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Förord 

Denna studie är en kandidatuppsats under programmet Textil Produktutveckling och 
Entreprenörskap och har skrivits vid Textilhögskolan i Borås. Studien behandlar orsaker till 
uppkomsten av återkommande kvalitetsbrister hos produkter utvecklade i Sverige och 
producerade i Indien. 
 
Ett stort tack vill vi rikta till vår handledare Kristina Gutfelt på Textilhögskolan för goda råd 
och vägledning under arbetets gång. Vi vill även tacka vår kontakt på fallföretaget för sitt 
engagemang och bistånd av dokument som varit avgörande för studien. Vår tacksamhet skall 
också riktas till de involverade respondenterna som deltagit i undersökningarna och 
möjliggjort denna studie. 
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Sammanfattning 

Idag sker designen och produktionen av de flesta textila produkterna i helt olika delar av 

världen. Detta gör att företagen många gånger har svårt att kontrollera kvaliteten på 

produkterna innan de skickas vidare till kunder och återförsäljare. Trots detaljerade 

beskrivningar på hur produkter förväntas se ut och dess prestanda, tenderar det ändå att uppstå 

återkommande kvalitetsfel på produkter. Syftet med denna studie har därför varit att 

undersöka orsaken till kvalitetsbrister hos produkter utvecklade av ett svenskt textilföretag 

och producerade i Indien, samt hur företaget kan förbättra sin kvalitet. För att uppfylla syftet 

har två forskningsfrågor undersökts med hjälp av analysmetoden triangulering. Frågorna som 

ställts är; var och varför kvalitetsbristerna på fallföretagets produkter uppstår samt vilka 

åtgärder företaget kan vidta för att förebygga kvalitetsbrister hos produkterna. Primärdatan i 

studien utgörs av det kvalitativa empiriska materialet som består av intervjuer med 

respondenter från fallföretaget, dess leverantörer samt två externa oberoende parter. Den 

kvantitativa primärdatan består av dokument som samlats in från fallföretaget. För att kunna 

besvara forskningsfrågorna har relevant sekundärdata från tidigare forskning insamlats. 

Studien visar att majoriteten av fallföretagets kvalitetsproblem kan härledas till produktion 

och beror på en kombination av en rad olika faktorer som tillsammans påverkar produktens 

prestanda negativt. Vidare kan slutsatsen dras att det finns en stor potential för fallföretaget att 

minska sina kvalitetsbrister och de huvudsakliga åtgärderna bör fokusera på att upptäcka felen 

i ett tidigare skede. 
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Abstract 

Today, most of the design and production of textile products takes place in different parts of 

the world. This can make it difficult for the companies to control the quality of the products 

before they are sent to the suppliers and the customers. Despite detailed descriptions of the 

products and its performance, it tends to arise recurring quality defects on the products. The 

purpose of this study is to investigate the cause of quality deficiencies in products developed 

by a Swedish textile company and manufactured in India and how they can improve their 

quality. To fulfill the purpose, two research questions have been analyzed through a 

triangulation method. The questions raised are; where and why the quality deficiencies of the 

products for the specific company arise and what the company can do to prevent quality 

deficiencies. The primary data in the study consists of the qualitative empirical material 

consisting of interviews with respondents from the case company, its suppliers and two 

external independent parties. The quantitative primary data consists of documents collected 

from the case company. In order to answer the research questions, relevant secondary data 

from previous research has been collected. The study shows that the majority of the 

company’s quality problems can be derived from production and due to a combination of a 

variety of factors which have an adversely affect on the product and its performance. 

Furthermore, it can be concluded that there is a great potential for the case company to reduce 

its quality deficiencies and the main measures should focus on detecting the errors at an 

earlier stage. 
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Begreppsdefinition 
 

QC:   Kvalitetskontroll, förkortning av Quality Control. 

 

Specifikation:  En beskrivning av produktens egenskaper som skapas i det tidiga 

skedet av produktutvecklingen.  

 

Tech pack:  Kallas även för teknisk specifikation och den beskriver produktens 

tekniska egenskaper och fastställs med detaljerade tekniska 

skisser. 

 

Företag:  Syftar till det svenska fallföretaget eller inköpande företag 

generellt. 

 

Leverantör:  Syftar till de tillverkande fabrikerna i Indien eller tillverkare 

generellt. 

  

Claim rate:  Nyckeltal som används för att jämföra olika företags procentuella 

andel reklamationer av antalet sålda varor.  

 

Sourcing: När företag söker efter producenter som kan producera en viss 

produkt. Kan även syfta till att leverantören söker efter 

underleverantörer, specifikt material eller speciella trimmings.  

 

Trimmings:  Detaljer som bland annat specificeras i tech packs, till exempel 

dragkedjor eller knappar. 
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1 Inledning 

Här presenteras studiens bakgrund och den problemformulering som avser ämnet. Vidare 

presenteras syftet samt de frågeställningar som ligger till grund för studien. 

 

1.1 Bakgrund 
Kvalitet har alltid varit en viktig faktor vid köp av varor och tjänster. De företag som på ett 

innovativt och systematiskt sätt har arbetat med kvalitet och kvalitetsutveckling har ofta nått 

stora framgångar i marknadsposition, med lägre interna kostnader och snabbare framtagning 

av nya produkter (Bergman & Klefsjö 2012). Dagens konsumenter är mer medvetna än 

någonsin vilket sätter hård press på företagen och producenterna att utveckla och tillverka 

produkter som hela tiden överträffar kundernas förväntningar (Spreng, MacKenzie & 

Olshavsky 1996). Höga krav från konsumenterna i kombination med den stegrande 

produktkomplexitet och användningen av nya material ökar dock risken för felaktiga 

produkter, reklamationer och missnöjdhet bland kunderna (Chen, Hon Kam & Wilding 2012). 

Ur kundens synvinkel leder en reklamation till minskat förtroende för företaget och företaget 

drabbas i sin tur av ökade kostnader (Morgan & Hunt 1994). Många av de fel som hade varit 

lätta att korrigera i ett tidigt stadie av produktutvecklingsfasen upptäcks ofta för sent (Mital, 

Desai, Subramanian & Mital 2008). Företag som inte har ett väl fungerande 

kvalitetssäkringssystem kan därför förlora mycket pengar då det är mycket mer 

kostnadseffektivt att göra ändringar i början jämfört med i slutet av ett projekt (Johannesson, 

Persson & Pettersson 2004).  

 

Den ökade globaliseringen har gjort det möjligt för företag att göra affärer över 

kulturgränserna men för att lyckas med detta krävs en väl fungerande kommunikation och att 

man har en förståelse för varandras kulturella skillnader (Lewis 1996).  Det är dock endast ett 

fåtal av de svenska textilföretagen som har produktionskontor i de länder där de producerar. 

När produktionen sker på andra sidan jorden kan det bli svårt för det svenska företaget att ha 

kontroll över kvaliteten. Trots det faktum att företagen har avtal med fabrikerna som säger att 

de ska utföra en rad kvalitetskontroller under produktionen är det många företag som upplever 

att detta inte efterföljs (Respondent 8). Dessa kontroller genomförs med syftet att minimera 

kvalitetsbrister som senare kan leda till eventuella reklamationer (Persson 2002). För att 

säkerställa produkternas kvalitet använder sig vissa företag av så kallade agenter för att utföra 
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externa kvalitetskontroller under produktionen. Dessa agenter kan även hjälpa företaget med 

kommunikationen då många upplever kommunikationssvårigheter mellan företaget och dess 

leverantörer (Respondent 8). En av de viktigaste kommunikationskällorna mellan företag och 

leverantör är produktspecifikationerna (Respondent 7). Ett av stegen i att säkerställa en 

produkts kvalitet är därför att skapa en utförlig specifikation då den har en avgörande roll i 

utvecklingen av nya produkter. En väl utförd specifikation underlättar inte bara för 

producenterna utan är även nödvändig för att uppnå en hög kvalitet på produkten. Det kan 

också leda till kortare ledtider samt lägre kostnader för företaget.  Samtidigt som kunderna 

idag är mer medvetna vad gäller sina köp så blir även produkterna mer och mer komplexa och 

kräver också mer avancerade specifikationer. En produkt med en högre kvalitet och en mer 

komplicerad sömnadsprocess ökar risken för produktionssvårigheter. (Chen, Hon Kam & 

Wilding 2012)  

 

1.2 Problemdiskussion   
Problemet som ligger till grund för denna studie är att trots detaljerade beskrivningar på hur 

produkter förväntas se ut och dess prestanda, tenderar det ändå att uppstå återkommande 

kvalitetsfel på produkter. Produktionen sker ofta i fabriker utomlands och som internationell 

aktör färdas informationen mellan flera led och det finns en risk att det ursprungliga 

budskapet går förlorat, vilket får konsekvenser för kvaliteten hos produkten. 

Kvalitetskontroller är ett av verktygen som används för att säkerställa produktkvaliteten 

(Persson 2002). Enligt Glock & Kunz (2005) beror upp till tjugo procent av alla fel som 

uppkommer under sömnads- och fabriksoperationer på oklarheter eller brister i 

specifikationerna som beskriver hur produkten ska tillverkas. Det är dock ofta själva 

produktionen som analyseras istället för de underliggande orsakerna till problemen (Glock & 

Kunz 2005). Genom att studera vad som kan ligga till grund för återkommande kvalitetsfel 

hos ett specifikt företags produkter kan orsakerna undersökas.  

 

1.3 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka de underliggande orsakerna till kvalitetsbrister hos 

produkter  utvecklade av ett svenskt textilföretag och producerade i Indien, samt undersöka på 

vilket sätt kvalitetsbristerna skulle kunna minskas.  
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1.4 Frågeställningar  
För att besvara syftet används följande frågeställningar: 

1. Var och varför uppstår kvalitetsbristerna på fallföretagets produkter?  

2. Vilka åtgärder kan företaget vidta för att förebygga kvalitetsbrister hos produkterna? 
      

1.5 Avgränsningar 
Studien avgränsar sig till att undersöka ett utvalt företags reklamationer. Valet att endast 

undersöka ett företags kvalitetsbrister har gjorts för att kunna göra en grundlig analys och gå 

djupare in på problematiken. Studien behandlar kvalitetsproblem som grundar sig i brister 

relaterade till produktspecifikationer, kvalitet och kommunikation mellan fallföretaget och tre 

av dess leverantörer i Indien. Studien tar därför ej hänsyn till fel som enbart uppstått till följd 

av exempelvis bristfälliga materialval då studien avser att undersöka fel som kan 

kategoriseras som produktionsfel. I den kvalitativa dataredovisningen kommer dock 

materialfel att nämnas för att visa på hur stor del av kvalitetsproblemen som kan härledas till 

produktionen. Studien avgränsas också till att endast undersöka eventuella 

förbättringsmöjligheter då utvärdering av implementering av förbättringar faller utanför den 

tidsmässiga ramen för examensarbetet. 

 

2 Metod och material 

Här beskrivs studiens metod och forskningsansatser som använts. Metoderna har skapat ett 

ramverk för studiens utförande och behandlingen av informationen. 

 

2.1 Forskningsansats 

Studien kombinerar kvantitativa och kvalitativa ansatser. Denna analysmetod kallas 

triangulering och är ett tillvägagångssätt som innebär att många olika observatörer, teoretiska 

perspektiv, informationskällor och metoder kombineras (Bryman 1997). Eftersom kvalitet 

definieras och upplevs olika beroende på vem man frågar är triangulering en lämplig metod 

för studien. Problematiken har därför undersökts från tre olika perspektiv; företagets, 

leverantörernas och för att uppnå objektivitet, oberoende part. Den kvalitativa fallstudien har 

kombinerats med kvantitativ databearbetning av flera olika datakällor, så kallad 

datatriangulering. Syftet med triangulering är att visa om olika angreppssätt resulterar i 
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likartade slutsatser och på så sätt kunna styrka studiens tillförlitlighet (Johannesen & Tufte 

2003). 

 

2.2 Datainsamlingsmetod  

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har insamling av primär- och sekundärdata 

genomförts. Primärdata till den empiriska undersökningen utgörs av dokumentinsamling från 

fallföretaget. Dokumenten som samlats in består av reklamationsstatistik (claims-lists), 

tekniska skisser (tech packs), materiallistor, kravspecifikationer samt statistik över 

orderkvantiteter. Utöver dessa dokument har även primärdata hämtats från fallföretagets 

bildbank över alla dokumenterade fel på reklamerade produkter. Primärdata inkluderar även 

intervjuer med fallföretaget, företagets leverantörer och oberoende experter inom området.  

 

Sekundärdata har sammanställts från tidigare forskning och litteratursökning. Insamling av 

litteratur i form av vetenskapliga forskningsartiklar gjordes från Högskolan i Borås databas 

Summon. För att utesluta icke vetenskaplig litteratur avgränsades sökningen till 

”Vetenskapliga publikationer” samt ”Peer-review publikationer”. För att säkerställa 

artiklarnas vetenskapliga höjd valdes endast de artiklar som angavs vara sakkunnigt 

granskade och därmed godkända som Peer-reviewed ut. Under litteratursökningen användes 

sökorden “quality control”, “quality assurance”, “product specifications”, “communication” 

samt “conflict in business across cultures” för att hitta artiklar som förhöll sig till ämnet och 

studiens syfte.  

 

2.3 Metodval 

2.3.1 Kvalitativ metod 
Studiens kvalitativa ansats består av en genomförd fallstudie. Företaget som valts ut faller sig 

lämplig för studien då det svenska företagets produktutveckling sker i Sverige och 

produktionen i Indien via externa leverantörer. Syftet med användningen av en kvalitativ 

ansats är att grundligt samla in data från ett specifikt fall och på så sätt få en djupare förståelse 

för problemets komplexitet. Denna metod ger möjlighet att upptäcka nya dimensioner genom 

den detaljrika empiri som fallstudien generellt genererar. Intervjumetoden som använts vid 

intervjuer med fallföretaget, leverantörer och oberoende part är av semistrukturerad karaktär. 

Detta innebär att intervjuerna har organiserats kring ett antal teman som är bestämda på 
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förhand och formulerade i en intervjuguide. Denna intervjumetod tillåter intervjuaren att 

skapa frågor under samtalets gång och att ställa följdfrågor på informantens svar (Blomkvist 

& Hallin 2014). Totalt har åtta intervjuer utförts, där sex av dem varit av semistrukturerad 

karaktär och genomförts vid ett personligt möte eller via Skype. Två av intervjuerna har dock 

genomförts med en strukturerad intervjumetod i form av ett frågeformulär med frisvarsfrågor. 

Detta gjordes eftersom att frisvarsfrågor ger mer uttömmande svar jämfört med ja och nej 

frågor (Blomkvist & Hallin 2014). Dessa frågeformulär har mejlats till respondenterna, då de 

inte haft möjlighet att svara på frågor via Skype eller personlig intervju.  

 

2.3.2 Kvantitativ metod 
Studiens kvantitativa ansats består av bearbetning och analys av datainsamlingen från 

fallföretaget. Det kvantitativa angreppssättet anses väsentligt för att sammanställa statistik 

över orsaken till företagets reklamationer. Genom användningen av denna metod kan 

reklamationernas omfattning kartläggas samt kvantiteten av dessa fastställas (Johannesen & 

Tufte 2003). Kartläggningen omfattar reklamationsstatistik från tre av fallföretagets 

leverantörer i Indien. Syftet med analysen är att kunna dra slutsatser om problemets karaktär 

samt undersöka möjliga lösningar.  

 

2.4 Urval av respondenter 

Lämpligt urval för studien har varit ett icke-slumpmässigt urval. Denna typ av urval innebär 

att de exempel eller personer som studeras är de som varit enklast att få tillgång till eller de 

personer som varit villiga att svara (Blomkvist & Hallin 2014). I urvalet för intervjuerna ingår 

en person från varje funktion i fallföretaget; inköpsansvarig, designansvarig samt 

hållbarhetsansvarig. Dessa personer valdes ut för att de har olika kompetensområden och för 

att återge en verklighetstrogen bild av hur företaget arbetar med kvalitet och utvecklingen av 

deras produkter.  

 

En variant av icke-slumpmässigt urval har vidare använts, ett så kallat snöbollsurval, där vi 

använt de respondenter vi fått kontakt med initialt (fallföretaget) för att få kontakt med 

ytterligare respondenter (Blomkvist & Hallin 2014). På detta sätt har urvalet av leverantörer 

genomförts. Urvalet av leverantörsrespondenter motiveras för att spegla leverantörernas syn 

på kvalitetsproblemen. Tre av företagets fyra leverantörer valdes ut som respondenter. Att den 

fjärde leverantören lämnas utanför studien beror på att företaget samarbetat med leverantören 
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i mindre än ett år och därför fanns inte jämförbar statistik tillgänglig. Av intresse för att uppnå 

objektivitet i studien intervjuades också två utomstående parter med bakgrund inom 

tillverkningsindustrin. Respondenterna beskrivs närmare i studiens resultatavsnitt. 

 

2.5 Genomförande 

2.5.1 Bearbetning och analys av kvantitativ data 
Utifrån dokumentinsamlingen har reklamationsstatistik från tre av företagets leverantörer 

bearbetats och analyserats. För att få ett jämförbart resultat av reklamationerna har författarna 

valt att jämföra reklamationer som inträffat under år 2016 på produkter som också tillverkats 

under 2016. För att inte få ett missvisande resultat inleddes därför bearbetningen av datan 

med att sålla bort produkter reklamerade under 2016 men tillverkade tidigare år från 

statistiken. Detta urval gjordes dels för att de olika fabrikerna producerat för fallföretaget 

olika länge, men även för att det i denna studie är av större intresse att undersöka orsakerna 

till de felaktiga produkter som kommer tillbaka till företaget efter en kort tid. Med hjälp av de 

registrerade felen på de reklamerade produkterna och jämförelse i företagets bildbank över 

reklamationer har felen vidare kunnat kategoriseras som ”materialfel” och ”produktionsfel”. 

Denna kategorisering har utförts för att undersöka om det finns en koppling mellan 

kvalitetsproblemens uppkomst och utformningen av produkternas specifikationer. 

Reklamationerna kopplade till respektive leverantör har även sammanställts och 

kategoriserats som “reklamation från kund” samt “aldrig sålda”. Denna sammanställning 

motiveras för att få en överblick över hur stor andel av reklamationerna som skulle ha kunnat 

upptäckas i ett tidigare skede. De kategoriserade sammanställningarna av reklamationerna 

visas i diagramform i studiens resultatdel.   

 

2.5.2 Semistrukturerade djupintervjuer - Företaget 
Enskilda intervjuer har hållits med utvalda personer från varje funktion i företaget. En 

intervjuguide konstruerades i förväg och mejlades ut till fallföretaget ett par dagar innan 

aktuell intervju för att respondenterna skulle ha tid att fundera över sina svar. Intervjuguiden 

organiserades efter tre teman; Tema 1 - Internt, Tema 2 - Externt, Tema 3 - Specifikationer. 

Dessa teman valdes för att konstruera frågor kring hur företaget arbetar internt inom den egna 

organisationen, externt med sina leverantörer samt ge en närmare inblick i hur de konstruerar 

sina specifikationer. Intervjuerna utfördes på fallföretagets huvudkontor i enskilda möten med 

respondenterna. Att intervjuerna utfördes enskilt med respektive respondent gjordes med 
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avsikt att inte riskera att respondenterna påverkades av varandra i sina svar (Blomkvist & 

Hallin 2014). Olika frågor ställdes till respondenterna och respektive respondent svarade på 

frågor rörande deras specifika kompetensområde. Detta för att få en helhetsbild av hur 

företagets arbetsgång kring produktspecifikationer och reklamationshantering ser ut. Vissa 

frågor ställdes till samtliga respondenter för att spegla respondenternas uppfattning om vad de 

tror kan vara orsaken till de kvalitetsbrister som uppstår i produktion. Under samtalets gång 

fördes anteckningar och intervjuerna dokumenterades genom ljudinspelning för att sedan 

transkriberas. Utifrån transkriberingen av intervjuerna har respondenternas svar sammanställts 

i studiens resultatavsnitt för att ge en tydlig bild av hur företaget arbetar med kvalitetssäkring, 

produktspecifikationer samt hur de ser på kommunikationen med sina leverantörer. 

Fullständig intervjuguide med respondenternas svar presenteras i bilaga 3, 4 och 5.  

