också många forum för de som är intresserade av tex bildesign, 
digital bildbehandling, grafisk design och andra specialområden. Här kan man 
hitta gratis tutorials som oftast lagts upp av enskilda användare som vill dela 
med sig av tips och tekniker, och visa upp vad de kan. Många av sidorna gener-
erar också en inkomst åt skaparna genom placering av webreklam.
Gratistutorials är i allmänhet korta exempel av en speciell teknik, och genom 
att söka på nätet kan man ganska ofta hitta exakt den kunskap man saknar i ett 
projekt, i form av en kort övning (se länklista, bilaga 3)
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Utvärdering av hårdvara

Hårdvara

Wacom Intuos3
Ritplattan upplevs som mycket exakt jämfört med att använda en mus, men det 
tar en vecka innan man är helt van vid det nya arbetssättet. Pennans placering 
på ritplattan motsvarar markörens placering på skärmen, så alla förflyttningar 
är “absoluta” och inte, likt med en mus, relativa till sträckan man drar penns-
petsen. Den första upplevelsen är att ytan är mycket blank och att det är lätt att 
halka okontrollerat, men det finns pennspetsar av filt att köpa som tillval som 
förbättrar känslan avsevärt. Dessa slits dock ut med tiden. Vill man ha känslan 
av pappersstruktur så kan man också helt enkelt tejpa fast ett papper ovanpå 
plattan. Med lite övning så kan man teckna precis som med en vanlig penna, och 
det finns massor av inställningar för tex att emulera effekten av pennans lutning 
,ot pappret. Pennans tryck mot underlaget kan också utnyttjas för att kontrollera 
tex linjens tjocklek. 
Knapparna på skaftet motsvarar musens höger och mittknapp, när pennans 
spets nuddar plattan så motsvarar det intryckt vänsterknapp. Ett problem är att 
det är svårt att hålla pennan helt stilla, vilket ibland behövs för att tex kunna läsa 
roll-over instruktioner i programvara. Vid vanliga kontorsgöromål som att surfa 
på nätet och skriva text saknar man också musens scrollhjul, för den lilla scrol-
lytan på plattan är mycket svår att hantera med precision. 
En stor nackdel är att man nästan ofrånkomligen får en sämre arbetsställning, 
eftersom man behöver tangentbordet för snabbkommandon, och därför inte 
kan ha plattan rakt framför sig. Detta fungerar lite bättre med en platta i A6-
storlek, men de flesta som tillfrågats föredrar A5-storleken.

Cintiq 21”
I produkten Wacom Cintiq är ritplattan integrerad med bildskärmen. Man kan 
antingen ha skärmen stående som en vanlig skärm och arbeta direkt på den med 
pennan eller ha den liggande på bordet eller i knät. Ingen av projektdeltagarna 
har haft tillfälle att testa Cintiqskärm i designarbete.  Utifrån intervjuerna med 
designkontoren kan man dock utläsa att de som jobbar mycket med den ser det 
som en stor fördel, och som något som gör skissandet snabbare. Första intrycket 
vid användande är att pennspetsen befinner sig ett par millimeter ifrån det man 
tecknar pga glasets tjocklek. Skärmen är också mycket hal mot pennspetsen, och 

man bör använda tunna tyghandskar för att glida lätt med handen över glasytan, 
och för att inte kladda ned den. Många upplever också skärmen som för klumpig, 
särskilt om man ska snurra den likt man snurrar pappret när man skissar. De som 
använt Cintiq länge verkar dock anse att allt detta är saker man vänjer sig vid att 
hantera..

Cintiq 12”
Cintiqs nya 12-tumsskärm har just kommit ut, och har inte kunnat testas i tid för 
denna rapport. Men enligt de nackdelar som angetts i samband med Cintiq 21” 
borde den passa många designer.

Fig.15  Arbete vid en Cintiqskärm
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Reflexion och kommentarer till rapporten 

Varför skissar vi?

Varför skissar vi 3-dimensionella objekt i 2 dimensioner?
För att dra slutsatser ur projektets undersökningar måste vi först ställ oss en relevant 
fråga: Varför skissar vi? Rent tekniskt kan vi säga att när vi skissar skapar vi 2-dimen-
sionell visualisering av tredimensionella objekt. Men varför skissar vi i 2D om det 
slutliga objektet ändå är 3-dimensionellt? Jo, omvägen via ett 2-dimensionellt media 
av något slag beror helt enkelt på att framställning av 3-dimensionella skissmodeller, 
hur viktiga dom än är senare i designprocessen, tar längre tid1. Utformandet av fysiska 
3-dimensionella skissobjekt kräver mer utrustning i form av verktyg och anpassade 
lokaler ju mer verklighetstrogna de skall vara, samt är mer kostsamma och skrym-
mande att hantera. 3D-modellering i CAD och rendering av 2-dimesionellt bildmate-
rial utifrån detta tar oftast mer tid än att skissa i 2D, och full frihet i formgivningen 
kräver en hög kunskapsnivå. 

Skissens tre syften
Det 2-dimensionella skissandet ser olika ut berende på skissens syfte. Här nedan följer 
3 huvudsakliga skäl till att vi skissar:

Sökande skiss - För att föra ett visuellt resonemang med oss själva. 
En idé föds i huvudet och visualiseras sedan på papper av designern. Till en början 
oftast som linjeteckning. Hjärnan läser in bilden igen, idéns bärighet prövas och nya 
associationer skapas, vilket leder till att nya idéer genereras som sedan visualiseras 
på papper – vilket föder nya idéer osv. tills man upplever att man utforskat ett skis-
sområde eller ett koncept.

