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SAMMANFATTNING 
Idag är det inte många textilföretag som har möjlighet att ha strumpproduktion i ett 
land som Sverige på grund av lönsamhetsskäl. Det är billigare att producera i 
låglöneländer i Europa eller Asien, men det tär istället på våra naturresurser och vår 
miljö att transportera produkter fram och tillbaka.  
 
På grund av de höjda lönerna i Kina och valutakursen för euron som höjts drastiskt i 
Europa har Sverige dock kommit till ett läge då det blir ekonomiskt lönsamt att flytta 
tillbaka en del av produktionen till Sverige. Dessutom ökar trenden med ekologiska 
och närproducerade varor, vilket ökar efterfrågan på svensktillverkade produkter. 
Studien syftar till att ge privatpersoner och företag ett underlag till att undersöka sina 
möjligheter för produktion av strumpor på den svenska marknaden. 
 
Utvecklingen av strumpproduktionen i Sverige pågår hela tiden och företagen 
uppdaterar sina maskinparker och utbildar sina anställda, vilket leder till en utveckling 
av marknaden. Om det är lönsamt att tillverka strumpor i Sverige kan till stor del bero 
på hur stort företaget är, hur brett produktsortiment de har, hur stor deras produktion 
är och vad de använder sig av för maskiner. 
 
Jämfört med antalet strumpproducerande företag på den svenska marknaden finns 
det få reparatörer och servicetekniker till maskinerna. Flertalet serviceföretag är inte 
bara verksamma på den svenska marknaden utan har kunder i hela norden. Att de 
arbetar på flera marknader kan göra att de inte är lika tillgängliga för 
strumpstickföretagen i Sverige. Det finns idag ett behov av fler serviceföretag för 
strumpstickmaskinerna på den svenska marknaden. 
 
Framtiden för strumpstickandet på den svenska marknaden ser ljus ut. Behovet av 
strumpor kommer alltid att finnas hos konsumenten så länge människan behöver 
skydda sina fötter mot kyla eller skav från skor. Trenden går mer och mer åt 
ekologiska och närproducerade produkter, vilket inte bara gynnar de företag som 
redan är etablerade på den svenska marknaden utan som också öppnar upp 
möjligheterna för nya företag att etablera sig.
  
 

 
 



ABSTRACT 
There aren’t many textile companies that have the opportunity to have their 
production in a country such as Sweden because of the profits. It implies a lower cost 
for a company to produce in low-wage countries like Europe and Asia, although it 
depletes our natural resources and environment to transport the products back and 
forth. 
 
Because of the increased wages in China and the exchange rate of the euro as 
increased dramatically in Europe, Sweden has now reached a stage where it 
becomes economically viable to move back some of the production to Sweden. 
There is an increasing trend of organic and locally produced products, increasing the 
demand on products produced in Sweden. The project aims to provide individuals 
and companies with support for them to explore their opportunities to produce socks 
on the Swedish market.  
 
The development of the production of socks is constant and the companies are 
improving their installed machines and educate their employer which leads to a 
development on the market. If it's profitable to produce socks in Sweden depends on 
the company, how broad collections they have, how big their production are and what 
machines they are using. 
Compared to the number of producing sock companies on the Swedish market there 
is only a few repair- and service technicians for the machines. Most of the companies 
aren’t only involved on the Swedish market, they have client across the 
Scandinavian. To work on several markets makes the companies less available to 
the companies in Sweden. There’s a current demand of more technicians companies 
for the sock producing companies on the Swedish market. 
The future of sock knitting on the Swedish market is bright. The need of socks is 
constant and will always be with the costumers as long as humans have the need of 
protecting their feet against the cold and sores. The trend is moving towards organic 
and locally produced products, which not only benefits the already established 
companies on the Swedish market but also opens opportunities for new companies 
to establish themselves.
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1. INLEDNING 
I denna del ges en introduktion till vad studien handlar om. Bakgrunden till studien 
presenteras och en redogörelse för strumpstickmaskinen och dess roll på den 
svenska marknaden. Studiens olika frågeställningar presenteras följt av studiens 
syfte. 
 