2.5.3 Intervjuer - Leverantörerna 
Semistrukturerade intervjuer med två av företagets tre leverantörer i Indien genomfördes via 

Skype. Som underlag användes ett frågeformulär med frisvarsfrågor som konstruerades i 

förväg. Kommunikationen skedde på engelska och samtalet genomfördes genom ett 

videosamtal för att få känslan av ett personligt möte. Samma frågor ställdes till de båda 

leverantörerna men olika följdfrågor ställdes under samtalets gång för att försäkra att svaren 

uppfattats på rätt sätt eller som uppmaning till att utveckla svaret. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades därefter. Intervjun med den tredje leverantören var av strukturerad karaktär 

där samma frågeformulär som användes vid Skype-intervjuerna istället mejlades till 

leverantören. Detta för att respondenten inte hade möjlighet att svara på frågor via Skype. I 

detta fall fanns ingen möjlighet till att ställa följdfrågor och frågorna fick således ej särskilt 

uttömmande svar. Frågeformulär med respondenternas svar återfinns i bilaga 6, 7 och 8. 

 

2.5.4 Intervjuer - Oberoende experter 
Intervjuer med två oberoende experter genomfördes. Den ena intervjun var av 

semistrukturerad karaktär och genomfördes vid ett personligt möte och den andra av 

strukturerad karaktär, där frågeformulär med frisvarsfrågor mejlades till respondenten. På 

samma sätt som vid intervjuerna med fallföretaget konstruerades en intervjuguide i förväg och 

vid den personliga intervjun ställdes ytterligare följdfrågor. Frågorna som ställdes till de två 

respondenterna var av skild karaktär och berörde respektive respondents kompetensområde. 

Intervjuerna återges i sin helhet i bilaga 9 och 10.  
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2.6 Bortfall 
Till bortfall i studien räknas bortfall i reklamationsstatistiken. Bortfallet beror på att felet på 

den reklamerade varan aldrig beskrivits vid reklamationstillfället och heller ej 

bilddokumenterats. Således har felet ej kunnat kategoriseras som antingen “materialfel” eller 

“produktionsfel”. Bortfallet i statistiken är litet (< 2 %) och anses inte påverka studiens 

slutsatser. 

 

2.7 Validitet & reliabilitet 

Blomkvist & Hallin (2014) beskriver validitet som konsten att studera rätt sak och reliabilitet 

att man studerar det på rätt sätt. Blomkvist & Hallin (2014) menar att hög reliabilitet inte är en 

garanti för hög validitet men däremot att hög validitet förutsätter hög reliabilitet. Validitet kan 

delas in i undergrupperna intern validitet samt extern validitet. Intern validitet handlar om 

trovärdighet och tar ställning till frågan om hur väl studiens resultat stämmer överens med 

verkligheten (Merriam 1994). Som tidigare nämnts i forskningsansatsen har en 

trianguleringensstrategi använts vid denna studie. Detta för att säkerställa studiens inre 

validitet genom att både fallföretaget och leverantörerna fått möjlighet att ge sin bild av 

problematiken. För att inte vinkla studien till någon av de olika parternas fördel eller nackdel 

samt återspegla en så neutral bild av problematiken som möjligt har även oberoende experter 

inom studiens undersökningsområden inkluderats. Hög validitet uppnås genom att studien 

kombinerar kvalitativ och kvantitativ ansats vilket balanserar enskilda metoders felkällor då 

svagheten i en metod anses vara styrkan i en annan (Svensson & Starrin 1996).  

 

Extern validitet innebär hur pass generaliserbart resultatet från undersökningen är, det vill 

säga i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till andra situationer. Den externa 

validiteten kan upplevas som relativt låg då endast ett företags reklamationer undersökts och 

resultatet är unikt för just detta företag. För att förbättra förutsättningarna för att uppnå extern 

validitet har undersökningens tillvägagångssätt beskrivits detaljerat i studiens metoddel. Detta 

för att studiens tillvägagångssätt skall kunna generaliseras och implementeras på andra 

företag. Skulle undersökningen utföras på samma sätt igen men av ett annat företag skulle den 

således visa sitt unika resultat (Merriam 1994). 

Reliabilitet i vetenskaplig forskning handlar om studiens tillförlitlighet och i vilken 

utsträckning studiens resultat kan upprepas (Merriam 1994). Studiens teoridel är hämtad från 

sakkunnigt granskad forskning relaterad till studiens ämne. Detta för att ge studien en 
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tillförlitlig grund. Studien grundar sig också på konkret sammanställd reklamationsstatistik. 

Vidare säkerställs reliabiliteten genom att studien är objektiv och återger samtliga inblandade 

parters syn på problematiken. I resultatet återges intervjuerna sakligt utan att värdera eller 

nyansera det respondenterna sagt. Att garantera reliabilitet i den mening att resultatet kan 

upprepas om undersökningen gjordes på nytt är svårt. Dels för att företagets 

reklamationsstatistik skulle se annorlunda ut idag och dels för att aspekter som 

sinnesstämning och omgivning påverkar respondenterna i deras svar (Blomkvist & Hallin 

2014). 

 

3 Teoretisk referensram  

Här presenteras studiens teoretiska modeller och tidigare forskning som ska ge djupare 

förståelse om ämnet och ligger till grund för nästkommande kapitel, empiriskt resultat. 

 

3.1 Kvalitetssäkring 

En av de viktigaste faktorerna för framgång inom tillverkningsindustrin och något som 

företag har lagt stort fokus på de senaste 20 till 30 åren är kvalitet (Battini, Faccio, Persona & 

Sgarbossa 2011). Kvalitet är ett oklart begrepp och definierades tidigt som 

“överensstämmelse med krav” (Crosby & Larsson1988). Denna definition är huvudsakligen 

producentorienterad eftersom att det är producenten som ska se till att kraven för produkten 

uppfylls (Sörqvist 1998). Bergman och Klefsjö (2012) definierar istället kvalitet på 

produktnivå utifrån ett kundperspektiv: “Kvalitet på en produkt är dess förmåga att 

tillfredsställa och helst överträffa kundernas behov och förväntningar”. 

 

Med dagens produktionssystem är det omöjligt för producenterna att garantera total kvalitet. 

Det finns dock verktyg som möjliggör kvalitetssäkringen under produktionen och som 

minimerar risken att felaktiga produkter når ut på marknaden. Defekter är i allmänhet 

relaterade till antingen design eller produktion och upptäckten av felen bör ske innan 

produkten når ut till kunden, då kvalitetsbrister ur kundens synvinkel minskar förtroendet för 

företaget och dess produkter. Med anledning av detta har det blivit allt viktigare för företag att 

implementera en effektiv strategi för kvalitetssäkring (Battini et al. 2011). 
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3.1.1 Kvalitetskontroll 
För att säkerhetsställa kvaliteten hos en produkt måste den kontrolleras (Forsberg 1990). I 

produktionen kallas detta för kvalitetskontroll, även kallad QC. Det är den aktivitet under 

produktionen där man kontrollerar att kraven för produkten är uppfyllda. Syftet med 

kvalitetskontrollen är att upptäcka eventuella fel och identifiera orsaken till felet (Weele 

2012). Det är även ett verktyg för att minska onödiga kostnader som kan kopplas till bristande 

specifikationer och bristande kommunikation. Genom en väl utförd kvalitetskontroll kan 

framtida reklamationer undvikas (Persson 2002).  

Enligt Sandholm (2008) kan kvalitetskontrollerande under produktion utföras som:  

• Förstaprovskontroll: Utförs på den första produkten/prototypen som tillverkas och 

syftet är att kontrollera att alla enheter har rätt inställning och att alla operatörer har 

fått rätt information.  

• Ambulerande kontroll: Även kallad extern kontroll. Produktionen bevakas av en 

extern kontrollant som besöker fabriken. Denne kontrollerar att produkterna stämmer 

överens med de överenskomna kvalitetskraven.  

• Operatörskontroll: Operatören kontrollerar själv produkten i samband med 

operationen.  

• Sistaprovskontroll: Utförs på de sista produkterna som produceras. Upptäcker man 

brister i detta skede är risken stor att det medför en försening.  

• Kontinuerlig kontroll: Kallas även för in-line kontroll och utförs med jämna 

mellanrum under produktionen i fasta kontrollstationer.  

• Slutkontroll: Utförs när alla produkter av samma serie är färdigproducerade. Avsikten 

är att förhindra att produkter som inte uppfyller kraven levereras till kunderna.  

 

Enligt Battini et al. (2011) innebär införandet av kvalitetskontroller i produktionen en stor 

kostnad för leverantören samtidigt som det är det en lönsam åtgärd. Detta eftersom att det 

möjliggör detektering av defekta produkter under produktionsprocessen. Vilken typ av 

kvalitetskontroll man bör använda sig av kan variera utifrån faktorer som produktkategori, 

produktionssystem och slutkund. En hundraprocentig kontroll av alla produkter ger en full 

insyn i kvalitetsläget. Detta är dock väldigt kostsamt men reducerar de kostnader som 

uppkommer vid kundreklamationer. Om en produkt inspekteras vid produktionsprocessens 

sista steg och fel upptäcks är kostnaderna för åtgärder högre än om felet hade upptäckts 

tidigare. Att anta en strategi för inspektion och omarbetning i tidigare steg kan minska 
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kostnaderna för omarbetning men öka inspektionskostnaderna (Battini et al. 2011). Enligt 

Glock och Kunz (2005) kan kvaliteten på en produkt utvärderas utifrån två olika aspekter. 

Produkten kan dels jämföras med de produkter som redan tillverkats men även utifrån 

företagets kvalitetspolicy. I kvalitetskontrollerna under produktionen bör man utvärdera 

produkten utifrån båda aspekterna för att säkerställa produktkvaliteten.  

 

3.1.2 Hantering av fel  
Det är inte sällan det upptäcks fel som kräver åtgärder innan produktionen kan starta (Mital et 

al. 2008). Eftersom det är mer kostnadseffektivt att göra ändringar i början jämfört med i 

slutet av ett projekt är det viktigt att utvärdera designkonceptet tidigt (Johannesson, Persson & 

Pettersson 2004). Nedan beskrivs hur dessa problem kan hanteras: 

• Identifiera problemet 

• Analysera problemet  

• Titta på alternativa lösningar 

• Välja ut lösningen som lämpar sig bäst 

• Specificera lösningen 

(Mital et al. 2008). 

 

Ett problem måste först upptäckas och definieras för att det ska kunna gå att lösa. När man har 

identifierat problemet måste man först avgöra om problemet är värt att lösa, det vill säga 

fastställa konsekvenserna av att ignorera problemet, alternativt kostnaderna för att lösa det. 

Därefter måste problemet analyseras för att utveckla en tydlig förståelse för vad det är som 

gått fel. När man tittar på alternativa lösningar ska den slutliga lösningen inte bara vara en 

åtgärd för det ursprungliga problemet utan det måste även vara ekonomiskt försvarbart. Sista 

steget är att dokumentera alla steg av lösningen eftersom att en dåligt dokumenterad lösning 

gör att det är större risk att problemet kommer att uppstå igen. (Mital et al. 2008) 

Enligt Sandholm (2008) kan man skilja på två olika problem: 

• Tillfälliga problem 

• Kroniska problem 

Tillfälliga problem innebär att det skett en avvikelse från den normala kvalitetsnivån. Det kan 

exempelvis grunda sig i ett problem som uppstått i tillverkningsprocessen. Dessa fel är ofta 

lätta att åtgärda. 
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Kroniska problem syftar till företagets genomsnittliga kvalitetsnivå. Här vänjer sig företaget 

vid en viss förekomst av fel och brister och detta accepteras till en viss grad. I detta fall krävs 

en större insats för att komma fram till orsak och åtgärd. De två problemen jämförs i tabell 1.  

Tabell 1. Jämförelse mellan tillfälliga och kroniska problem (Sandholm 2008) 

Aspekter Tillfälliga problem Kroniska problem 

Uppmärksammas problemen?  Stor uppmärksamhet Liten uppmärksamhet 
Ofta dolda 

Kan problemen åtgärdas?  Uppfattas som påverkbara Uppfattas som ej påverkbara 

Vad är problemens ekonomiska 

betydelser?  
Vanligen av mindre ekonomisk 

betydelse 
Vanligen av större ekonomisk 

betydelse 

Vilken information behövs?  Mindre omfattande 
Rutinmässig information 

Mer omfattande 
Specifikt insamlad information 

Hur finner man orsakerna?  Okomplicerat och snabbt 
Specialistkompetens sällan 

nödvändig 

Mer komplicerat och 

tidskrävande 
Specialistkompetens 

nödvändig 

Vad innebär åtgärderna? Återställa den vanliga 

kvalitetsnivån 
Enkla åtgärder 

Ändra den vanliga 

kvalitetsnivån 
Omfattande åtgärder 

Hur drivs förbättringar?  Enkelt Komplext 

Kostnader för åtgärder? Oväsentliga Väsentliga 

Vilket engagemang krävs? Endast en enhet engagerad 
Högsta ledningens engagemang 

krävs inte 

Flera enheter engagerade 
Högsta ledningens 

engagemang fordras 
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3.1.3 Reklamationshantering  
Harris och Ogbonna (2010) menar att klagomål från kunder inte alltid behöver vara något 

negativt utan att det med rätt åtgärder kan utveckla en relation mellan den missnöjda kunden 

och företaget. Även Larivet och Brouard (2010) hävdar att klagomål i samband med en 

reklamation kan ha en positiv inverkan. Reklamationer och klagomål bör ses som en 

möjlighet eftersom det ger företaget en ökad kännedom om produktens kvalitet (Sandholm 

2008). Informationen från kunderna kan i sin tur hjälpa företaget att förbättras och utvecklas 

och på så sätt undvika att göra samma misstag igen (Kotler & Gustavsson 2003). Därför bör 

företaget fokusera på att hitta de underliggande orsakerna istället för att försöka minska 

klagomålen och reklamationerna (Johnston 2001).  

 

Det är inte nödvändigtvis felet hos produkten som leder till missnöje hos kunden då många 

kunder accepterar att saker kan gå fel. Det kan istället vara företagets bristande hantering som 

leder till missnöje (Bitner, Booms & Tetreault 1990). Hanteringen av klagomål och 

reklamationer syftar till ett formellt organisatoriskt tillvägagångssätt för registrering och 

hantering av kundklagomål som överensstämmer med behovet hos den som klagat (Homburg 

& Fürst 2005). Den faktiska innebörden av ett hanteringssystem kan variera mellan företag 

och kvaliteten på systemet beror på företagets riktlinjer för hantering och åtgärder av 

klagomålen. Hanteringen av klagomål kan även se olika ut beroende på om det är ett problem 

med hög relevans för kunden eller ett mindre problem med låg relevans (Homburg, Fürst & 

Koschate 2010). Även om utvecklingen av ett hanteringssystem kan vara kostsamt bör det 

betraktas som en möjlighet att göra förbättringar. Detta kan resultera en högre kundnöjdhet 

och en kostnadsminskning genom att förhindra framtida fel (Spreng, Harrell & Mackoy 

1995).  

 

Genom reklamationer kan företaget få mycket värdefull information om det bearbetas på ett 

systematiskt sätt och alla reklamationer bör styras till en enda instans i organisationen. Om 

det inte styrs på detta sätt finns det en risk att man inte får en totalbild av kvalitetsläget.  

Reklamationer bör enligt Sandholm (2008) leda till aktiviteter för att återställa kundens 

förtroende samt aktiviteter för att förhindra en upprepning av felet som orsakat reklamationen. 
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3.2 Produktspecifikationer 

Smith och Reinartsen (1991) definierar en specifikation som en skriftlig beskrivning av 

produkten som skapas i förväg för att kunna styra utvecklingen av produkten. En specifikation 

är ett av de viktigaste verktygen i ett företags kommunikation med fabriken och det är därför 

viktigt att dessa är väl utförda (Lee & Steen 2014; Glock & Kunz 2005). Första steget i 

processen är att fastställa egenskaperna hos produkten så att den uppfyller kvalitetskraven 

samt tillfredsställer kundens behov (Pike & Barnes, 1994). När de önskade egenskaperna hos 

produkten har fastställts utformas specifikationen utifrån dessa och specifikationen beskriver 

hur egenskaperna ska uppnås (Smith & Reinartsen 1991). För att förebygga problem under 

produktion och minska antalet reklamationer är det även viktigt att specificera hur produktens 

konstruktion ska se ut. För att uppnå en hög konstruktionskvalitet ska de önskade 

egenskaperna uppnås samt att material och tillverkningsmetod ska optimeras (Bergman & 

Klefsjö 2012). Innan specifikationen skickas till leverantören är det viktigt att den får ett 

godkännande från inköpsavdelningen och även från den tänkta leverantören. Detta för att 

undvika missförstånd i de efterföljande processerna. På så vis kan man minska de kostnader 

som ändringar av specifikationen innebär samt förkorta företagets ledtider (Weele 2012).  

 

Specifikationen används för att bygga produkten och eftersom förändringar är en del av 

produktutvecklingsprocessen, måste specifikationerna även spegla ändringarna. Att alltid göra 

alla ändringar inkorporerade i specifikationen skulle leda till en förbättrad kommunikation 

och en produkt av högre kvalitet eftersom att allt dokumenteras (Nellore, Söderquist, Siddall 

& Motwani 1999). Mängden information i en specifikation spelar även den en stor roll i 

kvaliteten på slutprodukten. Detta eftersom att effektiviteten i kommunikationen kan hämmas 

om specifikationerna är överflödiga. För att stärka kommunikationen och undvika fel 

orsakade av förvirring måste de överflödiga delarna minimeras (Nellore et al. 1999). 

Roozenburg och Dorst (1991) hävdar att detta stämmer då människor är mindre benägna att 

läsa specifikationer som är alltför långa. 

 

Man kan dela upp specifikationer i funktionella specifikationer och tekniska specifikationer. 

En funktionell specifikation beskriver den funktion som en produkt behöver ha för att 

tillfredsställa kunden (Sandholm 2008). Tekniska specifikationer, även kallat tech packs 

syftar till att beskriva produktens tekniska egenskaper och fastställs ofta med detaljerade 

tekniska skisser (Lee & Steen 2014). I denna studie kommer vi endast att titta närmare på den 

tekniska specifikationen.  
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3.2.1 Teknisk specifikation 
Den tekniska specifikationen, eller tech pack är en av de viktigaste delarna i 

kommunikationen mellan företag och fabrik. Den förser fabriken med viktig information och 

bör innehålla följande;  

• Sammanfogning  

• Skisser av produkten 

• Specificering av material och detaljer  

• Färgkartor  

• Måttspecifikationer 

• Placering av etiketter och hangtags  

• Information angående förpackning av produkten 

(Lee & Steen 2014; Bubonia 2014) 

 

Förutom att säkerställa designen och kvaliteten hos produkten fungerar den tekniska skissen 

som ett kontrakt mellan företag och fabrik och den ligger även till grund för tillverkarens 

kostnadsberäkning (Lee & Steen 2014).  

 

3.2.2 Samband mellan prestanda och specifikation 
Det är viktigt att ha förståelse för sambandet mellan utformningen av specifikationen och 

prestandan hos den slutliga produkten då det är avgörande för resultatet. Utgångspunkten för 

utformningen av en specifikation är den önskade prestandan/designen för slutprodukten. Den 

förutspådda prestandan är i sin tur härledd ur specifikationen med hjälp av modeller och 

tidigare data. Att koppla specifikationen till den slutliga produkten är en iterativ process som 

visas i figur 1. Uppfylls inte kraven görs ändringar i specifikationen eller för den slutliga 

produkten i form av alternativa designval. När specifikationen matchar den förutspådda 

prestandan/designen kan produktionen påbörjas (Murthy, Rausand & Østerås 2008). 
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Figur 1. Relation mellan prestanda och specifikation (Murthy, Rausand & Østerås 2008) 

Innan produktionen kan starta tas ett slutligt produktionsprov fram och även om man har 

lyckats ta fram ett prov som uppfyller alla krav är det en utmaning att applicera detta på alla 

produkter i produktionsledet. Detta eftersom att det finns en rad faktorer som kan göra att 

prestandan på produkten ändras. Dessa faktorer kan innefatta material, produktionsprocess, 

operatörens skicklighet samt andra faktorer som miljö (Murthy, Rausand & Østerås 2008).  