Beskrivande skiss - För att kommunicera idéer eller formförslag inom tex ett arbetslag.
Processen ser ut som den sökande skissen, med den skillnaden att nu skall andra 
hjärnor kunna förstå visualiseringen, skapa associationer och utveckla idéerna. Det 
kan kräva att skisserna är tydligare och mer utförliga för att inte ytor, kurvaturer 
och detaljer skall missförstås. Här skall man inte underskatta missförståndets och 
slumpens möjlighet att generera intressanta associationer och föda nya idéer, men 
den går vi inte djupare in på här.

Säljande skiss - För att kommunicera och sälja in idéer till kund, den egna företagsled-

ningen eller andra intressenter i projektet.
Nu ställs höga krav på ”läsbarhet” och rätt tilltal i bildskapandet. Visst kan skissen 

uttrycka en viss ofärdighet för att locka till diskussion men den bör framför allt 
förmedla ett starkt intryck av hur den slutliga produkten kommer att uppfattas, och 
därigenom övertyga tredje part om designerns professionalitet i yrkesutövandet 
samt idéns bärighet fram till färdig produkt. 
Mellan dessa grupperingar finns inga fasta barriärer. De tre typerna kan blandas, idéer 
kan födas när man jobbar med presentationsskisser och idegenereringsskisser ingå i 
ett presentationsmaterial för kund.
I den sökande skissen är hastigheten och möjligheten till att jobba intuitivt viktig. 
Projektet visar att även de som är duktiga i att generera skisser från start i mjukvara 
(tex Painter) med hjälp av digitaliseringsbord ändå oftast väljer att starta ett skissar-
bete utifrån manuell skiss, dvs penna på papper. Det här kan naturligtvis ändras ju 
mer den tekniska utvecklingen närmar sig rätt känsla och feedback i arbetet med ett 
digitaliseringsbord men kanske är det så att den manuella skissen känns mer avdra-
matiserad och ”inofficiell” vilket skapar mindre krav på att man skall nå ett perfekt 
resultat från början. Att göra sin idégenerering i digital form kan också upplevas som 
”overkill” när man har teknikens alla möjligheter till avancerad visualisering framför 
sig. Lite som att använda en rymdfärja till inrikesflygning.

1 Ännu så länge finns inte heller någon visualiseringsutrustning som till fullo kan ge oss samma 
upplevele av en digital modell så som en fysisk representation av objektet, all Virtual Reality-teknik 
till trots. Men utvecklingen av s.k. Rapid Prototyping och 3-dimensionella “printrar” går framåt och 
priserna på utrustningen sjunker vilket innebär att en process där man “skissar” i 3D-CAD och sedan 
snabbt verifierar sin formgivning i en “printad” fysisk modell kommer bli mer vanlig i framtiden. (Hur 
det kommer att påverka designprocessen som helhet och formgivningen i synnerhet är exempel på 
ytterligare ett område som bör undersökas närmare av Konstfack.)
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Skissen, designprocessen och designerns roll
Utifrån skissens syfte måste man göra ett medvetet val av nivå på skissen, och välja 
en lämplig skissmetod. Den snabba teknikutvecklingen kan göra det lätt att glömma 
några viktiga, men mindre uppenbara aspekter av skissandet och skissens del i 
designprocessen och i designerns roll.

Bilindustrins specifika krav på skissen styr utvecklingen
Skissteknikutvecklingen drivs idag främst av bilindustrin. Inom bilindustrin är 
designern oftast starkt specialiserad och kan ibland benämnas ”stylist”. Övriga delar 
av designprocessen som analys, modellering (både fysisk och CAD), materialsök, 
ergonomi osv är ofta specialiserade yrkesområden även de. Många designer inom 
bilindustrin arbetar hela dagarna med att hitta nya, till varumärket passande formi-
déer och konkurrensen om att få projektledningen att intressera sig för just din idé 
är stor. Förutom snabbhet, dvs att på kort tid kunna generera och visualisera idéer, 
behöver skissaren kunna framställa dramatiska och konstraststarka skisser för att 
synas i mängden. Skissernas innehåll är oftast starkt överdrivet för att framhäva en 
specifik karaktär eller känsla. Just detta krav på starkt uttryck gör att visualisering i 
CAD upplevs som lite för ”verklighetsnära”. 
Det är bla de här arbetsförhållandena som har drivit utvecklingen av verktyg och 
tekniker i branschen. Till stor gagn för oss som jobbar med andra produkter inom 
området industridesign. Med utgångspunkt från intervjuerna måste vi dock fråga oss 
om den här typen av avancerad skissteknik är relevant för industridesigner inom andra 
fält som oftast jobbar med fler delar av designprocessen, och där kanske förmågan 
att snabbt skapa ett underlag i CAD är av större vikt än ett starkt säljande uttryck i den 
2-dimensionella visualiseringsförmågan? 