1.1 BAKGRUND 

1.1.1 Strumpan genom tiderna 
Namnet strumpa härstammar från den löst sittande sandalen, kallad soccus på latin, 
som bars av komediskådespelarna i antikens Rom. Strumpor har utvecklats över 
århundradena, från de tidigaste modellera bestående av djurskinn lindad runt foten 
och hopsnörd kring vristen. Under 700-talet f.Kr. bar antikens greker strumpor gjorda 
av hoptvinnat djurhår för att behålla värmen. Även romarna svepte sina fötter i 
läderskinn eller vävt tyg. Vid omkring 600-talet e.Kr. sägs det att heliga män runt om i 
Europa bar så kallade puttees för att symbolisera renhet och framme vid 1000-talet 
e.Kr. kom strumpor att bli en förmögenhetssymbol ibland adelns män. År 1589 
uppfanns stickmaskinskonstruktionen, vilket gjorde det möjligt att sy 
kvalitetsstrumpor sex gånger så snabbt som för hand. Trots det löpte stickmaskiner 
och sömmerskor vidare sida vid sida fram till 1800-talet.  
 
År 1938 introducerades nylon, vilket blev en stor revolution inom tillverkningen av 
kvalitetsstrumpor. Strumpor hade fram till dess tillverkats av silke, bomull och ylle. 
Med nylon kom man att börja blanda två eller fler garn för att därigenom förhöja 
kvaliteten.  
 
Dagens strumpor är till största delen stickade men det finns även vävda. Designen 
har kommit att spela allt större roll samtidigt som de fortfarande fyller en högst 
praktisk funktion: att undvika skoskav; att skydda skorna; samt att ge komfort och 
hålla fötterna varma. I kyligare miljöer minskar strumporna risken för köldskador 
genom att samla upp och leda bort fukt från foten. Strumpor kan tillverkas av en 
mängd olika material, däribland bomull, ull, nylon, akryl, polyester, polypropen och 
spandex. Andra material som silke, lin, kashmir och mohair kan kombineras med ett 
grundmaterial i syftet att förhöja mjukheten i kvalitetsstrumpor.1

1.1.2  Strumpstickning idag 
Maskinerna som används på de svenska företagen idag finns i flera olika modeller 
och prisklasser. De äldsta maskinerna är helmekaniska och används inte längre i lika 
stor utsträckning. De vanligaste maskinerna är fulldatoriserade maskiner som till 
största del sköter sig själva. 
 

                                            
1 http://www.happysocks.com/se/info/about 2011-04-26 12:10 
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Idag finns det både stora och små företag på den svenska marknaden som tillverkar 
stickade strumpor och efterfrågan på mekaniska strumpstickmaskiner finns ute på de 
svenska företagen. Anledningen till att det efterfrågas mekaniska 
strumpstickmaskiner är att det på dessa går att tillverka produkter som inte går att 
producera på de datoriserade maskiner som till största del används idag. Det kan 
vara svårt att få tag på mekaniska strumpstickmaskiner på grund av att det numera 
bara tillverkas datoriserade maskiner.2

 
Kostnaderna för att köpa in en begagnad mekanisk stickmaskin är endast en bråkdel 
av det pris man behöver betala för att investera i en ny elektronisk 
strumpstickmaskin. Dock är renoveringsarbete och service mer komplicerat på en 
mekanisk maskin på grund av att det är brist på både reservdelar och att det finns få 
personer och företag som har kunskapen om hur dessa maskiner fungerar. 
 
När stickföretag i Sverige investerar i nya maskiner händer det i flera fall att de gamla 
maskinerna skrotas på grund av att de anses vara i för dåligt skick för att användas i 
produktion. Det kan handla om flera äldre maskiner av samma modell som skrotas 
vid ett och samma tillfälle. I vissa fall där maskinerna är i bättre skick säljer företagen 
tillbaka dem till leverantörerna som skapar en andrahandsmarknad för dem.3 Några 
företag väljer att ha gamla mekaniska maskiner stående på vinden istället för att sälja 
dem på grund av att man inte får så mycket för dem. 
 
Studien informerar om hur marknaden har sett ut, hur den ser ut idag och ger förslag 
till hur den skulle kunna se ut i framtiden för att hjälpa till att utveckla 
strumpproduktionen på den svenska marknaden. 
 