 

3.3 Kommunikation 

Kommunikation kan ses som en process där parterna utbyter tankar, känslor och information 

för att uppnå en ömsesidig förståelse. En väl fungerande kommunikation kan hjälpa företag i 

delar som handlar om organisering, skapandet av tillit och relationer samt förbättringar av 

produktiviteten. För att uppnå en effektiv kommunikation krävs det att alla parter har en 

förståelse för hur kommunikationen bör ske för att få den andra parten att förstå budskapet 

(Krishnamacharyulu & Lalitha 2008). Tyler (2012) beskriver en väl fungerande 

kommunikation mellan köpare och leverantör som ett transparent system som är 

implementerat på ett sådant sätt att alla som är involverade i produktionen får all nödvändig 

information som är viktig för att kunna producera produkten.  

 

3.3.1 Kommunikation mellan olika kulturer 
Kultur definieras av Geert Hofstede som “den kollektiva programmering som gör att 

medlemmarna i en grupp skiljer sig från medlemmarna i andra grupper” (Lewis 1996). Kultur 

kan också förklaras som ett delat system av symboler, trosuppfattning, attityder, värderingar, 
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förväntningar och normer (Constantinescu 2013). Den ökade globaliseringen har gjort det 

möjligt för företag att göra affärer över kulturgränserna och för att lyckas bra med detta krävs 

en god kommunikation och förståelse för varandras kulturella skillnader (Lewis 1996). 

Textilindustrin är den industri som geografiskt sett har störst spridning i världen (Cronin, 

Catchpowle & Hall 2004). Produktutveckling, produkttillverkning och materialtillverkning 

kan vara utspridda i olika länder med olika språk, kultur, geografi och tidszoner (Tyler 2012). 

Den snabba expansionen av globaliseringen är till stor del ett resultat av de stora framsteg 

som skett inom kommunikationstekniken. Dessa tekniker har möjliggjort utvecklingen av en 

rad internet- och telekommunikationsnät vilket har gjort det lättare att kommunicera över 

nationella gränser (Bahrami 2009). I kommunikationen mellan företag som härstammar från 

skilda länder avspeglas kultur, språkvanor och personlighet i kommunikationen. Detta kan 

skapa hinder i kommunikationen och leda till att det budskap som vill framföras misstolkas 

(Nilsson & Waldemarson 2016).  

 

Lewis (1996) delar in världens länder och kategoriserar dess kulturer efter tre grupper; linjär-

aktiva, multi-aktiva och cykliska (se bilaga 1, figur 10). Några karaktäristiska drag för linjär-

aktiva kulturer är att de är introverta, planerar metodiskt sina beslut, jobbar på bestämda tider 

och följer riktlinjer noga. Multi-aktiva kulturer är extroverta, har stora planer men fokuserar 

inte på detaljer, arbetar oregelbundna tider, gör flera saker samtidigt och passar sällan tider. 

De cykliska kulturerna värderar respekt högt, är flexibla vad gäller arbetstider och planerar 

länge. En utförlig tabell över de kulturella kategorierna hittas i bilaga 2, tabell 2. Lewis (1996) 

menar att personer från länder som delar kulturell kategori har likartad mentalitet och har 

därför lättare att göra affärer med varandra. När människor från olika kulturella kategorier 

börjar interagera med varandra så tar olikheterna fokus från likheterna. Detta bidrar till att det 

är svårare att göra affärer med kulturella grupper som ligger långt ifrån det egna landets 

karaktärsdrag (Lewis 1996). Figur 2 visar Lewis teori om svårighetsgraden av interaktion 

mellan olika kulturella grupper.  
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Figur 2. Svårighetsgraden av interaktion mellan olika kulturer (Lewis 1996) 

 

3.4 Kommunikationsmodellen 

Kommunikation kan förklaras utifrån Shannon och Weavers (1963) modell. Modellen består 

av fem steg; informationskälla, sändare, bruskälla, mottagare och destination. Denna teori 

kritiseras dock på grund av sin linearitet och brist på återkoppling (Heide, Johansson & 

Simonsson 2012). I denna studie används därför en modifierad modell av Shannon och 

Weavers (1963) teori där även vikten av återkoppling inkluderas. Den modifierade modellen 

illustreras i figur 3 där informationskällan kopplas till det undersökta fallföretaget, sändaren 

till kanalen de förmedlar informationen (via mejl, telefon, personliga möten, tech packs och 

instruktioner), bruset som kan uppstå är de hinder i kommunikationen som gör att information 

kan misstolkas, mottagaren är det forum som leverantören tar emot budskapet och 

destinationen är leverantören. 

 

 

	
Figur 3. Egen modifiering av Shannon och Weavers (1963) kommunikationsmodell 
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4 Resultat 

Detta kapitel presenterar resultaten av studiens undersökningar, det vill säga de intervjuer 

som utförts samt den granskning som gjorts på företagets reklamationer och specifikationer  

 

4.1 Beskrivning av respondenter  
Nedan beskrivs de respondenter som intervjuats i studien. Dessa respondenter har delats in i 

tre grupper:  

1. Respondenter från fallföretaget: Innefattar tre personer med olika befattning inom 

fallföretaget. 

2. Respondenter från leverantörer: Innefattar tre personer som arbetar för tre olika 

fabriker som alla tillverkar produkter för fallföretaget. 

3. Oberoende respondenter: Innefattar två personer med lång erfarenhet inom 

textilproduktion. 

 

4.2 Beskrivning av respondentgrupp 1, respondenter från fallföretaget 

Respondent 1, 2 och 3 arbetar för fallföretaget som är ett svenskt väskföretag som grundades 

2004. Företaget startade i liten skala med en väskmodell i canvasmaterial och de hade endast 

försäljning i Sverige. Idag har företaget vuxit och de säljer över 100 000 väskor per år. 

Produktutbudet har utökats och idag tillverkas väskor i flera olika modeller och material. 

Företagets produkter återfinns i fem egna butiker, webbshop samt hos 500 återförsäljare i 35 

länder. Produktionen av väskorna sker i fyra olika fabriker, tre stycken belägna i Indien och 

en i Vietnam.  

 

4.2.1 Respondent 1, hållbarhetschef 
Respondent 1 arbetar som hållbarhetschef på fallföretaget och arbetar med hållbarhetsfrågor 

som rör både företaget och dess leverantörer. Respondenten ägnar just nu mycket tid åt att 

förbättra kvaliteten på företagets produkter.  

 

4.2.2 Respondent 2, inköpschef 
Respondent 2 har arbetat som produkt- och inköpschef på fallföretaget i fyra 

år.  Respondenten har lång erfarenhet inom branschen och har tidigare arbetat som Factory 

Manager för ett internationellt modeföretag.  
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4.2.3 Respondent 3, designer 
Respondent 3 arbetar som designer på fallföretaget sedan några månader tillbaka. 

Respondentens arbetsuppgifter är att skapa produkter från idé till färdig produkt vilket 

innefattar bland annat design, framtagning av specifikationer och tech packs samt 

kommunikation med leverantörerna.  

 

4.3 Beskrivning av respondentgrupp 2, respondenter från leverantörer 

4.3.1 Respondent 4, leverantör 1  
Leverantör 1 är belägen i New Delhi, Indien och har producerat produkter för fallföretaget 

sedan 2012. Fabriken är den största av de tre fabrikerna och fallföretagets produkter 

representerar endast en liten del av fabrikens totala tillverkningskapacitet.  

 

4.3.2 Respondent 5, leverantör 2 
Leverantör 2 har producerat produkter i läder för fallföretaget sedan 2009 och är belägen i 

Chennai, Sydvästra Indien. Fabriken startades genom ett SIDA-projekt och mycket av 

utrustningen kommer från en nedlagd svensk fabrik. De har 150 anställda och fallföretaget 

står för cirka 80 % av fabrikens totala tillverkning.  

 

4.3.3 Respondent 6, leverantör 3  
Leverantör 3 har producerat för fallföretaget sedan 2008 och är den fabrik som de har arbetat 

med under längst tid. Fabriken är ett familjeföretag och den är belägen i Calcutta i Nordvästra 

Indien och har cirka 70 anställda. Fabriken har kapacitet att producera 4000 väskor per månad 

och cirka 60 % av dessa produceras för fallföretaget.  

 

4.4 Beskrivning av respondentgrupp 3, oberoende respondenter  

4.4.1 Respondent 7 
Respondent 7 undervisar i Textile Management inom ämnen som sourcing, produktutveckling 

och framtagning av tech packs. Respondenten har arbetat som agent i Pakistan och har mer än 

10 års erfarenhet av textilproduktion.  
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4.4.2 Respondent 8 
Respondent 8 är grundare till ett svenskt företag som utför kvalitetskontroller hos leverantörer 

i Kina och Indien. Företaget grundades 2009 och arbetar för att säkra och förbättra 

produktkvalitet samt sociala och miljömässiga förhållanden.  

 

4.5 Redovisning av databearbetning 

Nedan redovisas resultatet av databearbetningen i kvantitativ form. Resultatet omfattar 

fallföretagets totala reklamationer av produkter som tillverkats och reklamerats under 2016. 

För att kunna analysera reklamationerna har dessa ställts i relation till företagets inköpta 

produkter under samma period. Datan som presenteras inkluderar tre av företagets fabriker i 

Indien. 

	
Figur 4. Antal inköpta produkter från respektive leverantör 

 

	
Figur 5. Antal reklamerade produkter från respektive leverantör 
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Diagrammen i figur 4 och 5 visar antalet varor som fallföretaget köpt in från respektive 

leverantör, samt hur många av dessa produkter som har reklamerats. Beräkningar visade att av 

det totala antalet produkter som tillverkades av leverantör 1 under 2016 har 0,47 % av dessa 

reklamerats under samma år. För leverantör 2 har 0,36 % reklamerats och för leverantör 3 har 

0,19 % reklamerats. Detta visar att totalt 0,34 % av företagets totala inköpta varor har 

reklamerats under samma inköpsår. Företaget anser att en accepterad claim rate för dem ligger 

på 0,5 %. Uträkningen visar att om antalet reklamationer ställs i relation till antalet inköpta 

varor ligger företaget under den nivån som de anser vara accepterad. Denna uträkning ger 

dock inte en korrekt bild över hur företagets claim rate ser ut då nyckeltalet ofta räknas ut 

genom att antalet reklamerade varor ställs i relation till antalet sålda produkter ut till kund. Då 

fallföretaget använder sig av en rad återförsäljare har ingen exakt försäljningssiffra kunnat tas 

fram.  

 

För att härleda kvalitetsbristernas ursprung och utläsa om orsaken till de uppkomna felen 

uppstått vid produktionstillfället eller om felets ursprung uppstått på grund av materialet har 

felen kategoriserats. Detta illustreras i figur 6 där felen hos de reklamerade produkterna har 

kategoriserats som materialfel eller produktionsfel. Fel som saknar beskrivning och 

bilddokumentation har kategoriserats som Inte dokumenterad.   

 

Leverantör 1: Leverantör 2: Leverantör 3:  

	
Figur 6. Översikt av kvalitetsfelens ursprung för respektive leverantör 
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Totalt: 

	
Figur 7. Översikt av de totala kvalitetsfelens ursprung 

 

Resultatet som illustreras i figur 7 visar att när felen kategoriserats framgår att majoriteten av 

företagets reklamationer kan härledas till kvalitetsbrister i produktionen.  

 

Av intresse för studiens diskussion kring hur kvalitetsbrister kan förebyggas har en 

sammanställning av när felen upptäcks utförts. I reklamationsstatistiken framkom att vissa av 

de registrerade reklamationerna aldrig är sålda, se figur 8, utan har upptäckts av fallföretaget 

eller dess återförsäljare innan produkten nått slutkunden. 

 

Leverantör 1: Leverantör 2: Leverantör 3: 

	
Figur 8. Översikt av när produkter med kvalitetsbrister upptäckts för respektive leverantör 
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Totalt: 

	
Figur 9. Översikt av när produkter med kvalitetsbrister upptäckts totalt 

 

Gemensamt för de tre leverantörerna är att större delen av de reklamerade produkterna är 

reklamationer från slutkund efter viss tids användning, se figur 9. Resultatet visar dock att 

totalt 36% av reklamationerna upptäckts innan de nått slutkund vilket innebär att produkterna 

varit felaktiga redan vid leverans.  

4.6 Intervju med fallföretaget 

4.6.1 Kvalitetssäkring 
Två av respondenterna beskriver företagets arbete med att säkerställa produkternas kvalitet. 

Innan 2016 har kvalitetskontrollerna endast utförts av fabrikerna själva men på grund av 

bristande kvalitet använder sig företaget nu av externa agenter som utför stickprover på de 

större ordrarna. Denna kontroll utförs på de färdiga produkterna innan skeppning. 

Respondenterna menar att det egentligen är för sent att ha kontrollen i ett så pass sent skede. 

Upptäcks fel betyder det att fabriken måste åtgärda felen vilket leder till förseningar. Dock 

menar respondenterna att detta är en säkerhetsåtgärd för att inte felaktiga produkter ska 

komma ut till slutkunderna. Sedan företaget började med extern kvalitetskontroll har de fått 

mycket bra feedback från sina återförsäljare om att de inte får lika mycket reklamationer.  

 

Respondenterna uppger att fabrikerna många gånger struntar i att utföra kvalitetskontrollen.  I 

många fall så har fabrikerna hög omsättning av personal och vissa fel som företaget påpekat 

flertalet gånger återkommer då ett nytt team börjat och de ansvariga har missat att ge dem rätt 
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instruktioner. En av respondenterna tror att detta kan bero på dåligt management och att 

fabriksledningen överbelastar de anställda så att de blir tidspressade:  

 

“Om fabriksledningen säger till de anställda att de måste producera så här mycket och de 

måste även hinna göra kvalitetskontroll så kommer de anställda att strunta i de delar som 

kanske inte syns. Kvalitetskontrollen är just en sådan grej, det syns inte att man har struntat i 

den så länge inget går fel.” 

 

Kvalitetskontrollerna utförs enligt en Quality Checklist som utformats av företaget. I 

checklistan ingår även bilder som förklarar hur produkterna ska se ut respektive hur de inte 

ska se ut. Bilderna på de felaktiga produkterna är hämtade från företagets bildbank över 

reklamationer. Utöver detta använder sig företaget av ett chattverktyg för att hantera 

reklamationer. I reklamationsgruppen ingår avdelningarna design, inköp och hållbarhet samt 

företagets återförsäljare. En respondent förklarar att om återförsäljarna får in flera väskor med 

samma fel återkallas produkterna för att kontrollera om det är ett genomgående fel.  

 

Som ett konkret exempel på ett stort produktionsfel nämner samtliga respondenter en leverans 

av en modell där öljetterna trillade av. Att kontrollera detta finns med som ett steg i företagets 

checklista. I detta fall hade företaget precis krävt att fabriken skulle byta underleverantör av 

öljetter men fabriken hade ändå använt sig av den tidigare underleverantören. Respondenterna 

menar att det i detta fall blir tydligt att fabriken inte har utfört kvalitetskontrollen. Vidare 

konstaterar en av respondenterna att kvaliteten varierar i perioder hos samtliga leverantörer. 

En av respondenterna nämner även att ett steg i kvalitetssäkringen av produkterna är att 

personalen själva testar väskorna kontinuerligt under produktutvecklingen.  

 

4.6.1.1 Reklamationshantering 
Respondent 1 förklarar att hanteringen av de felaktiga produkterna kan se olika ut beroende 

på felets karaktär. Vissa produkter med enklare fel lagas i företagets Repair Shop och säljs i 

butik eller via utförsäljning. Produkter med omfattande fel krediteras eller skickas tillbaka till 

fabriken. För att kunna spåra i vilken fabrik den felaktiga produkten är tillverkad finns ett ID-

nummer i varje väska. ID-numret finns inkluderat i reklamationslistorna med syfte att kunna 

kontrollera vilken order produkten tillhört samt i vilken fabrik den tillverkats.  
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Fallföretaget erbjuder lagning av produkten oavsett om felet kan kopplas till produktionen 

eller inte. Kan felet kopplas till produktionen görs detta utan kostnad, men är det ett fel som 

kan härledas till slitage och användning debiteras kunden beroende på hur omfattande 

lagningen är. Respondenten menar att företaget hellre lagar en produkt än att se att den 

kasseras. Därför kan kunderna komma tillbaka med en produkt för att få den lagad även efter 

det att reklamationsrätten på tre år har gått ut. Även om lagningen av produkterna kostar 

företaget pengar anser de att det är värt det ur miljösynpunkt. Respondenten uppgav även att 

delar från de produkter som inte går att laga tas till vara och dessa kan sedan användas vid 

lagning av liknande produkter. 

 

4.6.2 Produktspecifikationer 
När kontakten initierades med fallföretaget framkom det att de misstänker brister i 

specifikationerna som en orsak till återkommande produktionsfel. En av respondenterna anger 

att produktspecifikationerna huvudsakligen består av tech packs som utvecklas av 

designavdelningen. Tech packen skickas sedan till fabriken som syr upp en första prototyp. 

Utöver tech packen och QC:n nämner en av respondenterna att även de godkända proverna 

kan ses som en typ av kravspecifikation. Under produktutvecklingen tas tre prover hem men 

två av respondenterna påpekar att de försöker att minimera det till två prover:  

 

“Misstag gör att vi måste ha fler prover av allt. Låt säga att vi gör 50 väskor per säsong, blir 

det fel så behöver vi tre prover per väska, bara det är 150 prover och det tar tid för 

produktionen att tillverka. Kan vi bara genom att vara tydliga skala ner proverna till två per 

väska så har vi tagit bort en tredjedel av arbetsbelastningen och sparat tid för oss alla.” 

 

Respondenten poängterar vikten av att vara tydlig i kommunikationen kring hur företaget vill 

att produkten ska se ut samt vara noggrann med måtten och konstruktionen. Det är väldigt 

viktigt att vara pedagogisk i kommunikationen och inte ge för mycket information på en sida, 

utan att det ska vara enkelt att förstå. Alla tech packs uppdateras eftersom och fabriken sparar 

det slutliga tech packen så att det blir tydligt och att alla ändringar finns med. Dock upplever 

företaget att även om tech packen utvecklas utifrån felen angivna i reklamationslistorna så 

kvarstår uppkomsten av återkommande fel.  

 

Samtliga respondenter är eniga om att man inte bör lägga för stort ansvar på fabrikerna. 

Tidigare har fabrikerna gjort det mesta av sourcingen men detta är något som företaget vill ta 
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över för att ha större kontroll. En av respondenterna arbetar just nu med att utveckla de 

tidigare tech packen och där kommer en tydlig definition av vilka trimmings som ska 

användas att ingå. Alla respondenter nämner sömnad som det största produktionsfelet och 

därför kommer även sömsmån, förstärkningar och stygnlängd att specificeras i de nya tech 

packen. Företaget har inga specificerade krav på material och en av respondenterna svarar att 

det är på grund av att de anser att detta är något de inte har haft problem med.  

 

4.6.3 Kommunikation 
I intervjuerna framgår det att företaget till största del kommunicerar med fabrikerna via mejl 

men även via Skype och besök. Företaget besöker fabrikerna två till tre gånger per år och 

leverantörerna besöker även företaget i Sverige. En av respondenterna menar att besöken i 

fabriken är positiva för att skapa en bättre relation till leverantören. Samma respondent säger 

att det är mer tidseffektivt att besöka fabriken då man kan få tre månaders arbete gjort på en 

vecka. Besöken sker efter det att tech packs för samtliga produkter har skickats till fabriken.  

Vid besöken kontrolleras arbetsförhållanden, kvalitet samt material och kommentarer ges 

även på den första prototypen.  

 

4.6.3.1 Val av leverantör 
Ingen av fabrikerna som företaget arbetar med idag har varit med sedan starten. En av 

respondenterna berättar att i två av fallen har leverantörerna initierat kontakten med företaget 

och skickat förfrågan om att få tillverka deras produkter. Inledningsvis visade produkterna 

dålig kvalitet men efter att företaget förklarat deras krav förbättrades kvaliteten. I takt med att 

företaget växte var de i behov av utökad produktionskapacitet och i detta fall var det företaget 

som kontaktade leverantören. En av respondenterna menar att kommunikationen med 

fabrikerna kan vara komplicerad:  

 

“Man får kämpa och tjata men det är inte så att man bara kan överge fabriken för det ligger 

ganska mycket tid och jobb bakom.”  