Konstnärlighet och yrkesroll
Skissandet är en av de få kvarvarande hantverksmomenten i ett yrke som blivit allt 
mer specialierat (se ovan) och där ritningsframställning, formbestämning och fysiskt 
modellarbete ofta sköts av andra yrkesgrupper och/eller olika digitala och maskinella 
verktyg. Visst är vissa kunder vana vid, och till och med ibland kräver digitala visuali-
seringar utifrån CAD-underlag, men paradoxalt nog har den handgjorda skissen ett 
egenvärde i det att den visar på vad man kan kalla “konstnärlighet”, dvs designerns 
förmåga att se och återge och fritt skapa form färg och ljus, vilket är en färdighet 
andra yrkesgrupper i produktutvecklingsarbetet sällan har. Erfarenheten visar att det 
här är något som ger designern professionell respekt hos designköpare och andra 
yrkesgrupper och därmed förtroende att leda och fatta beslut i åtminstone de este-

tiska delarna av ett produktutvecklingsprojekt. Även om ett minst lika konstnärligt 
kunnande om ljus, form och proportioner krävs för att framställa en CAD-modell och 

rendera, den finns ofta misstanken hos den oinvigde att det är datorn/programmet 
som skapat designen snarare än designern själv.

Skissens fördelar som kommunikationsredskap
En annan positiv aspekt på den hantverkligt framställda designskissen är paradoxalt 
nog dess brist på precision.  En skiss är, även i lekmannens ögon, något ofärdigt 
och icke-existerande. Något som befinner sig i en utvecklingsprocess och därmed 
kan kommenteras, ifrågasättas och vidarebearbetas. En skicklig skissare kan också 
beskriva en produkts önskade “uttryck” eller “känsla”, utan att i detalj fastställa produk-
tens slutliga form. Det som är oklart i en sådan skiss kan mottagaren själv “lägga till” i 
betraktandet, och skapa sin egen tolkning. 
Det beror naturligtvis på vilken typ av kunder och projekt man arbetar med men 
många designer upplever det som givande för processen att genom att visa hand-
skisser bjuda in till diskussion med uppdragsgivare och andra deltagare och intr-
essenter i projektet. Realistiskt renderade CAD-modeller upplevs ofta som ”färdiga” 
hur oprövade och overifierad formgivningen än är och bjuder inte in till diskussion 
och ifrågasättande, vilket natuligtvis kan vara ett bra ”vapen” för designern att ta till 
när ett projekt är i behov av beslut och framåtskridande. 

Skissen inom konceptdesign
Samtidigt pågår en utveckling av designyrket som är starkt inspirerad av den samtida 
konsten och arkitekturen. Internationella designgrupper som Droog i Holland och 
den Droog-inspirerade svenska gruppen Front har avlägsnat sig från de traditionella 
tankesätt och processer som vi vanligen använder som designer och arbetar istället 
mer idé och konceptbaserat än formorienterat. Visst gör man formgivning, men 
inte i traditionellt “styling”-syfte. Behovet av att pröva idéer och kommunicera dem 
kvarstår. Vi har inte prioriterat att undersöka “konceptdesignerns” sätt att visualisera 
men ser ingen motsättning mellan de digitala teknikerna och ett mera konceptuellt 
sätt att arbeta med design. Snarare borde de digitala teknikerna stärka förmågan till 
idégenerering och prövning med sina utökade möjligheter till “sampling” och illu-
sorisk visualier 
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Förslag till undervisningsplan för Konstfack 

Förutsättningar

Studenternas större förkunskaper möjliggör tidig introduktion till området
Projektet har bevisat att de digitala skissteknikerna spelar en roll som verktyg med 
möjlighet till bla mer karaktärsfullt och detaljerat utförande av skisser. En verktygs-
kunskap som både efterfrågas och används av branschen. Förkunskaperna hos 
de studenter som antas till utbildningen blir, generellt sett större och större. De 
kunskaper om verktyg som undervisas på institutionen som tidigare var nyheter för 
studenterna har de idag ofta redan mött på förberedande skolor eller via andra källor 
(läs Internet). Det gör att vi tidigt kan introducera de digitala teknikerna och t.o.m. 
låta den manuella skisskursen övergå sömlöst i den digitala. 

Den manuella skissen utgör grunden
Kursen i de manuella teknikerna bör fortfarande komma först eftersom den utgör en 
mkt god grund för alla visualiseringstekniker iom träningen i seende och förståelse 
för perspektiv, ljus, skugga och kontrast. Dessutom är den manuella visualiserings-
förmågan fortfarande en stor del av en Industridesigners vardag. Men kursens olika 
ingående delar skall årligen ifrågasättas i takt med att de digitala skissteknkerna och 
den tekniska utrustningen utvecklas. 

Skissämnets utformning
I kombiniation med skissteknikutbildningen bör ett större fokus läggas på den digi-
tala visualiseringen av CAD-modeller (CAD-rendering), och detta bör komma in tidi-
gare i utbildningen. Gärna i anslutning till kurserna i CAD (Alias och Rhino) och med 
moment av tekniska övningar samt applikation av tekniken i projekt. 

En kurs i ”blandtekniker”, dvs hur man kan blanda manuella, digitala tekniker såväl 
som 2-dimdensionella och 3-dimensionella för att uppnå bästa resultat bör utformas 
och ligga i anslutning till ett lämpligt projektarbete i tvåan.

På Masternivå bör Konstfack kunna erbjuda både en kurs i blandtekniker (se ovan) 
och en mer avancerad kurs i visualisering med fokus på rendering av CAD-modeller.

Kursutveckling inom institutionen, och extern spetskunskap 
Institutionen bör fortsättningsvis ha någon ansvarig för ämnesområdet som med 
kunskap i pedagogik upprätthåller och utvecklar en undervisningsstruktur där 
gästlärare såsom specialister inom ämnets olika delar för in spetskunskap från bran-

schen till studenterna. På det sättet är strukturen flexibel och kan utvecklas i takt med 
att teknken och metoderna utvecklas i branschen. 