1.2 PROBLEMOMRÅDE 
Idag är det inte många textilföretag som har möjlighet att ha produktion i ett land som 
Sverige på grund av lönsamhetsskäl. Det är billigare att producera i låglöneländer i 
Europa eller Asien, men det tär istället på våra naturresurser och vår miljö att 
transportera produkter fram och tillbaka.  
 
Det finns inte mycket litteraturer eller dokumentationer över hur strumpstickningen i 
Sverige har sett ut genom tiderna. Genom att sammanställa den information som 
finns om hur marknaden sett ut tidigare och hur den ser ut idag kan förslag ges på 
hur den kan utvecklas i framtiden. 
 
Att textilindustrin i Sverige började dö ut under slutet av 1980-talet har resulterat i att 
det idag endast finns ett fåtal företag kvar som ägnar sig helt åt att sticka strumpor på 

                                            
2  Bilaga 2 – Intervju med Mats Nilsson, BOLA 
3  Bilaga 3 – Intervju med Per Segerqvist, SEGER 
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den svenska marknaden. De flesta av dem befinner sig runt sjuhäradsbygden.4 
Dessa företag har klarat sig och är fortfarande lönsamma. Strumpor verkar vara en 
produkt som faktiskt går att producera i Sverige, men trots detta är det många som 
väljer att lägga produktionen utomlands. Genom att belysa detta problemområde och 
visa vilka möjligheter som finns på den svenska marknaden kan fler företag 
undersöka sina möjligheter att utveckla sina verksamheter och förhoppningsvis välja 
att lägga produktionen i Sverige. 
 

1.3 MÅL MED STUDIEN 
Målet med denna studie är att kartlägga de kunskaper som finns kring användandet 
av strumpstickmaskiner på den svenska marknaden för att kunna få en övergripande 
bild över vad som krävs för att bedriva lönsam strumpproduktion i Sverige idag.  
 

1.4 PROBLEMFORMULERING 

1.4.1 Huvudfrågeställning 
- Vad krävs för att kunna bedriva en lönsam strumpproduktion i Sverige? 

1.4.2 Underfrågeställningar 
- Hur ser strumpstickmaskinens roll ut på den svenska marknaden idag? 
- Hur har strumpstickandet sett ut på den svenska marknaden fram till idag? 
- Hur kan den svenska marknaden för strumpstickmaskiner se ut i framtiden? 

 
1.5 SYFTE 

Syftet med denna studie är att ge privatpersoner och företag ett underlag till att 
undersöka sina möjligheter för produktion av strumpor på den svenska marknaden. 
 

1.6 MÅLGRUPP 
Den huvudsakliga målgruppen för denna studie är både privatpersoner och företag 
som vill ägna sig åt strumpproduktion på den svenska marknaden. 
 

1.7 AVGRÄNSNINGAR 
Intervjuer har endast gjorts med större strumpsticksföretag på den svenska 
marknaden eftersom de ofta använder sig av både mekaniska och elektroniska 
maskiner och kan ge en övergripande bild över användandet av båda maskintyperna. 
Det finns även mindre företag och privatpersoner på den svenska marknaden som 
stickar strumpor på strumpstickmaskiner. Eftersom dessa är svårare att kartlägga, 
har forskarna valt att inte presentera dem i denna studie. 
 
Det ges inga konkreta förslag på hur man gör för att flytta produktion från ett land till 
ett annat, utan bara vilka typer av maskiner som passar sig bättre för produktion i ett 
land som Sverige.  

                                            
4 http://www.vastsverige.com/sv/sjuharad/Artiklar/Textilarvet-i-Sjuharad/ 2011-05-14 17:44 
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2. METOD 
I detta avsnitt beskrivs vilka metoder som valts till studien och hur de använts i teorin 
och praktiken. En beskrivning av de källor som har varit relevanta för studien tas upp 
och hur analysen av dess kvalitet gått till. 
 