 

Samma respondent poängterar att det är en stor risk att byta fabrik. En annan respondent 

beskriver att företaget har ett nära samarbete med samtliga leverantörer och även om fel 

uppstår känner företaget att de hellre vill hjälpa fabrikerna att utvecklas snarare än att överge 

dem. En tredje respondent anser att man måste ha en väldigt hård kvalitetskontroll och ibland 
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tar det tid att jobba med en leverantör tills de når en nivå som man accepterar. Respondenten 

menar att det måste få ta tid, men inte för lång tid.  

Det råder delade meningar bland respondenterna vad gäller fortsatt samarbete med vissa av 

leverantörerna och en respondent uppger att de just nu utvärderar nya leverantörer.  

 

4.6.3.2 Kommunikationsproblem 
En av respondenterna förklarar att tillverkningsindustrin är komplicerad:  

 

“Det är människor som gör produkterna. Varje t-shirt vi köper är tillverkad av en människa. 

Det finns inga maskiner som kan göra ett sådant här intrikat arbete. Det betyder också att 

folk är mer eller mindre duktiga på det dem gör.” 

 

Vidare anger en annan respondent att vanliga kommunikationsproblem kretsar mycket kring 

designen av väskan och att det blir onödigt många turer fram och tillbaka under 

produktutvecklingen. Respondenten nämner som ett exempel att företaget kan skicka en 

uppdaterad tech pack med flera ändringar och när de får tillbaka provet har fabriken struntat i 

hälften av ändringarna.  

 

Enligt en av respondenterna är det svårt att göra en rotorsaksanalys för att se var någonstans 

det går fel. Dels för att det är en stor kulturell skillnad men också för att leverantörerna ofta 

inte vill erkänna att de har gjort fel. Samma respondent menar att för att kunna diskutera vad 

det är som har gått fel så måste man vara överens om att det har gått fel. Vidare nämner en 

annan respondent också kulturella olikheter som en källa till problem, men även 

språkbarriärer, då många av de som arbetar i fabriken inte förstår engelska. 

 

4.7 Intervju med leverantörer 

De tre leverantörerna som intervjuats är alla belägna i Indien, hur länge de producerat för 

fallföretaget varierar. Leverantör 1 har producerat för företaget sedan 2012, leverantör 2 sedan 

2009 och leverantör 3 sedan 2008. Samtliga leverantörer producerar för andra företag. Av den 

totala produktionskapaciteten står fallföretaget för 80-85% hos leverantör 2 och 50-60% hos 

leverantör 3. Dessa två producerar för totalt sju stycken företag, däribland fallföretaget. 

Leverantör 1 kunde inte svara exakt men angav att fallföretaget endast står för en liten del av 
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produktionen då de producerar för totalt trettio andra företag. Leverantör 1 och 2 har båda 

cirka 150 stycken anställda medan leverantör 3 svarade att de har runt 70 stycken anställda.  

 

På frågan om fabrikerna upplever att de har en hög personalomsättning svarade leverantör 3 

att ledningen i fabriken stannar kvar i mycket större utsträckning än operatörerna som 

producerar produkterna. Leverantör 2 upplever att den delen av personalen som tillhör 

lokalbefolkningen stannar en längre tid i fabriken medan de arbetare som kommer som 

immigranter lämnar om de får erbjudande om jobb där de tjänar mer. Eftersom att leverantör 

1 inte ville ställa upp på en videointervju ställdes frågan via mejl. Respondenten tolkade 

frågan fel och därför redovisas inte leverantörens svar i resultatet.  

 

4.7.1 Kvalitetskontroll 
Samtliga leverantörer uppger att de utför kvalitetskontroller under samtliga steg av 

produktionen. Leverantör 2 och 3 säger att de utför kontroller av råmaterialet, under 

tillskärningen, flera in-line kontroller under produktionen samt slutkontroll efter att alla 

produkter blivit producerade. Leverantör 1 uppger att de utför kvalitetskontroller under hela 

produktionen men nämner endast in-line kontrollen samt slutkontrollen när de ombeds att 

specificera under vilka steg kontrollerna utförts. I samband med detta ställdes även frågan om 

vem som ansvarar för kvalitetskontrollerna. Leverantör 2 och 3 är mindre familjeägda 

fabriker och de kunde ge en klar förklaring över vem eller vilka som hade ansvaret. 

Leverantör 1 svarade endast: “The Quality controller and the Quality supervisor”.  

 

Alla tillfrågade leverantörer uppger att de har erfarenhet av att arbeta med företag som skickar 

externa kvalitetskontrollanter för att utföra kvalitetskontrollerna i produktionen. Leverantör 2 

och 3 ger en utförlig beskrivning av hur dessa har gått till medan vi endast fick svaret att 

leverantör 1 hade erfarenhet av detta.  

 

Leverantör 2 uppger att två av det totala antalet företag som de tillverkar för skickar externa 

agenter för att utföra den slutliga QC:n. De beskriver att de först gör sin egen QC och att 

agenterna därefter besöker fabriken för att utföra sin. Efter den externa kontrollen ger de 

fabriken sin rapport som visar hur många fel som upptäckts samt vilka slags fel som 

upptäckts. De uppger att de endast haft en extern agent som kommit på uppdrag av 

fallföretaget, men att de hoppas att detta är något de kommer att fortsätta med då det är till 

stor hjälp för dem. Leverantör 2 nämner även reklamationslistorna som skickas från 
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fallföretaget. Den senaste listan som skickades var över föregående kvartal och där såg 

fabriken att de hade ett större antal reklamationer än vanligt och de kommer därför att 

analysera listan för att se vilka förbättringar som måste göras. En sak som leverantör 2 

förvånas över är att man i Sverige har tre års reklamationsrätt, något som fabriken nyligen fått 

information om. Leverantören berättar att detta är något som är svårt att förstå för dem och att 

vissa produkter de får tillbaka använts på ett sådant sätt att en reklamation är oundviklig. 

Detta leder ofta till diskussioner med fallföretaget då de anser att det inte alltid beror på ett 

produktionsfel.  

 

4.7.1.1 Extern kvalitetskontroll 
Leverantör 3 uppger att nästan alla av de företag som de producerar för använder sig av 

samma agent. Agenten har varit på plats vid två tillfällen för att utföra kvalitetskontroller för 

fallföretagets räkning. Vid första tillfället gjorde de en hundraprocentig kontroll av samtliga 

varor och vid andra tillfället utförde de en slumpmässig kontroll på de färdigproducerade 

varorna. När agenterna kommer för att utföra kontrollerna måste alla produkter vara 

färdigpackade och redo för leverans.  

 

Både leverantör 2 och 3 anser att externa kvalitetskontroller är positiva för både fabriken och 

företaget och att det är ett av de bästa verktygen för att fabriken ska kunna utvecklas. De är 

eniga om att agenterna tittar på produkterna från en annan synvinkel, ofta tittar de närmare på 

mindre detaljer som leverantörerna kan ha missat i deras egna QC’s. Leverantör 2 uppger att 

när agenterna upptäckt ett fel så gör fabriken en anteckning och denna läggs in i 

kvalitetschecklistan för att inte samma misstag ska ske igen.  

 

Leverantör 1 ställer sig lite mer frågande till om det alltid är positivt att använda sig av 

agenter. Leverantören menar att kvalitetskontroll är ett enkelt förfarande där två parter måste 

enas om att den avtalade kvaliteten har uppnåtts. Om parterna kan komma överens behövs 

enligt leverantör 1 ingen tredje part. Leverantören påpekar även att agenterna måste vara 

realistiska i sina bedömningar och vara medvetna om produktens egenskaper.  

 

4.7.2 Produktspecifikationer 
Samtliga av de tre leverantörerna uppger att när produktionen startar är operatörerna inte 

längre i behov av de tekniska specifikationerna. Tech packen används huvudsakligen av de 

operatörer som producerar prototyperna och pre-production-proverna. Efter det är det enligt 
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leverantörerna lättare för operatörerna i tillverkningslinjerna att använda de senast godkända 

proverna som referenser. Leverantör 2 berättar att de har produktionsansvariga som finns på 

golvet för att hjälpa operatörerna om det råder tveksamheter kring konstruktionen. Samma 

leverantör förklarar att operatörerna även har mönsterdelar att titta på för att underlätta 

ihopsömnaden.   

 

Svaren på frågan om leverantörerna upplever att tech packen från fallföretaget ibland kan vara 

svåra att förstå redovisas nedan. Det ställdes även en följdfråga om leverantören hade förslag 

på ändringar som skulle göra dessa lättare att förstå.  

 

Leverantör 1 svarade att tech packen från fallföretaget har utvecklats till det bättre över tiden 

och att de är tydliga samt enkla att förstå. Om det råder några tvivel så kontaktar alltid 

fabriken företaget för att få vidare information.  

 

Leverantör 2 anser däremot att tech packen ibland kan vara svåra att förstå. Ett problem som 

kan uppstå är att företaget menar en sak men att leverantören uppfattar det annorlunda. 

Leverantören menar även att om det finns oklarheter så kontaktar de företaget för att få 

förtydlingar. Det är positivt att ha en nära kontakt men när fabriken är osäker över något och 

måste kontakta företaget tar det upp värdefull tid som istället hade kunnat lagts på själva 

produktionen. En förbättring som leverantör 2 påpekar är att de skulle önska att företaget 

highlightar de saker som är viktigast i tech packen, speciellt saker som gäller kvaliteten. Ett 

exempel som nämns är att det skulle underlätta att få utförliga beskrivningar över hur vissa 

sömmar ska sys och vilka förstärkningar som krävs för att väskan inte ska gå sönder.  

 

Leverantör 3 anser att företagets tech packs ofta är väldigt tydliga och lätta att förstå. De 

säger att företaget alltid uppdaterar tech packen med de ändringar som görs och på så sätt blir 

det lätt att förstå. Ett problem som leverantören identifierat är att de tekniska skisserna inte 

alltid överensstämmer med de mått som angivits. Leverantören ger som exempel att de fick en 

skiss av en modell där grunden till väskan var ritad som en rektangel men enligt måtten skulle 

väskan vara formad som en fyrkant. Detta kan enligt leverantören vara mycket förvirrande. 

Ett annat exempel som gavs var att ritningen från sidan på en av modellerna var förvirrande 

då dragkedjan inte var centrerad och måtten inte var angivna. I dessa fall kontaktades 

företaget och fabriken fick kompletterande information. Leverantören tillägger att de äldre 
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modellerna har varit med i sortimentet sedan starten och att de lärt sig hur dessa ska se ut. Är 

det oklarheter kring nya eller gamla produkter kontaktas alltid fallföretaget.  

 

4.8 Intervju med externa respondenter 

4.8.1 Kvalitetssäkring 
Respondent 7 har under många år arbetat som agent och förklarar att fabrikerna har 

kvalitetskontroller under olika delar av produktionen. Kvalitetskontrollerna i 

operationslinjerna, in-line kontrollerna, görs av en kvalitetsansvarig som kontrollerar varje 

operation så att produkten produceras enligt kraven. Den slutliga kontrollen utförs genom att 

man tar stickprov på en viss del av de producerade varorna och jämför med den 

överenskomna accepterade summan av felaktiga varor. Respondent 7 menar att om man 

finner många fel under slutkontrollen har inte in-line kontrollen utförts som den ska, 

alternativt att fabriken inte har utfört någon tidigare kontroll. Samma respondent hävdar att 

när ett produktionsfel uppstår beror det inte på en person utan på hela produktionen:  

 

“If the factory overlooks all the quality inspections then they are not taking quality serious.” 

 

Respondent 8 menar att högt tryck på fabriken och tidsbrist ofta gör att de är mindre 

noggranna. Korta ledtider gör att fabriken slarvar och inte har tid att åtgärda felen. 

Respondent 7 förklarar att ett vanligt problem är att företagen lägger för mycket tid på 

produktutvecklingen vilket leder till att det blir mindre tid för produktionen. Om leverantören 

är under tidspress kommer detta att synas på kvaliteten på produkten och vid förseningar är 

kvalitetskontrollen en sådan sak som ibland uteblir:  

 

“Let’s say that you have a 60 day lead time and the product development is supposed to take 

30 days and the production 30 days. If the product development is delayed and instead takes 

50 days, then the production will be in a hurry for the last 10 days. This often leads to a lower 

quality.” 

 

Respondent 8 menar att man inte bör lägga över hela skulden för kvalitetsbrister på 

fabrikerna. Detta eftersom att företagen i Sverige kan göra en hel del på hemmaplan för att 

förbättra kvaliteten och arbetsförhållandena. Korta ledtider och justeringar med kort varsel 

leder ofta till övertid för de anställda. Genom tydliga instruktioner och bättre framförhållning 
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kan man skapa förutsättningar för en högre kvalitet och chansen är större att fabriken lyckas 

leva upp till de krav som ställs på dem.  

 

Om företaget arbetat med en leverantör i flera år och de har tillverkat samma typ av produkter 

under hela tiden och det fortfarande uppkommer liknande produktionsfel måste man försöka 

hitta orsaken. Respondent 7 hävdar att om det är återkommande fel med konstruktionen av 

samma modell ligger problemet ofta i produktutvecklingen, men är det fel i 

sammansättningen av produkten är det ett produktionsfel.  

 

Enligt respondent 7 är materialfel samt sömnadsfel de vanligaste problemen under 

produktionen. De vanligaste sömnadsfelen är lösa sömmar eller trasiga sömmar, vilket är fel 

som är lätta att åtgärda. När det gäller konstruktionsfel är dessa betydligt svårare att åtgärda 

och upptäcks ofta först när produkten kommit ut till kunden. Respondent 8 förklarar att när de 

finner ett fel under produktionen gör de undersökningar för att kunna se orsaken till att felet 

uppstått. Därefter ges förslag på lösningar och agenterna försöker sedan vara på plats för att se 

så att lösningarna implementeras. På frågan om företagen och leverantörerna lär sig av de 

otillräckliga produktionsresultaten som respondent 8 rapporterar svarar respondenten att det är 

främst är leverantörerna som lär sig och är villiga att göra förändringar. De flesta företagen lär 

sig med tiden om vad de bör tydliggöra för att leverantören ska förstå. Vissa fel är 

övergripande för många modeller säsong efter säsong och då menar respondenten att man 

behöver arbeta mer aktivt för att minimera dessa.  

 

Respondent 8 förklarar att en kvalitetskontroll kan ta olika lång tid beroende på vad som är 

förberett när man anländer till fabriken, vilka fel man hittar samt vilken typ av diskussion som 

krävs utifrån felen. Det beror även på hur långt fabriken har kommit i produktionen, 

orderkvantitet samt vilken typ av produkt det är som ska kontrolleras. Vanligtvis gör en agent 

kontroller av en till två produkttyper per dag men det beror på var i produktionsledet 

kontrollerna utförs:  

 

“Om vi bara kommer dit för en slutlig inspektion, när allt är färdigt och förpackat, finns det 

risk för att vi kommer att hitta fel som upptäcks för sent för att kunna åtgärdas och att det 

leder till förseningar.” 
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Respondent 8 förklarar vidare att de alltid startar med ett så kallat pre-production meeting. 

Detta sker efter att företaget har godkänt det första provet men innan bulkproduktionen 

startar. Därefter utförs in-line kontroller där man säkerställer att allt går som det ska i 

produktionen. Upptäcks fel under in-line kontrollen är de ofta lätta att åtgärda. En slutlig 

inspektion utförs sedan när alla produkter är färdigproducerade och packade. Den slutliga 

kontrollen utförs enligt modellen AQL där antalet produkter som ska kontrolleras bestäms 

utifrån orderkvantiteten. Företagets kvalitetskrav omvandlas till en accepterad summa av antal 

felaktiga produkter samt vilken typ av fel som inte accepteras. Respondent 8 förklarar att 

AQL modellen inte alltid är en optimal metod eftersom att olika varumärken har olika 

kvalitetskrav:  

 

“Trots AQL-metoden, som i sig inte alltid är en optimal metod på grund av olika aspekter, 

kommer en inspektion alltid att vara subjektiv och beroende av varumärkets kvalitetsnivå. 

Därför är det viktigt för oss att föra ett nära samarbete med våra kunder för att lära känna 

varumärket och deras specifika kvalitetskrav.” 

 

Respondent 8 fortsätter förklara att de alltid sammanställer en rapport med saker som bör 

förbättras i produktionen och framförallt varför och hur förbättringarna bör ske.  

 

4.8.2 Produktspecifikationer 
Respondent 7 förklarar att de tekniska specifikationerna har använts för att underlätta 

produktionen under de senaste 15 åren. Tech pack är det första steget i att visualisera 

produkten och därför är det viktigt att göra specifikationen tydlig och lätt att förstå för 

leverantörerna. En otydlig specifikation kan göra att man förlorar värdefull tid:  

 

“You can not write a whole story, the tech pack is a coded technical language. Today the tech 

pack is a complete guideline for the suppliers and an important communication source.” 

 

Respondenten förklarar vidare att efter att leverantören har skickat de första proverna till 

köparen granskar de proverna och ger sina kommentarer. Dessa kommentarer inkluderas 

sedan i tech packen för att klargöra vilka ändringar som ska göras. Tech packen är inte bara 

en beskrivning över hur produkten ska se ut utan även ett juridiskt dokument mellan köpare 

och leverantör.  
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Enligt respondent 7 är det viktigt att balansera informationen i specifikationen eftersom att de 

flesta leverantörerna inte är benägna att läsa specifikationer som innehåller för mycket 

detaljer. Vid produktion av väskor är tech packen ofta väldigt detaljerade vilket kan bli ett 

problem för operatörerna. När leverantören har fått ett godkännande för det slutliga provet är 

det därför lättare för operatörerna att följa provet än att följa den tekniska specifikationen.  

 

4.8.3 Kommunikation 
Respondent 7 har över tio års erfarenhet av att arbeta i tillverkningsindustrin och hävdar att 

den tekniska specifikationen är en av de viktigaste kommunikationskällorna mellan leverantör 

och företag. Det är dock inte den primära källan för kommunikation då den största delen av 

kommunikationen sker via mejl. Respondenten förklarar vikten av att ha den andra personen i 

åtanke vid all form av kommunikation:  

 

“The communication should resemble a writer who is writing a story, you need to write it so 

that the readers understand the story.” 

 

Respondent 8 har arbetat med kvalitetssäkring i fabrik sedan 2009. Affärsidén bakom 

företaget uppkom utifrån att få av de svenska textilföretagen har produktionskontor i de 

länder där de producerar. På grund av detta upplever många företag brister i 

kommunikationen med leverantören samt att de har svårt att kontrollera kvaliteten under 

produktionen. Både respondent 8 och respondent 7 anser att det är viktigt att ta hänsyn till 

faktorer som språk och kulturella skillnader när man kommunicerar med leverantörerna 

samtidigt som man måste hålla informationen så kort och tydlig som möjligt.  

 

Respondent 8 anser att de positiva effekterna av att arbeta med en agent är att man underlättar 

kommunikationen, minimerar kvalitetsbrister, säkrar leveranstiden samt förbättrar 

arbetsförhållandena. Företaget som respondent 8 arbetar för hjälper företag och leverantör att 

bygga starka relationer och samlar även fabriksledare till utbildningar för att öka förståelsen 

för hur de svenska företagens arbete ser ut. Respondent 8 förklarar att agenterna finns på plats 

både för leverantörens och företagets skull:  

 

“Det är viktigt att kommunicera med leverantören för att få dem att förstå att vi är på plats i 

fabriken för både leverantörens och företagets skull. Agenterna finns där för att främja 

framgångsrika och långsiktiga samarbeten, inte bara för att kontrollera enskilda leveranser. 
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En leverantör vill inte alltid inse att kvalitetsproblem har upptäckts och hur man 

kommunicerar detta till leverantören är en balansgång.” 

 

Även respondent 7 har arbetat som agent och förklarar att agentens arbete är att diskutera pris, 

sourca fabriker samt utföra kvalitetskontroller. Ibland hjälper även agenten företaget med att 

kommunicera med leverantörerna. Dock hävdar samma respondent att om företaget har väl 

utförda specifikationer och ett bra samarbete med fabriken behövs ingen mellanhand. 

Respondenten nämner även att det kan vara positivt att ha en direkt kommunikation med 

leverantören då det ger en starkare relation mellan de två parterna. Detta underlättar även i 

kommunikationen eftersom den sker utan mellanhänder.  