Undervisningsstruktur

Kandidat 1
HT - grundläggande kurs i manuell skissteknik och ”board”-presentation, övning i 
projektarbete (som idag)
VT – grundläggande  kurs i digtital skissteknik och projicerad presentation, övning i 
projektarbete (tidigarelagd, låg tidigare i tvåan)

Kandidat 2
HT – grundläggande kurs i visualisering genom olika renderingstekniker av 3D-CAD, 
kopplat till, eller omedelbart efter kurser i 3D-CAD-modellering, övning i projektar-
bete (nytt)
VT – kurs i blandtekniker, dvs manuell skissteknik – skissmodell – foto – digital skis-
steknik – CAD-visualisering mm. (nytt)
- Storyboard (som idag) 
- Retorik och framförande (som idag)

Master 1
På Master-nivå bör vi kunna erbjudas dels en kurs i blandtekniker (se Kandidat 2 VT) 
och dels en avancerad kurs i visualisering utifrån CAD-modeller (nytt).

Självstudier
Möjlighet till självstudier bör fi nnas i form av DVD-tutorials som köps in i samarbete
med biblioteket. En lista med relevanta tutorials har börjat upprättas och biblioteket
har ställt sig positiva till att sköta utlåning och hantering av DVD:erna.

Forskning
På sikt skulle det vara intressant med ett djupare forskningsarbete (doktorand?) som 
tog på sig uppgiften att aktivt försöka utveckla nya tekniker. På så sätt blir Konstfack 
inte bara ett passiv spelare som undervisar i aktualla teknker utan kan aktivt driva 
utvecklingen framåt.
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Förslag till utformning av läromedel

Självstudier med “tutorials” komplement till lärarledd undervisning
Kunskap i digital skissteknik, som dels är teoretisk men också starkt erfarenhets-
baserad verkar fungera bra att tillgodogöra sig i form av ”tutorials”, dvs. en stegvis 
beskrivning av en teknik genom en serie bilder i tryckt form, digital form eller rörlig 
form (t.ex. DVD), stödd av text eller tal. På så sätt kan studenten, vid valfritt tillfälle och 
i egen takt, tillgodogöra sig kunskapen utan att vara beroende av föreläsningstillfälle 
eller lärartid. Därmed inte sagt att lektionstillfället inte behövs. Vår erfarenhet visar att 
demonstationer, genomgångar, diskussioner och handledning är oumbärliga inslag 
i skissteknikundervisning. 
Med möjlighet till självständig träning kan förkunskapen vara bättre och utbytet i 
lektionstillfället bli större. Tvärtom kan man också lära sig grunderna vid genomgången, 
och sedan komplettera med spetskunskap på egen hand.

Många skäl att välja digitala läromedel framför tryckta media
Bristen på tryckta media i ämnet tror vi beror på att den här typen av tekniker, samt 
den hård och mjukvara som stöder den, utvecklas snabbt och kontinuerligt. Som 
exempel kan nämnas att den mest använda mjukvaran, Photoshop nyligen fått ett 
ändrat användargränssnitt i den senaste uppdateringen (CS3), och att det under 
detta projekts arbete kommit ny hårdvara (Wacom Cintiq 12WX) som kommer att 
påverka vilka tekniker som används professionellt. 
Ett annat skäl till att webbaserade läromedel är populära är naturligtvis möjligheten 
att ladda ned bildmaterial och testa ett exempel live. 
Ett tredje skäl har att göra med hur designer jobbar. När man upptäcker att man 
saknar en bit kunskap så är det oftast direkt relaterat till ett aktuellt projekt. Då vill 
man snabbt söka upp just den specifika bit kunskap man behöver, och för sökning är 
Internet oöverträffat. En yrkesverksam designer räknar fakturerbara timmar, och sätter 
sig inte gärna en hel dag (och ännu mindre en vecka) för att lära sig en ny program-
vara från grunden. För designstudenter finns tid till grundkurser i programvarorna, 
men i projektarbeten vill även de snabbt hitta just den information de saknar.

Läromedel i form av webresurs
Kunskapsgenerering och spridning sker därför till största delen på nätet samt mun 
mot mun. Av den anledningen är ett webbaserat undervisningsmaterial i tutorial-
form är att föredra. Där kan materialet kontinuerligt uppdateras efter ändringar i hård 
och mjukvara, och studenterna kan själva ladda ned den kunskap de behöver till 
sin egen dator. Konstfack skulle kunna bygga upp en interaktiv webbsida som kan 

fungera som ett forum för kunskapsdelning och spridning. Det finns många exempel 
på detta på nätet idag inom angränsande discipliner. En kritisk diskussion om utrust-
ning mellan användare kan förekomma utan behov av lojaliteter till företag. På sidan 
bör också finnas ett galleri där studenter m.fl. har möjlighet att publicera sitt arbete 
som inspiration för andra, gärna med en enklare tutorial om hur bilden skapades. 
Vi upplever att en sådan mötesplats dedikerad till skissteknik för industridesigner 
saknas idag och det är vår ambition att i den resterande projekttiden hinna ta fram, 
åtminstone ett skelett till hur en sådan sida skulle kunna se ut och fungera.

Innehållet i denna rapport
Delar av den här rapporten kan i sig användas som kurslitteratur i grundkursen i 
digital skissteknik på institutionen för Industridesign på Konstfack, men kanske även 
på andra institutioner och skolor. Kunskap om hur olika de etablerade designkon-
toren arbetar och vilka tekniker de använder och värderar är självklart intressant för 
studenter på väg ut i yrkeslivet.