 

Respondent 8 berättar att det kan vara lättare att utföra kontroller för en svensk agent jämfört 

med en inhemsk agent. Det har dock alltid varit viktigt för företaget som grundats av 

respondenten att även ha lokala medarbetare då det minimerar problem som har med kultur 

och språk att göra.  

 

Respondent 7 anser att det är en fördel att arbeta med en extern agent för att kontrollera 

kvaliteten under produktionen. Har man inte en agent som besöker fabriken ser man 

slutresultatet först när produkten levereras. I det skedet är det ofta för sent att göra ändringar 

och fel som upptäcks så pass sent påverkar relationen mellan köpare och leverantör. 

Respondent 7 påpekar att det är kostsamt att anlita en agent men att den positiva effekten är 

stor.  

 

Respondent 7 menar att många av produktionsfelen kan härledas till brister i den interna 

kommunikationen hos leverantören eller företaget. En annan stor faktor är den höga 

personalomstättningen eftersom kommunikationskedjan då bryts. Respondent 7 hävdar att 

detta gäller både för fabriken och för företaget. Det krävs ofta att leverantör och köpare 

arbetar tillsammans mer än två säsonger innan de kan förstå varandras krav. Respondent 7 

menar att om det sker en förändring av personal i ledningsgruppen på leverantörssidan eller 

köparsidan under denna tid är det som att starta från noll igen vilket är en stor utmaning för 

båda sidor. Respondent 8 anser att det kostar leverantören både tid och pengar att lära upp 

nyanställda. Vidare förklarar respondenten att nöjd personal stannar kvar inom företaget en 

längre tid och detta leder även till en kontinuitet för produktkvaliteten:  
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“Vi har sett ett tydligt samband mellan bättre arbetsförhållanden och ökad kvalitet. Det syns 

direkt att välskötta fabriker med bra arbetsvillkor ger bättre kvalitet i slutändan. Bra 

arbetsförhållanden gör att personalen stannar kvar vilket skapar förutsättningar för 

långsiktiga samarbeten som i sin tur också höjer kvaliteten.” 

 

Respondent 7 förklarar att om det sker en förändring av inköpschef hos det köpande företaget 

skapar det problem i kommunikationen mellan köparen och leverantören. Sker en förändring 

av personal inom ledningen för fabriken drabbar även detta kommunikationen. Det tar tid 

innan leverantören lär sig varumärkets förväntningar och hög personalomsättning resulterar 

ofta i brister i kvaliteten.  

 

Enligt respondent 7 är det vanligt med hög omsättning bland de personer som syr 

produkterna. På grund av detta är det viktigt att den som är ansvarig för den interna 

kommunikationen inte förändras. Även teamet som syr de första proverna bör vara konstant.  

4.9 Granskning av specifikationer  
Respondent 7 besitter stor kunskap vad gäller utformning av tech packs och respondenten 

ombads därför att ge kommentarer på företagets specifikationer. Respondenten anser att både 

den tidigare och den nyutvecklade specifikationen är tydliga och enkla att förstå. När den 

gamla och den nya utformningen granskas är den mest framstående skillnaden att de nya 

skisserna är mer verklighetstrogna och ger en bättre bild över hur produkten ska se ut. I de 

nya specifikationerna finns förutom den “rena skissen” även modellen uppritad i de färger 

som den ska tillverkas i. Detta var något som saknades i de gamla och som även 

uppmärksammades av respondent 7. Även anvisningarna kring mått och placering av etiketter 

har förtydligats i de nya versionerna. Specificering av sömmar är något som saknats i de 

tidigare tech packen men som nu implementerats. Sammanfogningen av produkten har även 

klargjorts genom att företaget har skapat en utförlig sömnadsguide. Sömnadsguiden har 

utvecklats utifrån de mest förekommande felen och omfattar förstärkningar och sömsmån. 

Granskningen visar även att vissa av de gamla tech packens specificering vad gäller material 

och detaljer är något otydlig. I de nya finns en mer överskådlig beskrivning av produktens 

material och detaljer. Företaget har även specificerat vilka underleverantörer som ska 

användas för inköp av trimmings samt antal trimmings som krävs per produkt. Detta är något 

som respondent 7 ser som positivt. Respondenten poängterar vikten av att leverantören får 
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detaljerad information i ett tidigt skede för att kunna göra inköp av de komponenter som krävs 

för att kunna börja producera.  

 

5 Diskussion  

I detta kapitel presenteras en diskussion med forskningsfrågorna som utgångspunkt samt en 

diskussion kring hållbarhetsaspekter. Även studiens metod diskuteras.  

 

5.1 Betydelsen av utförliga kvalitetssäkringar 

Enligt teorin bör kvalitetskontroll utföras i flera olika skeden av produktionen (Sandholm 

2008) och genom en väl utförd kvalitetskontroll kan framtida reklamationer undvikas 

(Persson 2002). Resultatet av empirin visar att fallföretaget är tveksamt till om 

kvalitetskontrollerna utförs enligt deras anvisningar. Leverantörerna hävdar dock att 

kontrollerna utförs kontinuerligt under produktionen. I intervjuerna med fallföretaget 

framkommer det att företaget upplever att en stor andel av kvalitetsbristerna upptäcks redan 

vid mottagandet av ordern och innan produkterna nått slutkund. Detta stärks av den 

kvantitativa databearbetningen över företagets reklamerade produkter som visar att 36% av 

företagets totala reklamationer under 2016 aldrig blivit sålda. Resultatet indikerar i och med 

detta att företagets uppfattning kring bristfälliga kvalitetskontroller stämmer. Efter en närmare 

granskning av reklamationerna från de tre olika leverantörerna kan ett varierat resultat 

urskiljas. Två av leverantörerna (leverantör 2 och 3) visar liknande resultat då cirka en 

fjärdedel av reklamationerna upptäckts innan produkterna har blivit sålda. Sammanställningen 

av reklamationerna från leverantör 1 visar att nästan hälften av de reklamerade produkterna 

aldrig nått slutkund. Utifrån detta kan det konstateras att dessa fel bör ha upptäckts av 

leverantören vid in-line kontroll samt slutkontroll om kontrollerna utförts enligt fallföretagets 

anvisningar och QC-lista. Om en produkt inspekteras vid produktionsprocessens sista steg och 

fel upptäcks är kostnaderna för åtgärder högre än om felet hade upptäckts tidigare (Battini et 

al. 2011). Denna teori bekräftas i resultatet och enligt respondenter från fallföretaget är det 

inte bara kostsamt för leverantören som måste kreditera de felaktiga produkterna, utan även 

för företaget då deras kostnader stiger då de måste hantera felen. Eftersom det är mer 

kostnadseffektivt att göra ändringar i ett tidigt skede jämfört med när produkterna redan har 

nått företaget och dess återförsäljare bör man lägga stor vikt vid att kvalitetssäkra produkterna 

under produktionen (Johannesson, Persson & Pettersson 2004). Detta intygas av respondent 7 
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som menar att om leverantören inte utför kvalitetskontrollerna enligt anvisningarna tar de inte 

kvaliteten på tillräckligt stort allvar. Studiens resultat visar att ytterligare åtgärder bör 

implementeras för att få leverantörerna att inse vikten av kvalitetskontrollerna.  

 

Mital et al. (2008) menar att när ett problem identifierats måste man analysera problemets 

karaktär för att få en förståelse över vad som har gått fel. Man måste sedan utvärdera vilken 

lösning som är den mest ekonomiskt fördelaktiga. Utifrån problemen som uppstått med 

leverantör 1 har fallföretaget övervägt att avveckla samarbetet med leverantören. Enligt 

Sandholm (2008) kan man dela upp problem i två kategorier; tillfälliga problem och kroniska 

problem. Problemet med leverantör 1 kan ses som ett kroniskt problem då detta problem 

kräver en större insats för att komma fram till en grundorsak och en påföljande åtgärd. För att 

åtgärda problemen finns ingen enkel lösning då dessa kräver omfattande åtgärder som är både 

kostsamma och tidskrävande. I intervjuerna nämner respondent 3 att det ofta tar tid innan 

leverantör når en viss kvalitetsnivå som företaget accepterar. Företaget säger själva att de vill 

hjälpa fabrikerna att utvecklas för att nå accepterad kvalitetsnivå och att det får lov att ta tid, 

men inte för lång tid. Vidare menar respondent 7 att det kan ta upp till två säsonger innan 

leverantören lär sig företagets kvalitetskrav. Då leverantör 1 har producerat för fallföretaget i 

fem år kan detta enligt studiens resultat anses som tillräckligt lång tid för att de ska ha lärt sig 

företagets krav. Studiens resultat indikerar därför att utvärderingar av leverantör 1 bör göras 

för att besluta om problemen kan lösas och i sådant fall hur de kan lösas.  

 

Battini et al. (2011) hävdar att defekter i allmänhet är relaterade till antingen design eller 

produktion. Dataanalysen över kvalitetsbristernas ursprung visar att 75 % av reklamationerna 

från leverantör 1 kan härledas till produktionen. Även leverantör 3 visar mindre bra resultat 

när orsaken till felen analyserats, då 79 % kan klassas som produktionsfel. I intervju med 

respondent 1 framgår det att det höga antalet produktionsrelaterade fel hos leverantör 3 

berodde på att fabriken ej tagit hänsyn till företagets krav angående byte av underleverantör. 

Detta såg fallföretaget som ett allvarligt problem, dock inte så pass allvarligt att det skulle 

påverka det fortsatta samarbetet med leverantören. Anledningen till att fallföretaget negligerat 

problemet kan kopplas till Sandholms (2008) teori och enligt denna klassa problemet som ett 

tillfälligt fel. Detta då uppmärksamheten varit stor och orsakerna enkelt har kunnat fastställas. 

Kan leverantören utan några större åtgärder återgå till den tidigare kvalitetsnivån så kan 

företaget istället lägga fokus på att höja den genomsnittliga kvalitetsnivån. Den totala andelen 

reklamationer visar att 69 % kan kopplas till produktionen. Då produktfel enligt Battini et al. 
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(2011) kan bero på flera faktorer förutom undermåliga kvalitetskontroller och brister i 

produktionen, diskuteras specifikationernas inverkan på slutkvaliteten i nästa avsnitt.  

 

5.2 Specifikationernas inverkan på slutkvaliteten 

När kontakten initierades med fallföretaget framkom det att de misstänkte att brister i 

specifikationerna var en orsak till återkommande produktionsfel. Hypotesen stärks av Glock 

och Kunz (2005) då de hävdar att upp till 20 % av alla fel som uppkommer under sömnads- 

och fabriksoperationer beror på oklarheter eller brister i specifikationerna som beskriver hur 

produkten ska tillverkas. Det är ofta själva produktionen som analyseras när fel uppstår och 

inte de underliggande orsakerna till problemen (Glock & Kunz 2005). Företagets insikt 

angående bristande specifikationer visar dock ett intresse för att identifiera grundproblemet 

istället för att lägga hela skulden på leverantörerna. I intervju med fallföretaget framkom det 

att respondent 3 sett ett samband mellan tidigare produktionsfel och brister i 

specifikationerna. Det gjordes därför en granskning av specifikationerna utifrån Lee och 

Steens (2014) samt Bubonias (2014) teori om vad som bör ingå i en teknisk specifikation. 

Granskningen av tech packen visar att ändringar i specifikationen gjorts och där ändringarna 

inte varit tillräckliga har alternativa designval implementerats. Detta är i enlighet med 

Murthy, Rausand och Østerås (2008) teori angående sambandet mellan produktens prestanda 

och specifikationerna. Utifrån de intervjuer som hållits med fallföretaget visar resultatet att 

sömnadsfel misstänks vara det mest förekommande felet. Datainsamlingen över företagets 

reklamationer visade att totalt 69 % kunde kopplas till produktionen, vilket bekräftar 

företagets antagande. Företagets inledande uppfattning angående eventuella brister i 

specifikationerna stärks då leverantör 2 upplever att de saknar sömnadskrav i 

specifikationerna. Det har dock inte kunnat konstateras att sömnadsfelen som uppstår i 

produktion entydigt kan kopplas till brister i specifikationerna.  

 

Nellore et al. (1999) hävdar att effektiviteten i kommunikationen kan hämmas om 

specifikationerna är överflödiga och för att undvika fel orsakade av förvirring bör de 

överflödiga delarna minimeras. Utvecklingen av fallföretagets tech packs visar en tydligare 

bild över produktens sammanfogning samt komponenter. Samtliga leverantörer är eniga om 

att tech packen är tydliga men påpekar vissa förbättringsmöjligheter. Förslagen motsäger 

Nellore et al. (1999) teori då leverantörerna efterfrågar ytterligare information kring 

produktens sömnads- och kvalitetskrav. Leverantörernas redogörelse motsäger i sin tur delvis 



49	
	

Roozenburg och Dorst (1991), som hävdar att människor är mindre benägna att läsa 

specifikationer som är allt för långa. Denna teori styrks av respondent 7 som poängterar 

vikten av att balansera informationen i specifikationen eftersom att de flesta leverantörerna 

inte är benägna att läsa specifikationer som innehåller för mycket detaljer. Utifrån detta kan 

slutsatsen dras att återkoppling mellan de olika parterna vid framtagning av specifikationer är 

att föredra. Detta för att säkerställa att leverantören har tillgång till all nödvändig information.  

 

Resultatet av intervjuerna med leverantörer samt oberoende parter visar att operatörerna under 

produktion endast använder det senast godkända provet som referens. Tech packen används 

huvudsakligen vid framtagningen av prover som sys av erfarna operatörer. Då dessa 

operatörer är vana att läsa av denna sorts information kan det göras antaganden om att 

informationen i specifikationerna inte bör minimeras allt för mycket. Trots de många 

teorierna kring överflödiga specifikationer har företaget utvecklat en omfattande 

sömnadsguide. Detta kan ses som en åtgärd för att motverka fel relaterade till brister i 

sömnaden och även underlätta för leverantörerna. Lee & Steen (2014) menar att tech packen 

inte bara ska säkerställa design och kvalitet hos produkten utan de fungerar även som ett 

kontrakt mellan företag och leverantör. Denna teori styrks av respondent 7 som definierar tech 

pack som ett juridiskt dokument mellan köpare och leverantör. I enlighet med detta kan 

implementeringen av sömnadsguiden vara till hjälp för företaget, då även denna kan ses som 

ett kontrakt mellan företaget och leverantören.   

 

5.3 Kommunikation mellan olika kulturer 

Tyler (2012) menar att alla parter som är involverade i produktionen behöver all nödvändig 

information som är viktig för att kunna producera produkten. Detta är en förutsättning för att 

kunna skapa en väl fungerande kommunikation mellan köpare och leverantör. Resultatet visar 

att fallföretaget och dess leverantörer har en samsyn vad gäller deras nära relation och vid 

uppkomsten av oklarheter i specifikationerna kontaktas alltid företaget av leverantören.  

I intervju med leverantör 2 menar respondenten att trots tydliga specifikationer uppstår ibland 

förvirring vilket tar upp värdefull tid som istället hade kunnat läggas på produktionen. 

Bristerna i specifikationerna kan därför ses som ett brus enligt Shannon och Weavers (1963) 

kommunikationsmodell. Studiens resultat visar även att faktorer som operatörernas 

skicklighet och hög personalomsättning kan klassas som brus. Detta eftersom att en hög 

omsättning av personal innebär att operatörerna inte hinner bli tillräckligt skickliga samt att 
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detta bryter kommunikationskedjan. När brus i kommunikationen uppstår är återkoppling ett 

viktigt verktyg vilket illustreras i den modifierade versionen av kommunikationsmodellen. 

Genom återkoppling kan framtida oklarheter förebyggas och den nära relationen mellan 

företag och leverantör som visas i resultatet skapar goda förutsättningar för återkoppling. 

 

Brus kan även innefatta skilda uppfattningar om kvalitet och detta tillsammans med andra 

skilda uppfattningar kan bero på kulturella olikheter. Enligt Lewis (1996) modell över 

kulturella kategorier ligger den svenska kulturen närmast det linjär-aktiva synsättet medan 

Indien placerats mellan det multi-aktiva och det cykliska synsättet. Efter samtal med 

leverantörerna kan slutsatsen dras att kulturen ligger närmare det multi-aktiva synsättet. Detta 

gör enligt Lewis (1996) att interaktionen mellan de två kulturerna blir komplicerad. Denna 

teori styrks då resultatet visar att det kan finnas ett samband mellan de kulturella skillnaderna 

och flera av de stora produktionsfelen. När det underliggande problemet till ett av 

produktionsfelen undersökts framgick det att leverantören kringgått företagets anvisning om 

byte av underleverantör, vilket kan kopplas till det multi-aktiva synsättet. I de multi-aktiva 

kulturerna ser man lätt på regler och anvisningar medan linjär-aktiva kulturer strikt följer de 

anvisningar som angetts (Lewis 1996). Ett annat exempel kring skilda synsätt på kvalitet som 

en av respondenterna nämner är tiden konsumenten har på sig att reklamera en vara. I Sverige 

har kunderna tre års reklamationsrätt på en produkt, vilket respondenten nyligen informerades 

om. Från det svenska företaget kan detta ses som en självklarhet, men för leverantören som 

något som kan vara svårt att förstå. Resultatet visar därför på vikten av att vara extra tydlig i 

kommunikationen med leverantörer som inte delar samma kulturella synsätt.  

 

5.4 Effektiv reklamationshantering ger ökade hållbarhetsvärden 

Enligt Sandholm (2008) bör en reklamation leda till aktiviteter för att återställa kundens 

förtroende, samt aktiviteter för att förhindra att samma fel uppstår på nytt. Viktigt att påpeka 

är att det inte nödvändigtvis är felet hos produkten som leder till missnöje hos kunden då 

många kunder accepterar att saker kan gå fel (Bitner, Booms & Tetreault 1990). Genom den 

grundliga dokumentationen av reklamationerna kan fallföretaget analysera felen och påbörja 

aktiviteter för att förhindra att samma fel uppstår igen, vilket är i linje med Sandholms (2008) 

teori. Resultatet visar att fallföretaget även lyckats med att skapa aktiviteter för att återställa 

kundens förtroende för företaget genom att erbjuda lagning av produkten oavsett om felet kan 

kopplas till produktionen eller inte. Detta kan även diskuteras utifrån ett hållbarhetsperspektiv 
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då många företag generellt kasserar reklamerade varor. Företaget visar i och med sitt initiativ 

vad gäller lagning av produkter att de hellre förlänger produktens livslängd än att se den 

kasseras. Genom detta arbetssätt kan klagomål och reklamationer vändas till något positivt. 

Detta styrks av Harris och Ogbonna (2010) som menar att man med rätt åtgärder kan stärka 

varumärket och utveckla en relation till kunden. Enligt Spreng, Harrell och Mackoy (1995) 

kan utveckling av ett hanteringssystem vara kostsamt för företaget. I intervju med en 

respondent från fallföretaget framkommer det att även om lagningen av produkterna kostar 

dem pengar anser de att det är värt det ur miljösynpunkt. Respondenten uppgav även att delar 

från de produkter som inte går att laga tas till vara och dessa kan sedan användas vid lagning 

av liknande produkter. Resultatet visar att företaget lyckats skapa ett hanteringssystem som 

ger möjlighet för förbättringar samt ökad kundnöjdhet och stärkta kundrelationer. Detta 

system tar även hänsyn till hållbarhetsaspekter, vilket också kan bidra till att stärka företagets 

relationer till sina kunder.  

 

5.5 Metoddiskussion 

Fallstudien som metod har varit lämplig för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Metoden har gjort det möjligt att gå in på djupet i problematiken och söka svar som 

exempelvis en enkätundersökning aldrig hade kunnat generera. Att analysera både 

kvantitativa och kvalitativa ansatser genom triangulering har bidragit till att resultatet visar en 

tillförlitlig återspegling av problematikens komplexitet, då både fallföretag och leverantörer 

fått möjlighet att ge sin bild av problemet. Fallstudien som metod motiverar också urvalet då 

det icke-slumpmässiga urvalet av respondenter hos fallföretaget resulterat i att vi fått kontakt 

med respondenter hos företagets leverantörer. Samtliga respondenter har bidragit med 

värdefull empiri till studiens resultat. Det kan dock konstateras att de semistrukturerade 

intervjuerna genererat mer uttömmande svar än de strukturerade intervjuerna. Detta beror på 

möjligheten att ställa följdfrågor till respondenten. De strukturerade intervjuerna anses ändå 

väsentliga, då det skulle uppstå luckor i resultatet om intervjuerna uteslutits. Studiens validitet 

stärks även genom att oberoende experter inkluderats i studien för att undvika vinkling av 

resultatet. Önskvärt för studiens resultat hade dock varit att utföra studien igen efter cirka ett 

år och då studera om kvaliteten förbättrats efter att företaget börjat använda sig av externa 

agenter för kvalitetskontroll. Det hade även varit av intresse för studien att se om det 

pågående arbetet med att uppdatera gamla tech packs gett något resultat och ökat kvaliteten 

hos produkterna. För att få ett mer generaliserbart resultat hade det varit lämpligt att jämföra 
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flera svenska företag som har produktion i Indien. Dock hade en sådan studie inte givit 

möjlighet att gå in på djupet i problematiken och intresset av denna studie har varit att 

undersöka den underliggande problematiken hos ett specifikt företag. Studiens reliabilitet 

hade ökat genom en enkätundersökning med flera företag (Blomkvist & Hallin 2014). Inom 

tidsramen för examensarbetet hade dock en sådan studie troligtvis endast resulterat i en 

vinklad bild av hur företagen upplever problemen och inte kunnat inkludera alla de olika 

företagens leverantörers uppfattning.   

 

6 Slutsats 

I detta kapitel besvaras frågeställningarna som vidare använts för att svara på syftet. Vidare 

lyfts förslag på fortsatt forskning fram.  

 

6.1 Forskningsfråga 1 

Var och varför uppstår kvalitetsbristerna på fallföretagets produkter?  

Studien visar att det är flera parametrar som påverkar produkternas kvalitetsbrister. Det kan 

fastställas genom statistik och granskning av uppkomna fel att majoriteten av 

kvalitetsbristerna uppstår under produktion. Orsaken till varför kvalitetsbristerna uppstår kan 

dock inte enbart kopplas till produktionen utan är en kombination av små brister i 

specifikationerna och kommunikationen samt i kvalitetssäkringen av produkten. Slutsatsen är 

därför att det är kombinationen av dessa brister som påverkar produkternas kvalitet.  

 

6.2 Forskningsfråga 2 

Vilka åtgärder kan företaget vidta för att förebygga kvalitetsbrister hos produkterna?  

Det finns en stor potential för att minska kvalitetsbristerna då 36 % av felen hos de 

reklamerade produkterna inte beror på slitage utan har upptäckts redan innan produkterna 

blivit sålda. De huvudsakliga åtgärderna för att minska kvalitetsbristerna bör därför fokusera 

på att upptäcka felen i ett tidigare skede. En åtgärd som företaget redan vidtagit är arbetet med 

att utveckla och förbättra företagets specifikationer. Ytterligare en åtgärd som kan bidra till 

förbättrad kvalitet är att använda sig av externa agenter för kvalitetssäkring i större 

utsträckning. Då företag och leverantör kan ha olika uppfattningar angående kvalitet så kan 

slutsatsen dras att kommunikation genom återkoppling är nyckeln till ett väl fungerande 

samarbete.  
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6.3 Syfte 

Syftet med denna studie har varit att undersöka de underliggande orsakerna till 

kvalitetsbrister hos produkter utvecklade av ett svenskt textilföretag och producerade i Indien 

samt undersöka på vilket sätt kvalitetsbristerna skulle kunna minskas.  

Syftet har uppfyllts då studien kunnat härleda majoriteten av kvalitetsbrister hos företagets 

produkter till produktion. Studien har även undersökt och identifierat de underliggande 

orsakerna till dessa kvalitetsbrister samt konstaterat att kvalitetsproblemen beror på en rad 

olika faktorer som tillsammans påverkar produktens prestanda negativt. De underliggande 

orsakerna har identifierats som en kombination av brister i produkternas tech pack, ej 

tillräckligt väl utförda kvalitetskontroller samt kommunikationsbarriärer kopplade till olika 

kulturers skilda syn på kvalitet. För att minska kvalitetsbristerna måste således företaget 

förtydliga sina tech pack, skärpa kvalitetskontrollerna samt vara tydliga i kommunikationen 

kring vad de förväntar sig för kvalitetsnivå. 

 

Studien bidrar till forskningsvärlden genom att den belyser den komplexitet som finns 

underliggande i ett till synes enkelt problem. För textilbranschen och i synnerhet för företag 

som har produktion utomlands, är studien av stor relevans då den kan föreslå tillvägagångssätt 

för att identifiera samt förebygga kvalitetsbrister i den egna organisationen. Studien speglar 

även hur fallföretaget arbetar med hållbarhet och ökad livslängd på sina produkter, vilket är 

av intresse för konsumenterna som blir allt mer medvetna i sina köpval.  

 

6.4 Vidare forskning 

I denna studie har det endast kunnat föreslås eventuella åtgärder för att minska 

kvalitetsproblemen hos fallföretagets produkter. I och med den snäva tidsramen för 

examensarbetet har inget resultat kring om åtgärderna faktiskt minskat företagets problem 

kunnat redovisas. Förslag till vidare forskning är därför att studera om implementeringen av 

de föreslagna åtgärderna resulterat i högre kvalitet hos produkterna. Denna studie har 

fokuserat på att grundligt analysera endast ett företags problematik. Det är därför även av 

intresse att utföra en mer omfattande studie där fler företag kan inkorporeras för att undersöka 

i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till att gälla för hela textilbranschen.  
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Figur 10. Lewis modell över kulturella kategorier (Lewis 1996) 

 
 
 
 
 

  



	
	

Lewis kategorisering av karaktärsdrag i olika kulturer  Bilaga	2 
 
Tabell 2. Lewis kategorisering av karaktärsdrag i olika kulturer 

Linjär-aktiva Multi-aktiva Cykliska 

Introverta Extroverta Introverta 

Tålmodiga Rastlösa Tålmodiga 

Tysta Pratsamma Tysta 

Sköter sig själva Frågvisa Respektfulla 

Privata Sällskapliga Goda lyssnare 

Planerar metodiskt i förväg Planerar storslaget Tar hänsyn till generella 
principer 

Gör en sak i taget Gör flera saker samtidigt Reagerar 

Arbetar på bestämda tider Arbetar när som helst Flexibla vad gäller arbetstid 

Punktliga Inte punktliga Punktliga 

Disciplinerade vad gäller 
tidtabeller och scheman 

Odisciplinerade vad gäller tider Reagerar efter partnerns 
tidtabell 

Håller olika projekt separat Låter projekt influeras av 
varandra 

Fokuserar på helhetsbild 

Håller sig till planen Ändrar planer  Gör små förändringar 

Håller sig till fakta Manipulerar fakta Uttalanden är löften 

Hämtar information från 
statistik, böcker, databaser 

Hämtar i första hand 
information från muntliga 
källor 

Använder både muntlig och 
statistiska källor 

Jobb-orienterade Människo-orienterade Människo-orienterade 



	
	

Styrs ej av känslor Känslosamma Hänsynstagande 

Arbetar inom avdelningar Kringgår alla avdelningar Tar hänsyn till alla 
avdelningar 

Följer korrekt procedurer Utnyttjar kontakter Nätverkar 

Motvilliga att acceptera 
tjänster 

Söker efter tjänster Skyddar varandras rykte 

Delegerar till kompetenta 
kollegor 

Delegerar via relationer Delegerar till dem de litar 
på 

Korta i samtal Pratar mycket Summerar allt 

Använder anteckningar Skriver sällan anteckningar Planerar länge 

Respekterar byråkrati Försöker nå chefer Ärliga 

Ogillar att göra fel Har redan en ursäkt Får inte göra fel 

Konfronterar genom logik Konfronterar genom känslor Undviker konfrontation 

Avbryter sällan Avbryter ofta Avbryter aldrig 

Separerar socialt liv och 
arbetsliv 

Sammanväver socialt liv och 
arbetsliv 

Kopplar socialt liv till 
arbetsliv 

 
 

  



	
	

Intervju med respondent 1, fallföretag   Bilaga	3 
1. Vad är din befattning inom företaget? 

Jag arbetar som Sustainability Manager. Just nu arbetar jag med ett projekt som handlar om 
att förbättrar vår kvalitet för att vi har fått mycket klagomål från återförsäljare. Butikerna som 
säljer våra varor tycker att de får in för mycket klagomål från kunderna. Det projektet jag 
jobbar med handlar om att få ner vår claim rate och få till en bra process.  
 

2. Är du den enda på företaget som arbetar med kvalitetsfrågor?  
Nej, det är egentligen alla på företaget som på något sätt ska arbeta med kvalitet. Jag har fått 
en större del i det eftersom att de andra har så många andra arbetsuppgifter. Så för tillfället är 
det jag som har tiden till att sitta och titta på statistiken och se vad det är som är de största 
problemen.  
 

3. Hur många anställda är ni i företaget?  
Här på kontoret är vi mellan 20 och 25 personer. Inkluderar man även butikspersonal så är vi 
totalt mellan 30 och 40 stycken anställda.  
 

4. Hur ser eran produktutvecklingsprocess ut? 
Vi börjar ju alltid med med att designerna gör skisser och de skickas sedan till leverantörerna 
så att de kan tillverka de första proverna. Sedan skickas det fram och tillbaka tills vi får ett 
slutligt “salesment sample” och det är efter det säljarna åker runt till våra återförsäljare. När vi 
sedan vet hur mycket vi kommer behöva producera så läggs ordern och bulkproduktionen 
startar. Det som är speciellt för oss är att vi fyller på ganska mycket under säsongen. Många 
företag tillverkar en gång per säsong och tar varorna slut så tar de slut. Men vi har ett sådant 
samarbete med våra leverantörer att vi kan säga “tillverka 50 stycken till av den här 
modellen” som sedan levereras ut till våra återförsäljare. På så sätt så ser vi till att våra butiker 
och återförsäljare alltid har väskor på lager. Man börjar ju alltid minst ett år innan med 
produktutvecklingen och då ser vi tillbaka på tidigare försäljning och kollar av efterfrågan. 
Största delen av sortimentet är carry-overs från tidigare säsonger och sedan har vi såklart även 
en del produkter som utvecklats speciellt för varje säsong men som sedan kanske blir en 
carry-over.  
 

5. Vilka steg/funktioner i processen finns internt inom företaget och vad sköts av 
externa aktörer?  

Vi jobbar alltid direkt med fabriken men vi har även en agent som hjälper oss med vissa delar. 
I Vietnam så har vi en sourcing agent som hjälper oss med att hitta fabriker, 
kommunikationen mellan oss och fabriken, kvalitetskontroller. Största anledningen är att vi 
har svårt att utföra kvalitetskontrollerna och där hjälper de oss. I Indien arbetar vi med en 
agent och de hjälper oss med pree-shipment quality inspection, det vill säga att de åker till 
fabriken och gör stickprov på varorna innan de skeppas. Detta görs främst på de större 
ordrarna. Detta började vi med under 2016 i och med att vi hade stora problem med en av 
våra fabriker som tillverkade läderprodukter. Vi hade till exempel kunder i Japan som inte 
tolererade några fel alls och då var vi tvungna att kontrollera alla produkter innan de 
skickades till Japan och det kunde vi inte göra själva. Idag hjälper de oss med att kontrollera 
alla större ordrar.  
 

6. Har ni sett någon effekt sedan ni började ta hjälp av externa företag?  
Nej vi har inte märkt av det ännu, men vi hoppas att vi kommer kunna se resultat på de större 
ordrarna som görs nu i maj-juni 2017. Egentligen är det lite sent att ha kontrollen innan 
varorna skickas för då är det på ett sätt redan för sent. Upptäcker de fel på flera av 



	
	

produkterna betyder ju det att fabriken måste kontrollera produkterna igen och det blir då en 
försening. Men i det här läget så handlar det ju om att det är en säkerhetsåtgärd för att inte 
dåliga produkter ska komma ut till kund.  
 

7. Hur går leveransen av produkterna till?  
Till återförsäljarna i Japan skickas varorna direkt från butik. Men förutom det så går alla 
leveranser först till lagret här i Sverige och sedan vidare till butiker och återförsäljare.  
 

8. I vilka länder har ni fabriker och hur många?  
Vi har fabriker i Indien samt Vietnam. Vi har tre stycken i Indien och sen började vi jobba 
men en fabrik i Vietnam under förra året och vi kommer att börja jobba med ytterligare en i 
Vietnam under det här året. 
 

9. Är det någon fabrik som ni upplever att ni har stora problem med?  
Vi är väldigt missnöjda med två av fabrikerna i Indien. En av dessa kommer vi troligen sluta 
arbeta med. Den andra håller vi på att utvärdera nu och det råder lite delade meningar men det 
kan eventuellt bli så att vi även kommer säga upp samarbetet med dem.  
 

10. Varför valde ni just dessa produktionsländer? 
Vi tillverkade först väskorna i Baltikum och sedan i Kina. Vi blev kontaktade av en fabrik i 
Indien som ville tillverka våra produkter och då kände vi att det var värt att testa. Första 
produktionen de gjorde var av jättedålig kvalitet men efter att vi förklarat läget så blev det 
bättre. Vår andra fabrik i Indien fick vi kontakt med genom att grundaren studerade i Sverige 
och de var med i ett SIDA-projekt och fick all utrustning från en nedlagd fabrik i Sverige.  
Den tredje fabriken kontaktade vi eftersom att vi växte så pass mycket och vi behövde 
ytterligare en fabrik. Första produktionen där var en kvalitetshöjning men desto längre tiden 
har gått så har vi märkt att kvaliteten går väldigt mycket upp och ner hos alla fabrikerna. 
Fabrikerna i Vietnam fick vi kontakt med genom att sourcing agenten kontaktade oss. Vårt 
mål har inte varit att hitta den fabrik som tillverkar till lägsta möjliga pris. Våra väskor kostar 
lite mer och vi ser ingen anledning att byta fabrik för att få ner priserna.  
 

11. Hur länge har ni samarbetat med de fabriker ni använder er av idag?  
Ingen av fabrikerna vi arbetar med idag har varit med sedan starten. Av de fabrikerna vi 
arbetar med idag inleddes det första samarbetet under 2008. Den andra fabriken började 
producera för oss under 2009, den tredje under 2012 och den i Vietnam under 2016.  
 

12. Hur sker kommunikationen med fabrikerna och på vilket språk? 
Vi kommunicerar till största delen med fabriken via mejl, men även via skype och även 
besök. Vi besöker fabrikerna två till tre gånger per år och de kommer även på besök hos oss. 
Jag åker för att kontrollera arbetsförhållanden och liknande, design åker för att diskutera 
utveckling, inköp åker för att diskutera sourcing, kvalitet och material. Tidigare har fabrikerna 
gjort det mesta av sourcingen men vi vill ta över det mer och mer. Just nu håller vi på att 
sourca ekologisk bomull och då har vi skött hela kontakten med leverantören. Men när det 
gäller trims så har vi inte lagt oss i det så mycket men även där vill vi försöka att ta över det 
mer och mer. Nu vill vi definiera att de måste använda en speciell trimming just för att få en 
kontinuitet och att vi ska kunna ha större kontroll.  
 

13. Upplever ni några svårigheter i kommunikationen mellan er och fabrikerna?  
Vanliga kommunikationsproblem har ju varit mycket kring designen av väskan och att det blir 
onödigt många turer fram och tillbaka under produktutvecklingen. Att vi till exempel skickar 



	
	

en uppdaterad tech pack till fabriken med flera ändringar och sedan får vi tillbaka provet och 
de har struntat i hälften av de ändringar vi bad om.  
 

14. Har ni exempel på kommunikationssvårigheter och vad tror ni att felen som 
uppstår beror på?  

Det är jättesvårt, men många av felen är för oss obegripliga och vi ser detta som slarv från 
fabrikernas sida. Under produktutvecklingen så är det ju en större kostnad för fabrikerna 
eftersom att de får utveckla nya prover och skicka till oss. När det gäller claims så är det en 
jättestor kostnad för fabrikerna. Just nu har vi en modell där fabriken inte har kontrollerat att 
de har gjort den i rätt färg och skickat flera hundra väskor till oss som har fel färg. När de 
missar att kontrollera en så pass enkel grej så ska inte fabriken ha något betalt, och då undrar 
man ju hur den övriga kvalitetskontrollen går till om de inte ens kontrollerar att färgen är rätt. 
För mig är det svårt att se hur de kan slarva med en sådan grej när det drabbar dem så pass 
hårt ekonomiskt.  
 

15. Hur ser diskussionen ut med fabriken efter ett stort produktionsfel?  
Det är svårt att göra en rotorsaksanalys för att se vart någonstans det har gått fel. Dels för att 
det är en stor kulturell skillnad, att de inte vill erkänna att de har gjort fel. För att kunna 
diskutera vad det är som har gått fel så måste man ju vara överens om att det har gått fel. Ett 
sätt för fabriken att erkänna att de har gjort fel är ju att de inte får betalt för produkterna och 
säger att det är okej. Men om man ska diskutera en sådan sak som färgavvikelse så kommer 
de ju alltid att säga att det inte är mer än 5% färgavvikelse, som är den gräns vi har avtalat 
med fabrikerna. Efter detta har vi ju till exempel sagt att vi vill att de klipper bitar av varje 
tygrulle i början, mitten och slutet och häfta fast tillsammans med det godkända lapdip provet 
så att de kan jämföra med det. Jag skulle tro att en av orsakerna är hög personalomsättning i 
fabrikerna, många av de som arbetar där tänker att de endast ska vara där en kortare tid och 
därför lägger dom inte ner energi på att göra en bra produkt. De struntar även i att kontrollera 
inkommande tyger. Sedan kan det bero på dåligt management, att fabriksledningen 
överbelastar de anställda så att de är tidspressade. Så om de säger att till de anställda att ni 
måste producera så här mycket och ni måste även hinna göra kvalitetskontroll så kommer de 
anställda att strunta i de delar som kanske inte syns. Kvalitetskontrollen är just en sådan grej, 
det syns inte att man har struntat i den så länge inget går fel. I mitt arbetsområde ingår 
arbetsförhållanden, och det är samma sak där. Om vi pressar dem för hårt så kommer de att 
fuska med vissa saker. Löneutbetalning till exempel, för det syns ju inte på väskan att de inte 
betalat ut lönerna.  
 

16. Vilka funktioner/avdelningar är involverade i framtagningen av 
specifikationerna?  

Vi har ju inte så mycket kravspecifikationer, det är ju huvudsakligen tech packen som görs av 
design. Sedan är det jag som jobbar med kvalitetsmanualen. Design har tidigare varit med 
väldigt mycket i turerna mellan oss och fabrik under produktutvecklingen, men det har nu mer 
lagts över på inköp. Vi har inte haft några krav för olika tester och så vidare så det är något vi 
väldigt gärna vill ha förslag på. Det vi har haft är kemikaliekrav, och i och med att vi kan 
claima saker som går sönder har vi inte haft kraven nedskrivet.  
 

17. Vilka funktioner/avdelningar är involverade i godkännandet av 
specifikationerna? 

Tech packen går inte igenom något godkännande men de utvecklas ju efter att vi får in varje 
prov med önskemål från olika avdelningar. Personalen testar ju väskorna så där sker också 
förändringar.  



	
	

 
18. Görs det någon första prototyp hos er eller sys den upp av fabriken?  

Det är en intressant fråga. Det är fabriken som syr upp första prototypen utefter den tech pack 
som vi skickat. Tidigare designers som vi haft gjorde ofta pappersmodeller av varje väska.  
 

19. Tror ni att det skulle underlätta att sy det första provet själva?   
Det tror jag absolut. Vi har varit ganska mycket beroende av våra leverantörer och vi har 
märkt att fabriken vi jobbar med i Vietnam har varit mycket bättre på att ge feedback på tech 
packen och kommit med förslag på vad vi ska ändra för att få en bättre produkt.  
 

20. Vilken typ av fel är era vanligast förekommande produktionsfel? 
Det är olika för varje leverans och ofta systematiska fel under en viss tid. Men jag tycker att 
det vanligaste felet är att fabriken syr med för lite sömsmån. Det står vad jag vet inte så 
tydligt i våra tech packs och manualer.  
 

21. Är det vanlig att ni hittar fel hos produkten innan produktuktionsstart? (T.ex. 
vid provinspektering) 

Det är isåfall mer konstruktionsfel där vissa fel upptäckts under tiden när personalen testar 
väskorna. Men det är väl mest praktiska saker och inte så mycket saker som vi hittar som vi 
tror kan gå sönder.  
 