Utrustning
Det vore bra om studenterna gavs möjlighet att låna digitaliseringsbord av skolan 
att använda till sina egna datorer. Av erfarenhet bör inte intitutionen själv hantera ett 
sånt system utan kanske biblioteket eller IT-avdelningen?
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Utvärdering
Vi ser i huvudsak fyra svagheter i projektet:

Utvärdering av hård- och mjukvaror
Vi har inte hunnit prova alla typer av mjukvaror och hårdvaror (tex. Alias skissmodul, 
och Wacoms billigare ritplattor) och inte heller gått djupare in i en teknisk utvärdering 
mellan dem. En objektiv utvärdering av mjukvarornas styrkor och svagheter skulle 
kräva många deltagare eftersom alla designer har sina favorittekniker, utifrån vana 
och arbetssätt. Här lutar sig projektet på de erfarenheter de intervjuade har bidragit 
med samt vad vi uppfattat från kollegor och andra yrkesverksamma. 

Det internationella perspektivet
Ambitionen fanns i början av projektet att få ett internationellt perspektiv genom 
studieresor till relevanta lärosäten i Europa för att intervjua utbildare i ämnet på 
plats. Så har av olika skäl inte skett. Det är synd med tanke på att den internationella             
arbetsmarknaden för svenska designer är mer öppen än någonsin och institutionens 
kunskap om vad som krävs för att fungera som designer i andra länder generellt 
låg.  Resurser i projektet kommer i stället att läggas på grunden till en websida som 
förhoppningsvis kan utgöra ett fönster och ett forum för internationella kontakter 
och utbyte av erfarenheter.

Undersökning av webforum
Ett mer aktivt deltagande på olika webforum där ämnet behandlas skulle ha gett ett 
mer internationellt perspektiv (se ovan) och kanske genererat mer input om för och 
nackdelar med mjuk och hårdvaror samt olika tekniker. 

Intervjuer med utvecklare av hård- och mjukvara 
Detta hade ev. kunnat ge mer kunskap om vilket håll utvecklingen är på väg och vilka 
tekniska möjligheter de ser runt hörnet.
 

Förslag till vidare undersökningar

Hur CAD-renderingar används i praktiken 
Kartläggning av hård och mjukvaror, tekniker och läromedel samt deras roll i 
designprocessen.

Kartläggning av blandtekniker
En kartläggning av tekniker som blandar CAD, PS, modeller och handskissning i 
designprocessen. Dvs hur man låter ett designförslag passera en mängd program och 
manuella steg för att utveckla idén och bäst visualisera objektet. Undersökningen 

skulle kunna göras som grund för en kurs i ämnet. (Se förslag till undervisningsplan.)

Olikheter i branschens designprocesser
Vidare undersökning av den stora skillnaden i hur designprocessen ser ut på olika 
företag och hur det bör påverka undervisningen i metodik.

Tack till:
Teo Enlund
Nikolaus Frank
Viktor Holmqvist
Martin Birath
Henrik Olsson
Alla företag som ställt upp på intervjuer.
Studenter och kollegor som genom diskussioner och tips gett input till projektet

Källförteckning 
Intervjuer med branschföreträdare (se bilaga 2)
Forum, diskussionsgrupper och andra resurser på internet (se länklista, bilaga 4)
Hemsidor och tryckt information från producenter av hård- och mjukvara (bilaga 4)
 
Bilagor
1.) Intervjufrågor och svar
2.) Filformat för bilder och dokument
3.) Länklista
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Digital Skissteknik En sammanställning av verktyg och praktiker

Bilaga 1 Sammanställning av intervjusvar
Svar på frågorna 1-12 av designkontor a, b, c, d, e, f, g, h

1 Använder ni er av digitala skisstekniker? (Visualisering av 3-dimensionella designidéer i 2 
dimensioner med hjälp av digitaliseringsbord och mjukvara.)

a) Ja, i skissfasen (kort del av projektet = sällan) Scannar linjeteckning och lägger färg 
 i PS. Även efter marker ibland.
b) Ja. Blandar tekniker ”hänsynslöst” och bryr sig i skissskedet inte så mkt om det blir  
 olika detaljnivå i samma skiss.
c) Ja, beroende på projekt.
d) Ja, inte för grundskisser, men för renderingar.
e) Ja
f ) Ja. Nästan ingen skissar manuellt

2  Vilken hårdvara använder ni?

a) Ungefär en tredjedel har Wacom Intous 3, A4. 
b) Fåtal Wacom ritplattor och en Cintiq-skärm för de som arbetar med detta
c) Wacom Intous3 A5
d) De flesta har ritplatta, Wacom Intuos3 A5 och Wacom Bamboo
e) En (äldre) Wacom Graphire A5 (som delas av alla)
f ) Alla har ritplatta, de flesta har egen Cintiq-skärm

3  Vilken/vilka mjukvara/varor använder ni?

a) PS och Painter. Finns även möjlighet att skissa i CAD med Alias.
b) PS (Går att mäta på bilderna när objektet skall Caddas.)
 Illustrator upplevs som för stelt.
c) PS
d) PS, Painter, Illustrator, CAD som skissunderlag (Rhino + V-Ray).
e) PS, CAD som skissunderlag.
f ) PS och Painter

4  Hur många använder sig av digitala skisstekniker på ert kontor?

a) Ungefär en av fem gör det regelbundet. Beror på projekt.
b) Ungefär en av fem
c) Hälften
d) Ungefär en av fyra 
e) Hälften)
f ) Alla

5  Hur har dessa personer lärt sig de tekniker ni använder?

a) Kort kurs, men det mesta självlärt. Man frågar varandra.
b) Självlärt. Lär av varandra inom kontoret. En intern kurs skall utvecklas.
c) Självlärt, ”trial and Error”. (En är bättre än övriga och kan ge råd vid behov.)
d) Kunskap från skolan och från demos på nätet. Lärt av eget intresse. 
 Har ej haft egna kurser.
e) Självlärt. Lär av varandra inom kontoret. Lär av praktikanter. 
 Projekten driver fram prövande av nya tekniker.
f ) Självlärt. Lär av varandra inom kontoret.