22. Hur räknar ni ut er claim rate? 
Vi räknar ut vår claims rate kvartalsvis och rapporterar till fabrikerna. Så en gång varje 
kvartal skickar vi hur mycket vi vill ska krediteras. Då tittar vi på hur många väskor vi 
skickade tillbaka under kvartalet jämfört med hur många väskor fabriken producerade under 
det kvartalet. Men det blir ju missvisande om det är så att fabriken producerar få väskor under 
ett kvartal men att vi får in väldigt många reklamationer under samma kvartal. 
Ett annat exempel hade ju kunnat vara att man kollar månad för månad, till exempel hur 
många av de som tillverkades under juni 2016 fick vi tillbaka. Alternativt att man räknar ut 
det årsvis eller på totala antalet producerade och reklamerade väskor under alla år.  
 

23. Vad anser ni är en acceptabel claim rate för ert företag? 
Vi är osäkra på hur man faktiskt gör för att räkna ut claim rate. Vissa företag säger ju att de 
har som mål att ha mindre än 1% i claim rate, och då undrar jag hur de räknar ut det. För man 
har ju rätt att reklamera i tre år så vi behöver få hjälp att se hur man på bästa sätt kan räkna ut 
hur många reklamationer man fått tillbaka. Eftersom att vi räknar kvartalsvis så varierar våra 
claim rates väldigt mycket. Men vi anser väl idag att det är rimligt att ligga på 1% claim rate 
och att vi har ett mål som säger 0,5%.  
 

24. Hur gör ni för att kontrollera produktionen?  
Dels så gör fabrikerna egna kvalitetskontroller men vi har även externa företag som utför 
stickprov bland annat. Sedan vi började med extern kvalitetskontroll har vi fått mycket bra  
feedback från butikerna om att de inte får lika mycket reklamationer.  
 

25. Arbetar ni med någon typ av kvalitetsledningssystem? 
Nej det gör vi inte. En av våra fabriker och den vi tycker är näst sämst, och de är 9000 
certifierade, vilket vi har svårt att förstå och det är ingenting de kommunicerar till oss. De 
säger att det endast är för att få nya kunder. Man kan ju gissa sig till att de skärper sig under 
inspektionerna men att de inte följer certifieringen efter inspektion. Vi känner väl att vi vill 
hjälpa fabrikerna att utvecklas snarare än att överge. Många är ju obenägna att göra 



	
	

förändringar och har  en attityd att “så här har vi alltid gjort” och de är ofta ovilliga att 
erkänna att de har gjort fel.  
 

26. Hur hanterar ni reklamationer som kan kopplas till slitage och inte till 
produktionfel?  

Vi erbjuder lagning i vår repair shop oavsett om felet kan kopplas till produktionen eller inte. 
Kan felet kopplas till produktionen eller liknande görs detta utan kostnad men är det ett fel 
som kan kopplas till slitage och användning debiteras kunden beroende på hur omfattande 
lagningen är. Vi lagar hellre en produkt än att se den kasseras och därför kan kunderna 
komma tillbaka med en produkt för att få den lagad även efter det att reklamationsrätten på tre 
år har gått ut. Även om lagningen av produkterna kostar oss pengar anser vi att det är värt det 
ur miljösynpunkt. Delarna från de produkter som inte går att laga tas till vara på och dessa kan 
sedan användas vid lagning av liknande produkter. 
 
  



	
	

Intervju med respondent 2, fallföretag   Bilaga	4 
1. Vad är din roll/befattning i företaget? 

Jag är produkt- och inköpschef och jag har jobbat på företaget i fyra år. I mitt team har jag en 
inköpare som arbetar med produktion och försäljning sedan har vi två designers och en tjej 
som jobbar som länken mellan våra designers och fabrikerna, vilket tidigare har varit mitt 
jobb. Innan var jag på ett modeföretag i New York vilket var lite mer high end och med en 
högre prisbild. Så det var ett helt annat jobb och där arbetade jag som Factory Manager. De 
hade all tillverkning på Manhattan så det var full kontroll på hela produktionen. 
 

2. Hur ser eran produktutvecklingsprocess ut? 
Vi har ett workflow som vi alltid går efter och vi har två säsonger per år, eventuellt kommer 
vi börja med fyra säsonger. Vi börjar med att jag, tillsammans med delägarna och VD:n, sätter 
strategin för säsongen utifrån den budget vi har satt efter hur mycket vi vill växa.  
När strategin är klar samlar vi ihop det till en brief som vi ger till design och efter det så har 
design två veckor innan vi har vårat första möte där de presenterar sina skisser och 
moodboards. Därefter gör design tech packen på den skiss som vi bestämt oss för, som ska 
skickas till fabrikerna. Under den tiden så gör de även sourcing på material och trimmings. 
Sourcingen görs både av oss men även av fabriken genom de underleverantörer som de har. 
Vi försöker mer och mer att ta in det in-house men små trimmings brukar sourcas av fabriken. 
Sedan så görs beställning av proverna. I vårt workflow har vi lagt in tid för att ta hem tre 
prover, helst hade vi velat minimera till två prover. Från att design har gjort de slutliga 
skisserna så har vi en tidsram på fem veckor tills dess att vi ska ha provet hos oss. 
Inför det andra provet så försöker vi besöka fabriken så att de producerar provet medan vi är 
där. Är det någon helt ny produkt kanske man försöker vara där redan under tillverkningen av 
det första provet. För varje prov vi får hem så har vi ett möte så att alla får ge sin feedback. 
Någon gång kanske vi känner att det inte alls blev som vi tänkt och vi måste stryka en produkt 
och ibland att det är en produkt vi fortfarande saknar och måste lägga till. Helst så vill vi inte 
göra ändringar i det här skedet, men det kan hända. På det tredje mötet så ska kollektionen 
vara klar och efter det skickar vi ut våra salesment sample och när vi fått hem alla säljprover 
så har vi en intern kollektionsgenomgång och även en genomgång med våra säljare.  
 

3. Hur utförs kvalitetskontrollerna under produktionen?  
Dels så testar vi våra väskor själva och vi brukar dela ut väskor till alla som jobbar här när vi 
får in proverna. Vi brukar även köra en testomgång efter att säljproverna har kommit in och 
innan vi får hem pre-production provet. Vi brukar få hem ett pre-production sample och om 
det är någon produkt vi är osäkra på så skickar fabriken ytterligare ett. Alla tech packs 
uppdateras eftersom och fabriken sparar det slutliga tech packen så att det blir tydligt och att 
alla ändringar finns med. Vi har även en QC-checklista (Quality Control) för varje produkt. 
Vi har standardiserat dessa lite, så för varje väska har vi en massa olika saker de ska kolla 
extra på. Varje ryggsäck har ju inte öljetter men det står ändå med på listan. Så om vi gör en 
ny design med en ny detalj så måste den läggas till i QC-listan. Kvalitetskontrollen ska göras 
av fabrik enligt våran QC-lista, sen har vi även extern kvalitetskontroll för fabrikerna i Indien 
som utför stickprov. De vi arbetar med i Vietnam gör mer utförliga kvalitetskontroll, så både 
under produktion och på den slutliga produkten. Vi jobbar ganska mycket med bilder även i 
OC:n för att göra det enkelt för fabriken. Till exempel så här ska det se ut och såhär ska det 
inte se ut. Så många av bilderna vi har med i våra claims-listor skickas till fabriken. 
 

4. Arbetar ni med några övriga kravspecifikationer? 
Nej inte direkt, QC:n är ju en slags kravspecifikation och för mig är även pre-production 
provet och egentligen alla prover innan dess också. Sedan så håller vi på att utveckla våra tech 



	
	

packs så att de ska innehålla mer konstruktionsdetaljer så att man inte lämnar över det 
fabriken. Även om de är experter på att tillverka väskorna så märker vi ju att det blir fel 
ibland ändå. Vi vill försöka sätta in mer bilder och skisser och försöka minimera texten 
eftersom att många inte kan läsa. Just krav på material har vi inte haft så mycket, mest för att 
vi inte har haft problem med det. Det är ju främst brister i sömnaden som vi haft problem med 
och även bleeding och color fastness. 
 

5. Hur går hanteringen av felaktiga produkter till?  
Många av felen upptäcks efter att kunden har haft väskan i några månader och det är ju därför 
vi försöker att testa så många väskor som möjligt själva. Vi har ett internt chattverktyg där 
alla som hanterar reklamationer är med i claimsgruppen, så det är butiker, design, inköp och 
hållbarhet. Så då om butikerna får in flera väskor med samma fel så kan vi stoppa redan där, 
och då ber vi att få fler av samma produkt skickade till oss så att vi kan kontrollera om det är 
ett genomgående fel. Vissa väskor krediteras helt, vissa lagar vi i vår repair shop och säljer 
antingen i butik eller på utförsäljning och då krediteras kanske hälften från fabriken. Ett 
problem som vi hade nu var att alla öljetter trillade av och då hade vi precis bett fabriken att 
byta leverantör men att de hade struntat i det och ändå använt den gamla leverantören. I det 
här fallet så skickas väskorna tillbaka till fabriken och de får fixa det och så köper vi tillbaka 
väskorna efter det. Vi hade även en hel order där väskorna inte hade samma färg som den 
godkända labdippen och då vill vi ju inte skicka tillbaka väskorna så att de kasserar dem för 
det är ändå en bra produkt. Så då kan det vara så att hälften krediteras och att vi säljer 
väskorna på utförsäljningen. 
 

6. Vad upplever ni är orsaken till återkommande fel? 
Vi utvärderar våra claims-listor och uppdaterar våra tech packs men det är många 
återkommande fel som hänger kvar. Ett exempel är ju det här med öljetterna, att fabriken 
väljer att gå tillbaka till en annan leverantör. Då är det ju någon som har beställt fel och det 
har passerats. Vi märker ju att fabrikerna många gånger struntar i att göra kvalitetskontroll. I 
många fall så har de så hög ruljangs på personal och vissa fel har vi påpekat väldigt många 
gånger men så har ett nytt team börjat och då har de missat att ge dem instruktionerna. Man 
får kämpa och tjata men det är inte så att man bara kan överge fabriken för det ligger ganska 
mycket tid och jobb bakom. Det är en risk att byta fabrik. Sedan är det ju en kulturkrock, dels 
språket men sedan är det ju många av de som arbetar i fabriken som inte kan läsa så det blir ju 
viktigt att den vi pratar med förstår vad vi menar, annars blir det lite som viskleken. 
Det bästa är ju att besöka fabrikerna för det är tre månaders arbete som man kan få gjort på en 
vecka och även att man får en bättre relation med fabriken. 
 

7. Använder ni er av några sömnadskrav idag? 
Nej men det är en av de sakerna som kommer att läggas in i de nya manualerna. 
Det står hur en söm ska avslutas, var det behövs förstärkningar och hur mycket sömsmån det 
ska vara.  
 
  



	
	

Intervju med respondent 3, fallföretag   Bilaga	5 
1. Vad är din roll/befattning i företaget? 

Jag arbetar som designer och har jobbat på företaget i cirka en månad. Mitt jobb är att ta fram 
nya produkter, från idé till färdig produkt. Så från att göra research, skissa och diskutera 
igenom det med övriga medarbetare. Sen kommunicerar jag även ganska mycket med 
fabrikerna och jobbar med att göra en så bra ritning som möjligt för att göra produkten enkel 
att tillverka. 
 

2. Hur ser kommunikationen med fabriken ut?  
Dels så åker vi ner en gång per säsong, så en gång varje halvår. Efter att man har skickat ut 
tech packs för den stora delen av kollektionen. Vi har ju två kollektioner per år, och när 
fabriken har gjort klart första prototypen så åker vi ner för att kommentera på plats.  
Sen är det daglig kommunikation, men där har vi inköpare som sköter en del av den 
kommunikationen.  
 

3. Har du sedan du började sett samband mellan reklamationerna och brister i tech 
packen?  

I allra högsta grad! Att göra tech packs handlar om att få någon på andra sidan jorden att göra 
något som vi vill att dom ska göra. Därför måste man vara väldigt tydlig. Jag har gjort om 
våra tech pack just för att jag tyckte att dom var ganska otydliga innan. Där specificerar vi hur 
vi vill att dom ska göra och där måste vi bli tydligare. Om man inte är tydlig blir det mycket 
förvirring i produktionen, det blir mycket frågor, mycket misstag. Misstagen gör att vi måste 
ha fler prover av allt. Låt säga att vi gör 50 väskor per säsong, blir det fel så ska vi ha tre 
prover per väska, bara det är 150 prover och det tar tid för produktionen att tillverka. Så kan 
vi bara genom att vara tydliga skala ner proverna till två per väska så har vi tagit bort en 
tredjedel av arbetsbelastningen och sparat tid för oss alla. Det är inte omöjligt, det gäller bara 
att kommunicera tydligt. Man måste vara noga med måtten, konstruktionen och vi måste veta 
hur VI vill att det ska se ut. Man kan inte lämna över det på fabriken. Det gäller ju att alla på 
företaget har samma förväntningar, och det är alltid svårt. Men där gäller det att ha ett tydligt 
koncept och tydliga skisser för då blir det enklare för alla och det blir inga surprises sen.  
Om vi får en reklamation och ser att det är ett återkommande fel så måste vi ju titta på vart det 
gått fel. Om vi upptäcker att det finns en risk att det kommer bli fel så får vi tänka om och 
hitta en annan lösning. Skor och accessoarer är produkter som lever väldigt länge och att man 
skapar “klassiker”. Vi tar ju med oss minst 50% av sortimentet in i nästa år och då är det 
väldigt viktigt att dom håller måttet och att samtidigt hela tiden jobba med att förbättra dom 
och inte nöja sig.  
 

4. Vilka förbättringar har gjorts på de nya tech packen?  
Vi har gjort tech packen tydligare och enklare. Det är väldigt viktigt att vara pedagogisk i 
kommunikationen och inte ge för mycket information på en sida utan att det ska vara enkelt 
att förstå. När man jobbar i tillverkningsindustrin som vi gör så är det många som tror att det 
är väldigt lätt. Vi tillverkar i en by i Indien där dom skriver ut papprena som vi skickar 
svartvitt på en långsam skrivare. Men om vi gör det enklare från början och förklarar vilka 
delar, vilka spännen, mått osv. så blir det lättare för dom och mindre misstag. Där det behövs 
kommer vi specificera mönsterdelar. Det är inte samma sak som att jobba i modebranschen 
för där är det mycket mer mönsterkonstruktion. Det är inte detsamma med skor och 
accessoarer, här måste fabriken vara med och tillämpa mönstret. Där kan man lämna över det 
lite på fabriken, men om jag vill att de konstruerar på ett visst sätt så måste vi visa det.  
Nu specificerar jag alla sömmar så som jag vill ha dom, t.ex. 2 mm edge stitch. Sen måste 
man ha en väldigt hård kvalitetskontroll på det och ibland tar det tid med att jobba med en 



	
	

leverantör tills de når en nivå som man accepterar. Det måste få ta tid men inte för lång tid. 
Man får ju tjata på samma saker, vi får fortfarande tillbaka klassiker som har för lös 
undertråd. Det är inte så svårt att åtgärda, spänn undertråden. Det är komplicerat i 
tillverkningsindustrin. Det är människor som gör produkterna. Varje t-shirt som är köpt på 
H&M är tillverkad av en människa. Det finns inga maskiner som kan göra ett sådant här 
intrikat arbete. Det betyder också att folk är mer eller mindre duktiga på det dom gör och det 
är därför “made in Italy” fortfarande är så värdefullt, just för att det är hantverkare som ligger 
bakom arbetet och det blir en helt annan grad. Så när man hittar bra fabriker är det guld värt. 
Det är så stor skillnad, men det kostar ju.  
 

5. Hur är det att komma med utifrånperspektiv och som ny till en ny arbetsplats?  
Vissa kan ha en attityd om att “så här har vi alltid gjort”. Här har det nästan varit tvärtom. Det 
viktigaste är att man är villig att försöka förbättras, både vad gäller produkter och 
arbetsmetoder. Det finns folk som säger det men inte står för det, men här vill dom verkligen 
förbättras. Vi testar ju nu flera nya leverantörer och vi kommer att utvärdera det för att hitta 
bättre leverantörer.  
 
  



	
	

Intervju med respondent 4, leverantör 1   Bilaga	6 
1. What is your position within the company?  

Head of Marketing and Product Development 
 

2. For how long have you been working in the textile manufacturing industry? 
Over 26 years.  
 

3. Approximately how many percent of your total production is production for 
Sandqvist?   

Just a small percentage.  
 

4. Except from the case company, how many other companies are you producing 
for?  

Close to 30 other brands from across the globe.  
 

5. Do you experience that tech packs from the case company sometimes can be hard 
to understand? If yes; What changes do you think would make the tech packs 
easier to understand? 

The tech packs from the case company has evolved a lot for the better over time. I feel that 
the tech packs is suitable, well explained and easy to understand. If we have any doubts or 
questions we always ask.  
 

6. Do the operators use the tech pack or the last approved sample as a reference 
during the production?  

The operators always use the last approved sample as a reference at their disposal for any 
checks of clearance. However documented tech packs with an easy language is also always 
available.  
 

7. How many people are working in the factory?  
We have over 150 employees.  
 

8. Do the employees work in the factory for a long time or is it a high turnover of 
staff?  

The staff has their working hours as defined by the compliance standards and when it’s 
required they work extra, depending on the work load and as per compliance standards.  
 

9. In which steps of the production do you perform quality checks?  
We perform quality checks almost at every step of the production. In-line while the product is 
being produced, when the product is finished and during the final inspection, finishing and 
packaging.  
 

10. Who is responsible for the quality checks?  
The Quality controller and the Quality supervisor. 
 

11. Do you have any experience of working with companies that’s sending external 
agents to perform the quality checks during and after the production?  

Yes, we have a lot of experience with external agents.  
 
 



	
	

12. Do you it’s positive that the companies use external agents to perform the quality 
checks?  

It depends. For some companies it’s positive. Quality checks is a simple procedure where a 
certain quality has to be achieved and it has to be agreed by two parties. If you agree in terms 
of the quality there is no need to bring in a third part. If you disagree it can be good to hire an 
external part to perform the quality checks. The inspector has to be aware of the products 
properties and they have to be realistic.  
 
  



	
	

Intervju med respondent 5, leverantör 2   Bilaga	7 
1. What is your position within the company? 

I’m one of the directors in the company. The company is family owned so my whole family is 
involved in the company. The case company is one of our biggest customers and we have 
been working with them since 2009.  
 

2. For how long have you been working in the textile manufacturing industry? 
We started the company in 2008 so we don’t have a long background but we learn slowly. My 
brother started the company when he was doing his master in Textile Production and 
Logistics in Sweden. The factory was founded with help from the Swedish government. We 
have a Swedish partner and he is working close to my brother. My father have a long 
background in the leather industry and my uncle is one of the leading suppliers in leather 
which means we have a strong relationship with our leather supplier.  

3. Approximately how many percent of your total production is for the case 
company? 

I think it’s close to 80-85% at the moment.  
 

4. Except from the case company, how many other companies are you producing 
for? 

We produce for six other brands. They are all startups, so we produce small quantities for 
them but it’s slowly increasing.  

5. Do you experience that tech packs from the case company sometimes can be hard 
to understand? What changes do you think would make the tech packs easier to 
understand? 

Sometimes the tech packs are slightly complicated and hard to understand. They can mean 
one thing but our interpretation might not always match their expectations. But if there is a 
doubt we contact the company and get the clarification. The thing that they could add is to 
highlight what is most important in the tech pack, especially when it comes to quality. Like 
saying that this partially part needs to be sewn in a special way. That way we can assure that it 
hopefully won’t break. They should also design the tech pack so it’s more user friendly from 
the production point of view. If we are unsure about the tech pack it takes up valuable time 
from the actual production because then we have to contact them and get further instructions.  
 

6. Do the operators use the tech pack or the last approved sample as a reference 
during the production? 

As soon as we make the sample and it’s approved we make pre-production samples and when 
the PPS is approved the production can start. We have a department called commercial 
department and they create charts and patterns for the cutting department and the production 
department. It’s their job to give the operators all the tools and information that’s needed for 
them to be able to make the product. It’s also their job to see how we can simplify the making 
of the products. They go to the production floor and give each operator the information that 
they need. So the operators use the last approves sample, like a pre-production sample. This is 
because a physical sample is easier for them to understand than a tech pack. They also have 
patterns because that also helps. We have a person who is responsible for the tech packs and 
he monitors the operations to see that the operators follow the tech pack and the sample.  