6  Om ni inte använt läromedel (tutorials, böcker), skulle ni kunna tänka er att göra det?

a) Ja
b) Nej (Kanske)
c) Ja
d) Nej (har skapat egen PS-lathund)
e) Oklart (Intervjuaren uppfattar svaret som nej)
f ) -
 
7  Är kunskap i digitala skisstekniker viktigt när ni rekryterar ny personal?

a) Skadar inte. Viktigt att kunna visualisera sina idéer.
b) Ja, vi försöker ta in folk som kan nya tekniker.
c) Ja, men inte bara. 
 Analys o Idé, CAD och förståelse för hur man säljer in produkter viktigast.
d) Nej. Visualiseringsförmåga viktigt, men handskiss går lika bra.
e) Ja, Vi vill bli bättre på det här. Ofta sätter en Senior Designer förutsättningarna 
 och en Junior Designer ”gör jobbet”.
f ) Nej. Visualiseringsförmåga viktigt, men handskiss eller CAD går lika bra
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8  Hur och när används digital skissteknik i er designprocess? 
    Hur är relationen till analogt skissarbete?

a) Varje designer ansvarar själv för projektet. Tar det från idé till färdig produkt. Skiss 
 -fasen är en liten del av arbetet. En bra CAD-rendering är bättre än en skiss. Men kan  
 vara farligt att visa för ”färdigt” i början. Alias visualiseringsmodul så stark att det är  
 lätt att ta fram bra bilder tidigt i processen.
b) Börjar ibland i CAD. Skapar skärmdumpar att skissa på. Jobbar snabbt i CAD för att  
 skapa ett ramverk. Skissar sen.
c) Det analoga skissarbetet sker framför skärm. Cadda -  skissa grovt - cadda - skissa  
 grovt osv. Allt presentationsmaterial är fotorealistiska renderingar.
d) Oftast i skisser för presentation, eller för att höja en idéskiss i konceptfasen. En enkel  
 ”ful-CAD” bearbetas i PS istället för att renderas.
e) Ofta utgår vi ifrån CAD-bilder som bearbetas i PS. Eller så bygger man om befintligt  
 bildmaterial från existerande produkter som skall ändras. Tekniken används till att  
 färglägga handskiss och ev justera perspektivet. Man “tänker markerteknik” i PS.
f ) -

9  Upplever ni digital skissteknik som effektivare och snabbare är den analoga?

a) Ja, att färglägga och kunna göra varianter.
b) Man kan göra presentationsskissen direkt. Bra att kunna använda lagerfunktionen  
 och göra varianter. CAD-filer kan idag renderas snabbt. Därför lätt att göra 
 visualiseringar från CAD.
c) Ja, men har inget stort behov av den.
d) Inte för linjeteckning, men för att rendera färger, och skapa ”skissighet i (CAD-)bilder.
e) Det blir snyggare och lättare att imponera. Mer trovärdigt. Bra också för att snabbt  
 kunna pröva olika alternativ. Skillnaden mellan ruffa skisser och ”fina bilder” har 
 ökat. Den ”halvfina” skissen har blivit ovanligare.
f ) Ja

10  Finns det några problem med tekniken idag?

a) Svårt att rotera digitaliseringsbordet eller mjukvaran, men går väl att lära sig. 
 Om vi hade en Cintiq skulle vi kunna skissa digitalt från början.
b) Känslan är inte samma som med pennor och markers på papper.
c) Ja, att rita på ritplattan och titta på skärmen.
d) Risk att man sitter ensam och inte interagerar med andra i skissandet. Svårt att få  
 printat i rätt färger. Svårt att hitta ergonomisk arbetsställning.
e) Plattan upplevs inte lika känslig som en penna på papper.  Det kan gå något 
 långsammare eftersom det upplevs längre mellan tanken och bilden ”inne” i datorn  
 än ett papper på bordet.        

f ) Nej 

11  Finns det risk att ”överarbeta” skisserna i.o.m den digitala skissmöjligheten?

a) Nej
b) Ja, risk finns att det ser för färdigt ut för tidigt i processen.
c) Ja, risk finns att det ser för färdigt ut för tidigt i processen.
d) Tidigare var det så, men nu går det bättre. Kunderna ser inte skillnaden när mer tid  
 läggs ned i skissen.
e) Ja, Det kan vara svårt att vara ruff.
f ) Ja, det är lätt att finputsa för länge.