7. How many people are working in the factory? 
Close to 150 employees.  



	
	

8. Do the employees work in the factory for a long time or is it a high turnover of 
staff?  

We have two groups of workers, the local ones and the immigrants who comes from the 
North side of India. The local employees stay for a longer time because they live close to the 
factory. The immigrants on the other hand don’t stay as long. If they get a job with a higher 
salary they move. It can a raise with as little as 1 euro a month.  

9. In which steps of the production do you perform quality checks? 
We have quality checks from the delivery of the raw material and all along the production 
until the product is finished. We have one department who only does the QC’s on the raw 
material. If we find some errors we contact the supplier immediately. We also have a QC after 
the cutting and then the production starts. During the production we have in-line QC. In the 
production we have different lines, which means that one line does only the inner lining, one 
line does the shoulder strap and so on. We have three in-line QC’s and then we have the final 
QC. If some product doesn’t meets the requirements we try to fix it. 

10. Who is responsible for the quality checks? 
It’s me and we also have a person who’s Head of Quality. Before we start producing a new 
style we always have a pre-production meeting. We also have those meetings if it’s an old 
style but with changes, like material or a change of the style. It’s the sample department who 
is responsible to hand over the information about the changes to the operators.  

11. Do you have any experience of working with companies that’s sending external 
agents to perform the quality checks during and after the production? 

We have two customers that sends external agents to perform final QC’s. So first we make 
our QC and then they make their own QC. After the external agent gives us a report.  
For the case company we have only had one external QC and it was just a couple of days ago 
so we haven’t been given the final report yet. But we are happy that they sent an external 
agent and hopefully they will continue with this because it’s very helpful for us. We receive 
the claims lists from the case company and on the last one we saw that it was a very high 
number of claims so we have to analyse it to see what we can to better. Some of the claims we 
don’t understand because I was recently told that in Sweden the customer can return a bag 
after it’s been used for three years. We had no idea and for us it’s hard to understand. 
Sometimes it’s obvious that the customers have used the bag in such a way that a reclaim is 
unavoidable. We often have a discussion with the case company about this and we doesn’t 
always agree whether it’s a quality mistake or not.  

12. Do you think it’s positive that the companies use external agents to perform the 
quality checks?  

Yes, it’s very important and an external agents is the best way of learning. When the external 
agents do the inspections they get into the minor details which makes us understand that the 
smallest things can be very critical. They look at the products from a different point of view 
because our quality checklist might not look the same as their checklist. It’s always good to 
have a conversation about why certain products didn’t pass the QC. Whenever there is a 
comment we keep a note and add it to the quality checklist so that we can make sure that we 
don’t do the same mistake again. 
 
 
 
  



	
	

Intervju med respondent 6, leverantör 3		 	 	 Bilaga	8 
1. What is your position within the company? 

My official title is Assistant Director. Our company is family owned and it’s run by four 
people. It’s me, my brother and my parents. My brother takes care of all the paperwork, my 
father takes care of logistics and material and my mother is in charge of the quality control 
and the packing of the finished goods. I basically have an overlook of the whole production 
and makes sure everything is running like it’s supposed to do. I also communicate with the 
buyers.  
 

2. For how long have you been working in the textile manufacturing industry? 
I’ve been working in the factory for four years. The main people that are running the factory, 
like my mother and my father, have been in the industry for over thirty years. We have been 
working with the case company since we started the factory in 2008.  
 

3. Approximately how many percent of your total production is production for the 
case company?  

For a long time we only concentrated on producing for the case company. As of now, about 
50-60% of the production is for them.  
 

4. Except from the case company, how many other companies are you producing 
for?  

We produce for six other companies.  
 

5. Do you experience that tech packs from the case company sometimes can be hard 
to understand? What changes do you think would make the tech packs easier to 
understand? 

I think their tech pack is often very clear and easy to understand. They update them so that 
they match the changes. It’s easy to see what is required. The one change I would suggest is 
that sometimes the graphics does not match the measurements. One example with one of the 
models is that the base of the bag was drawn as a rectangle but according to the measurements 
it was supposed to be a square. Things like this can be very confusing. This was one of the 
oldest models and it has been in the collection since before all the fancy tech packs came 
along, so we have learned how most of the older bags should look like.  
There was also another model where the zipper wasn’t in the center of the bag on the tech 
pack. When you look at the bag from the side, the zipper wasn’t in the center and the 
measurements were not given. So then we emailed them and they let us know that it was 
supposed to be in the center. We always email them if there is some confusion.  
 

6. Do the operators use the tech pack or the last approved sample as a reference 
during the production?  

Once the product goes to production it’s very unusual to make changes. So when the 
production starts the operators is no longer in need of the tech pack. If there is a change there 
is often an application that we have seen on a different bag and then it’s easier to look at that 
bag to see what we have to add. It’s me and my father who is translating the tech packs to the 
operators. The tech packs is mainly used for the newest products and for making the 
prototypes. So the team that is making the first prototype is looking at the tech packs but then 
when the production starts the operators look at the approved sample.  
 

7. How many people are working in the factory?  
In-house we have about 70 people.  



	
	

8. Do the employees work in the factory for a long time or is it a high turnover of 
staff?  

The factory is divided into two sections. So it’s the persons running the factory and working 
with the raw material, cutting of the fabric and so on. The other section is the operators who is 
making the bags. The operators is the persons that often change a lot. The people who are 
running the factory have been working for at least six to seven years.  
 

9. In which steps of the production do you perform quality checks?  
Quality checks is done pretty much in all steps of the production. We cut out all the pieces 
individually to make sure that the fabric is okay. The person who is cutting will also make 
sure to check the fabric. Now we also have in-line quality control, which means that the 
persons responsible are performing controls during each operation. After the bag is finished 
we have the last quality control on each of the bags.  
 

10. Who is responsible for the quality checks?  
My mother is the person who is responsible for the final quality control.  
 

11. Do you have any experience of working with companies that’s sending external 
agents to perform the quality checks during and after the production?  

Yes there is a company called UL that is performing quality checks for most of our clients. 
They have been here two times to do a control for the case company. The first order was a 
small one so they did a 100% quality check on all of the bags. The last time they were here 
was last week and then they did a random check on the finished products. When the 
inspectors visit everything has to be packed and prepared to be shipped.  
 

12. Do you it’s positive that the companies use external agents to perform the quality 
checks?  

I think so because in the end of the day it’s a safety for us as well and if there is some 
parameters that we haven't looked at they can find it. So I think that an external agent can 
always help.  

 
  



	
	

Intervju med respondent 7, oberoende part   	Bilaga	9 
1. What’s your background in the textile industry?  

I studied textile technology and then I have been working in the textile industry since 1999. I 
have been working at buying agencies in Pakistan, mostly with US brand such as 
Abercrombie and Fitch, Guess, Vans and Ecco. I have also been responsible for the product 
development, production and logistics. After that I have been working as a teacher in Textile 
Design and Textile Technology at one of the textile schools in Pakistan. I came here to do my 
master in Textile Management, the topic for my master thesis was the importance of tech 
packs and I’ve been dealing with tech packs for almost 10 years now. Right now I’m teaching 
the business of textiles at The Swedish School of Textiles. The classes I have is about 
sourcing, buying, supplier selection, product development and tech pack development.  
 

2. What would you say is the most common communication problem between the 
factories and the companies?  

If you look at it from the apparel point of view the tech pack is the most important 
communication source between the buyer and the supplier. In the apparel industry they have 
been using tech packs for the past 15 years and it has always been useful in the product 
development. You can waste a lot of time if you don’t have a proper detailed specification. 
The tech pack is the first thing that the designer need to develop to visualize the idea of the 
product. So I think that it’s important to make the specification very clear and easy to 
understand for the suppliers. You can not write a whole story, the tech pack is a coded 
technical language. Today the tech pack is a complete guideline for the suppliers and an 
important communication source. After the suppliers send out the samples to the buyer and 
they have examined the samples the buyers needs to include the comments in the tech pack to 
make it clear. So a tech pack is also a legal document between the buyer and supplier. During 
the development of the product you change a lot and sometimes the buyers don’t include the 
changes in the tech packs which is a problem.  
 
In the apparel industry they start the communication with short emails and then follow up 
with the tech pack. When we talk about accessories like bags you try to communicate a lot by 
email, so the tech pack is not primary used as a source of communication. That could be a gap 
in the communication. Also, most of the suppliers are not used to read that kind of tech packs 
that includes this much details.  
 
In all your communication you need to have the other person in mind. Same as a writer who is 
writing a story, you need to write it so that the readers understand the story. You need to keep 
the language and the cultural differences in mind. So it’s important to keep the information as 
short and clear as possible. In the clothing industry everybody is using the same words and 
the workers learn to understand those words. When we talk about bags it’s a completely 
different product and it can be hard for the operators to understand a tech pack that includes 
words that they have never seen before. Once you have an approved sample it’s much easier 
for the factory workers to follow the sample then to follow a technical specification.  
 

3. What is the benefits of using an external agent?  
Using an agent can help you to get a good price, find a good production facility and of course 
the quality control. But when it comes to communication it’s not necessary. If the tech pack is 
good and the supplier understands the tech pack you don’t need an agent to help you with 
communication. It can also be a positive thing to have a direct communication with the 
supplier without the agency. If there is a problem you can just pick up the phone and call the 
supplier. I have mostly worked as an agent and with a several different factories and buyers at 



	
	

the same time. The requirements are always different depending on that buyer you are 
working with. The agent visit the factory to check the quality in every operation and make 
sure that the quality fits the requirements. Not only in the end when the product is finished. 
For the quality in production it’s recommended to use an agent because you need to visit the 
factory to make sure that the quality is good. If you don’t have an agent or don’t visit the 
supplier you will only see the product when it’s finished and then it’s too late to make 
changes. It’s also bad for the supplier-buyer relationship. It’s more expensive to hire an agent 
but the impact is big.  
 

4. What kinds of quality control do the factory perform during the production and 
on the finished products? 

Most of the factories have their own quality control, but it depends on what kind of factory 
they are. If they are only used to making basic products then it’s hard for them to switch to a 
more advanced product.  
 

5. How does the lead times affect the product quality?  
In the thermes of lead time the product development is always a crucial thing. If you get a 
delay during the product development it will lead to a delay of the whole production. It’s very 
common that you get a delay during the product development because the buyer didn’t 
provide a proper specification to the supplier. The production can also be delayed because of 
the supplier and that they don’t follow the specifications. You can save a lot of time by 
developing a proper specification. One of these things is sample turnover. The buyer 
sometimes have to call on two or three samples because the first samples didn’t fit the 
requirements.  
 

6. Why do you think that the suppliers don’t follow the specifications?  
If we’re talking about garments you don’t need a lot of details in the tech pack. But when it 
comes to more detailed products you also have a more detailed tech pack. The tech pack is 
only needed until halfway of the process, after the product development and the pre-
production sample is approved the factory only need to look at the approved sample.  
 

7. Do you believe that many of the factories skip the quality control or do it in a 
hurry? 

During the production you have quality checks in the lines, which is in-line inspection. Then 
you have a quality supervisor who is controlling each operation so that the product is 
produced according to the requirements. You also have a quality check and a super quality 
check. If the buyer finds many easily detected errors the factory don’t have the in-line 
inspection or they don’t do i properly. When production errors occurs it’s not due to one 
person, there should be a several quality checks in the production. If the factory overlook all 
the quality inspections then they are not taking quality serious. Both buyer and supplier waste 
a lot of time in the product development which means less time for production. If you do the 
production in a hurry it will show in the quality of the product. Also if they are in a hurry to 
ship due to delays the quality check is the easiest thing to skip.  
 
If you have been working with one supplier for a several years and you have continuous 
products and you still get the same errors it’s a production problem and not a product 
development problem. If the pre-production sample is approved and the requirements and 
design doesn’t match it’s a problem somewhere in the production. Most suppliers don’t look 
at the tech packs during the production, they look at the last approved sample. So the tech 
pack is only used during the product development and when making the prototypes such as 



	
	

pre-production sample and salesmen sample. If there is a problem with the style it means that 
it was an error made in the product development. But if it’s a stitching error it’s a production 
error.  
 

8. What was the most common production errors? What are the reasons for these 
errors?  

When it comes to the textiles a common problem is stains on the fabric or quality on the 
stitching, like a broken stitches or loose stitches and threads. There’s also style problems 
which is a big problem that is not easily fixed. A broken stitch you can repair directly in the 
factory.  
 

9. Do you feel that the errors are usually due to deficiencies in the company or in 
the factories? 

I think that the most of the errors in the production are based on a lack of internal 
communication within the supply chain. But it can also be a result of not properly specified 
tech packs. For example, if we have a lead time of 60 days and the product development will 
take 30 days and the production 30 days. If the product development is delayed and instead 
takes 50 days, then the production will be in a hurry for the last 10 days. This often leads to a 
lower quality.  
 

10. Do you think it would be easier to “read” the tech packs if the company also sent 
a simple prototype?  

I’m not sure it would help the supplier because they will have to make a first sample anyway. 
It can be confusing for the supplier if they are used to only get a tech pack. It wouldn’t help a 
lot from my point of view. However, if you are working with a high fashion garment or a 
technical product that has more details than you can fit into the tech pack, then a counter 
sample could help. Also if it’s something that the supplier never produced before. If it’s a 
supplier that you have been working with for years you don’t need a counter sample.  
 

11. Do you experience that errors can be linked to a high turnover of staff in the 
factories? 

I think this is the most important factor because this actually breaks the communication. Not 
only on the supplier side but on both sides. If you change the staff on the buyer side or the 
supplier side it changes everything. I have observed that most of the times it takes two 
seasons of work between the buyer and supplier to understand each other and for the supplier 
to understand the requirements of the buyer. If it’s a change of staff in the buyer side or the 
supplier side during this time it’s like starting from zero again, which of course is a problem 
and a big challenge for both sides.  
 
The biggest problem is a change of the merchandiser, on the buying side it would be the 
buying manager and on the supplier side it would be the merchandiser manager who is 
communicating all the specifications to the rest of the supply chain. The merchandiser 
manager understands the requirements of the buyer and he knows what the brands 
expectations are. The staff in the production normally change so it’s not unusual that your 
product is sewn by one unit one month and another the next month. But it’s important that the 
person who is communication within the supply chain doesn’t change. He can forward the 
requirements to everybody in the supply chain but if that person is change oftenly it has a big 
impact. You have to develop the quality requirements from zero. The assembling team and 
the team making the prototypes should also be constant because they know the products of the 
brand.  



	
	

 
12. Comments on the tech packs:  

I think both of them are easy to understand, but the main difference is the basic construction. 
When you send out the tech pack the basic construction or the basic illustration has to be 
clear. The second one has a colored artwork which helps the suppliers a lot. The bill of 
material is also more detailed than the first one. It’s important for the supplier that they have 
all the details from the first day because they have to start buying all the trimmings and all the 
materials they need to produce the product. The suppliers don’t do anything without the 
specification, a delay with the specification means a delay in the production process.  
 

  



	
	

Intervju med respondent 8, oberoende part 		 	 Bilaga	10 
1. Hur kommer det sig att du startade företaget?  

Företaget grundades 2009 och fanns på plats i Asien och Sverige för att säkra och förbättra 
produktkvalitet och sociala samt miljömässiga förhållanden. 2011 köptes vi upp av ett 
schweiziskt företag och idag fokuserar vi mestadels på infärgningsprocessen istället för 
produktionsprocessen. Affärsidén bakom företaget uppkom eftersom att det är få av de 
svenska textilföretagen som har produktionskontor i länderna där de producerar. Om man inte 
talar språket kan det bli svårt att få till rätt kvalitet och att säkerhetsställa att produktionen 
sker enligt de riktlinjer som företaget angivit. Förutom kvalitetskontroller samlar vi ibland 
fabriksägare till utbildningar och visar vad de svenska företagen gör hemma i Sverige vilket 
ökar förståelsen. 
 

2. Varför bör företag anlita externa kvalitetskontrollanter?  
Det ger företagen en mycket värdefull insikt i produktionen. Besök i fabrikerna minimerar 
kvalitetsbrister, säkrar leveranstiden och förbättrar arbetsförhållandena för de som arbetar i 
fabriken. Det är även ett sätt för att bygga upp starka relationer till sina leverantörer.  
 

3. Vad kan det finnas för svårigheter för dig som agent när du utför 
kvalitetskontrollerna?  

Det är väldigt viktigt att kommunicera med leverantören och få dem att förstå att vi är på plats 
både för leverantörens och företagets skull. Agenternas jobb är att främja framgångsrika och 
långsiktiga samarbeten, inte bara att kontrollera ordrar. Ett problem som kan uppstå är att 
leverantörerna inte alltid vill erkänna att ett fel har begåtts. Det är därför viktigt att tänka på 
hur man kommunicerar detta till leverantören. Det kan vara en balansgång. För mig som 
svensk kan det ibland vara lättare att utföra kontrollerna än om det hade varit en lokal 
kontrollant. Men eftersom det finns hinder både vad gäller kultur och språk kan det vara bra 
att kombinera.  
 

4. Hur går en kvalitetskontroll till?  
Hur lång tid en inspektion tar beror på vad som är förberett när vi kommer till fabriken. Det 
beror även på vilka problem vi finner och vilken typ av diskussion som krävs om vi hittar fel. 
Om det är en stor order tar det såklart längre tid men det beror också på vilken slags produkt 
det rör sig om. Man brukar hinna med att kontrollera en eller två produkttyper på en dag men 
det beror på i vilket skede kontrollen utförs. Om vi bara utför en slutkontroll ökar riskerna att 
vi upptäcker fel som upptäcks för sent och det leder till förseningar. Vi brukar alltid ha ett 
pre-production möte efter att företaget har godkänt pre-production provet. Efter det kommer 
in-line kontrollen och om vi hittar fel finns fortfarande tid för att åtgärda dessa. Våra 
slutkontroller utförs enligt AQL metoden när alla varor är färdigpackade. Antalet produkter 
som ska kontrolleras bestäms utifrån orderkvantiteten. Företagets egna kvalitetskrav 
omvandlas till en accepterad summa av felaktiga produkter där det även tas hänsyn till felets 
karaktär. Denna metod är inte alltid optimal och en kontroll kommer alltid att vara subjektiv 
och utgå från varumärkenas kvalitetsnivå. När vi jobbat länge med ett varumärke lär vi oss 
kraven och det blir lättare att göra kontrollerna. När kontrollen är utförd lämnar vi över en 
rapport över de fel vi hittat, vad de behöver förbättra och framförallt hur.  
 

5. Vad är dina erfarenheter av producenter i Indien?  
I Indien är det vanligt att arbeta i mindre team med flera små operationer. I Indien tillverkar 
man ofta mindre och mer anpassade ordrar med ett högkvalitativt fokus. Det finns dock 
mycket att ta hänsyn till när man tillverkar i Indien, som till exempel kultur och politik. De 



	
	

har även en mentalitet att hela tiden vilja skära ner på kostnader, vilket man får passa sig för. 
Det gäller att ha koll på vilka underleverantörer fabrikerna använder sig av.  
 

6. Hur kan företagen arbeta för att förbättra sin kvalitet?  
De svenska företagen kan göra mycket på hemmaplan för att förbättra kvaliteten. Tydliga 
instruktioner och bättre framförhållning vad gäller ledtider ger en bättre kvalitet och ger 
leverantörerna en större chans att leva upp till kraven. Att besöka fabrikerna och försöka 
hjälpa dem med sin utveckling hjälper också. Vi har sett att det finns samband mellan bra 
arbetsförhållanden och bra kvalitet. Är fabriken välskött och har bra arbetsvillkor resulterar 
detta ofta i bättre kvalitet och även långvariga samarbeten. Nöjd personal stannar längre i 
fabriken och innebär kontinuitet, fabriken sparar även pengar eftersom att de slipper rekrytera 
och lära upp ny personal.  

7. Lär sig företag och leverantörer av sina misstag?  
Vad vi har sett tidigare är det främst leverantörerna som lär sig och är villiga att göra 
förändringar. De flesta företagen lär sig med tiden vad de bör tydliggöra för att leverantören 
ska förstå. Vissa fel är övergripande för många modeller säsong efter säsong och då menar 
måste företaget arbeta mer aktivt för att få problemen att försvinna.  
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