12  Hur tror ni tekniken kommer att utvecklas och användas i framtiden?

a) Rita-på-skärmen tekniken (Cintiq) blir billigare och lättare. Man kommer kunna ta  
 den med sig.
b) Det kommer att blir mer vanligt. Känslan kommer att förbättras. Det kommer bli 
 billigare. Det blir mer sömlös övergång mellan 2D och 3D.
c) Mer skärmgränssnitt. Jobba direkt mot skärm. Vill se en kombination av CAD och
 Skissprogram typ Creative Director.
d) Tunna Cintiqskärmar. Åter till mer konstnärligt arbete. Kanske kan CAD utvecklas 
 så att det blir möjligt att skissa i 3D?
e) Cintiqskärm utan ”djup”, dvs exakt där man sätter ner pennan hamnar linjen. Bättre  
 skärpa. För att minska upplevd pixlighet. Möjlighet att rotera ”papperet”. Automatisk  
 perspektivjustering i mjukvaran. Rita på papper som digitaliserar informationen.
f ) -

Generellt om kontorets process och användning av skisser:

a) Designer verkar skissa sällan och hela kontoret är väldigt Alias-orienterat. Man 
 verkar gå in i CAD-tidigt i processen och tar sen lätt fram CAD-renderingar.
b) Man verkar göra mkt vyer i PS i början som sedan snabbt tas in i CAD för att verifiera  
 packning mm. Beror på produkttyp.
c) Här spelar den handgjorda skissen liten roll oavsett om den är digital eller manuell. 
 Man går snabbt in i CAD och renderar sedan bilder för verifiering och som   
 presentationsbilder.
d) Process idag innebär grundskisser på konceptnivå för hand. Sedan en enkel CAD  
 som renderas i V-Ray för att få grundljus och kulör. Resultatet bländande efter bear 
 -betning i PS. Vill dock få in person specialiserad på rendering direkt i CAD istället.
e) I projekt med etablerade kunder finns inte intresse att se ”fina” skisser. Viktigare för 
 att sälja in och bygga förtroende mot ny kund.
f ) Alla verkar handskissa direkt i datorn. Skissverktyget används på alla nivåer.
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Bilaga 2 Filformat för bilder och dokument

Bildformat:
Olika bildformat är olika lämpade för olika användningsområden. Avgörande är framför allt 
bildkvaliteten i förhållande till filstorleken. Större filstorlekar ger längre nedladdningstider på 
webben och är svårare att skicka till kund, kräver mer av datorns prestanda, och kan ställa till 
problem vid utskrift och tryck. De flesta bildformat är därför komprimerade på bekostnad av 
bildens kvalitet. Det engelska ordet ’lossless’ används för bildformat som ej påverkar bildens 
kvalitet. Den andra viktiga frågan är kompatibilitet, dvs i vilka sammanhang och med vilka 
programvaror/plattformar som bildformatet fungerar.

TIFF
Pros
- Lossless = Reducerar ej kvaliteten på bilden = Bäst för tryck
Cons
- Mycket stor filstorlek 

PSD
Pros 
- Photoshops eget format = fungerar bra i tex Adobe InDesign 
- Behåller lager, vektorer och genomskinlighet
- Lossless = Reducerar ej kvaliteten på bilden
Cons
- Photoshops eget format = kan ej ses utan Adobe program
- Mycket stor filstorlek

JPEG
Pros
- Vanligt, alla kan använda det.
- Bra kontroll på komprimering = lätt välja kvalitet kontra filstorlek.
- Förutsägbart komprimeringsbeteende
- Bra för foton eftersom antalet färger är obegränsat
Cons
- Komprimerar genom att kasta bort pixelinformation baserat på valörrelation. Detta  
 ger förluster i valör-spannet i gradienter, vilket ofta syns i tryck.
- Dålig för arkivering eftersom upprepade sparningar ger accelererad kvalitetsförlust

GIF
Pros
- Är skapat för webben = lätta att ladda upp och ner på nätet
- Möjliggör viss ”genomskinlighet” med hjälp av ”bakgrundsövertoning”
- Komprimerar effektivt och på ett förutsägbart sätt
- bra för grafik med få/rena färger/färgfält
Cons
- Funkar nästan bara på webben
- Dåligt för foton pga starkt begränsat antal färger

PNG
Pros
- Modernt web-format
- Äkta genomskinlighet (alpha-channel)
- Komprimerar ännu effektivare än GIF
- bra för grafik med få/rena färger/färgfält
Cons
- Funkar nästan bara på webben och ofta inte i äldre browsers
- Mindre bra för foton
- formatet försöker anpassa färger efter plattform (tex PC/Mac) och resultatet kan 
 ibland vara oberäkneligt
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Format för kombinationer av text, vektor- och pixelbaserat innehåll för tex 
webpublicering/utskrift/tryck:
För att kombinera bildmaterial med text och/eller andra bildformat för tex en presentation eller 
en trycksak så behövs ett layoutprogram. Dessa sparar resultatet i olika filformat som är olika 
lämpliga för olika tillämpningar.

PDF
Pros
- Läsaren Acrobat Reader är vanlig och gratis
- Lossless eller komprimerat = Ingen eller valbar förlust av kvalitet
- Bra kontroll på komprimering = lätt välja kvalitet/vikt
- Blandar effektivt pixelbaserat och vektorbaserat innehåll.
- Ger bra resultat vid tryck. Obegränsade inställningsmöjligheter för 
 expertanvändaren.
- Läsning av pdf integreras i alla browsers vid installation av Reader
- Hanterar länkar och interaktivitet
- Möjligheten att exportera (skriva ut) till pdf kan läggas till i nästan alla program, 
 tex. MS Word
Cons
- Många versioner och inställningar = kan vara kunskapskrävande att skapa rätt fil för  
 en viss tillämpning

EPS 
Pros
- Liten eller ingen förlust av kvalitet
- Fungerar i vektorbaserade program och layoutprogram
- Ger bra resultat vid tryck. 
- Fungerar bra för mindre modern tryckeriutrustning.
Cons
- Få kan använda filen.
- Fungerar ej på webben
- Tungt = lång nedladdningstid då man tex mailar
- Tungt för grafikkortet
- Gammalt = Nyare program stödjer inte formatet

MS WORD DOC/PPT etc 
Pros
- Nästan alla kan arbeta med materialet då programmen ingår i Office-paketet.
- Hanterar länkar och interaktivitet
- ppt har många enklla och användbara alternativ för animation och effekter i 
 presentationer
Cons
- Hanterar ej vektorer/banor
- Svårt att få överblick på ingående bildfiler, komprimering och utskriftskvalitet.
- Kräver tillgång till Microsofts Officepaket
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Bilaga 3 Länklista

Duktiga Designskissare:
http://www.miltonlugnegard.com/ (Vehicle Design)
http://www.danielforsgren.com/ (Vehicle Design, men även mycket Visual Development)
http://www.martenwallgren.com/kthr4/process.html (Mårten har lagt upp bilder från hela sin 
arbetsprocess med Kandidatjobbet på Konstfack, KTH-racern)

Duktiga digitala visualiserare (Visual Development för bla film och dataspel):
http://www.fengzhudesign.com/ (Säljer DVD:s om snabb skissteknik och markerteknik)
http://www.danielsimon.net/index.html (Bla häftiga fantasyfordon)
http://www.goodbrush.com/ (Mycket konstnärligt, miljöbilder i fantasystil)
http://www.ryanchurch.com/index.htm (Säljer DVD med grunderna i Painter)

Litteratur, Läromedel, tutorials att köpa:
http://www.designsketching.com/ (Välkänd genomgång av handskissteknik för industridesigner 
skriven av studenter vid Umeå Designhögskola)
http://www.thegnomonworkshop.com/ (butik för DVD:s och böcker, mest Visual Development) 
http://www.ballisticpublishing.com/index.php (hur man skapar sci-fi/fantasy karaktärer)
http://www.lynda.com/ (Prenumerera  på tillgång via webben eller köp DVD:s. Här finns massor 
av tutorials för alla programvaror, med täta uppdateringar. Första grunderna i varje tutorial är 
gratis)

Tutorials och demos, gratismaterial:
http://www.productdesignforums.com/index.php?showforum=58 •	 (Designforum med tuto-
rials skapade av medlemmar)
http://archive.cardesignnews.com/studio/tutorials/index.php •	 (bra tutorials, fordonsdesign)
http://www.softutorials.com/c53/Adobe_Photoshop •	 (PS-tutorials, mest om effekter och 
verktyg)
http://psdtuts.com/ (PS-Tutorials, mest grafisk design dock)•	
http://www.zymic.com/tutorials/photoshop/mp3-player-design/ •	 (bra grundtutorial i att bygga 
en produkt med banor och lagereffekter i PS)
http://graphicssoft.about.com/od/photoshoptutorialsstyles/Photoshop_Layer_Style_•	
Effects_Recipes_Tutorials_Tips.htm (PS tutorials, tips & trick)
http://www.alias.com/glb/eng/community_msd/tutorial_details.jsp?itemId=10900004      •	
(En bra Alias Sketchbook tutorial)

Resurser inom Fordonsdesign: 
http://www.cardesignnews.com/site/home/  (Allt  om fordonsdesign, bilder, reportage, tren-
danalys, branschintervjuer etc. Betalat medlemskap krävs för mycket av innehållet.)
http://www.carbodydesign.com/ (blandat, intervjuer, från mässor, designhistoria)
http://www.motortrend.com/future/ (samling material om nya konceptbilar)

Övriga resurser:
http://www.handprint.com/HP/WCL/tech27.html (en  mycket detaljerad teknisk beskrivning 
av hur man visualiserar ljus och skugga på ett objekt)
http://photoshop.pluginsworld.com (plug-ins till  Photoshop, blandat freeware, shareware och 
att köpa)
http://www.brandsoftheworld.com/ (högupplösta företagslogotyper från hela världen)

Materialbilder/maps:
http://www.mayang.com/textures/ (välsorterad  sida med bra previews och ca 1600 material-
bilder)
http://padimentum.muskatli.hu/Textura/  (massor av texturer och material, men inga previews så 
jobbigt att leta)
http://www.materialdatabasen.se/ (smart  sökning på önskade materialegenskaper, mest för 
teknisk info, mycket små bilder av materialen)
http://www.fotofinnaren.se/thumbnails.php?album=lastup&cat=4  (liten samling blandade 
bilder som är fria/lagliga att använda för skolbruk)

Fotosök:
http://creative.gettyimages.com/source/home/home.aspx (bra på konceptbilder i ”amerikansk” 
stil. Köp för kommersiell användning, eller ladda ned previews för egen övning)
http://www.flickr.com/ (miljoner  fotoentusiaster och vanliga människors hela bildsamlingar, 
mycket bra sökfunktioner)
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Hårdvara, tillverkare:
www.wacom.com

Mjukvara:
http://www.adobe.com/products/photoshop/index.html
http://www.corel.com/
http://usa.autodesk.com/
http://www.alias.com/glb/eng/community_msd/community.jsp

Exempel på återförsäljare (hårdvara)
http://www.screentec.se/
http://www.mattonbutiken.se/
http://www.macoteket.se/
http://www.webhallen.com/