2.1 UNDERSÖKNINGSMETODER 

2.1.1 Kvalitativa metoder 
Kvalitativa metoder är ett samlingsbegrepp som innefattar att forskaren själv befinner 
sig i den sociala verksamhet som analyseras. Undersökningen kan utföras t.ex. via 
en intervju och är ett arbetssätt där datainsamling och analys sker samtidigt. 
Metoden kan kännetecknas vid att man i undersökningen har en närhet till den källa 
man hämtar sin information ifrån. När man använder sig av kvalitativa 
undersökningsmetoder fokuserar man på att få en djupare förståelse för det 
problemkomplex man studerar. 5

2.1.2 Empirin 
Empiri bygger på vetenskapliga studier av verkligheten. Empiriska erfarenheter är 
alltså erfarenheter som grundar sig på verkliga erfarenheter, undersökningar, 
iakttagelser och experiment snarare än på förhand uppställda teorier eller filosofiska 
resonemang.6  
 

2.2 VAL AV UNDERSÖKNINGSMETOD 
Till denna studie har ett kvalitativt angreppssätt grundat i empirin valts för att lösa 
problemställningen. Information om strumpstickmaskiner och dess användande har 
hämtats från olika hemsidor, artiklar, instruktionsböcker och genom kvalitativa 
intervjuer. 
 

2.3 METODENS BEGRÄNSNINGAR 
Att endast använda sig av en kvalitativ ansats i studien kan medföra att man inte 
lyckas dokumentera intervjuer och empirin på ett sanningsenligt sätt i rapporten. I 
intervjuer kan frågor och svar till viss del ge missvisning beroende på hur de tolkas 
och återberättas. De personer som deltagit i intervjun kan uttala sig kring frågor där 
svaren inte representerar marknaden som helhet. För att motverka missförstånd De 
uppgifter som lämnats antas dock vara korrekta och relevanta för studien. 
 

2.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Några av de ledande företagen inom strumpstickning i Sverige intervjuades för att 
kartlägga användandet av olika typer av strumpstickmaskiner.  
 

                                            
5 http://www.ne.se/kvalitativ-metod   2011-04-06 12:00 
6 http://sv.wikipedia.org/wiki/Empiri  2011-04-05 11:04 
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Research kring tidigare arbeten inom området har gjorts via databaser innehållande 
examensrapporter och andra studier. Genom att analysera tidigare arbeten för att se 
vilka metoder som andra forskare använt sig av kan man snabbare komma fram till 
vilken metod som passar sin egen studie bäst. 
 
Fler empiriska data som varit relevant för studien har hämtats under en 
strumpstickmaskinskurs som forskarna fått chans att medverka i. Kursen avsåg 
användandet av mekaniska strumpstickmaskiner och att öka förståelsen och 
användandet av dem. Under dessa inlärningstillfällen utfördes även intervjuer med 
servicetekniker som är verksamma eller har varit verksamma i branschen under en 
längre tid. De intervjuade är erfarna och har goda kunskaper om både mekaniska 
och datoriserade strumpstickmaskiner. 
 

2.5 BEHANDLING AV KÄLLOR 

2.5.1 Val av data 
Litteraturen till denna studie har varit begränsad då inga tidigare studier gjorts inom 
det specifika området. Kunskaper som forskarna fått ifrån empirin under 
textilutbildningen ligger till grund för de intervjuer och antaganden som gjorts. Den 
viktigaste informationen har hämtats under strumpstickkurserna och ur de kvalitativa 
intervjuerna. 
 
För att kunna besvara frågeställningen har information om den Svenska marknaden 
insamlats för att möjliggöra för en sammanfattning av hur strumpstickmarknaden ser 
ut i landet idag. Strumpstickande företag och återförsäljare av strumpstickmaskiner 
ger en överskådlig bild över dagens marknad. 
 
För att fullt ut förstå strumpstickmaskinen och dess roll på den svenska marknaden 
underlättar en bakgrund och en historia över hur produktionen av strumpor sett ut 
tidigare. All empirisk data som insamlats ligger till grund för diskussionen kring vad 
som krävs för att idag bedriva strumpproduktion i ett land som Sverige. 

2.5.2 Primärdata 
Till studiens primärdata hör de kvalitativa intervjuer som genomförts både via möten 
och genom telefonsamtal och mejl. Hit hör också den strumpstickkurs som forskarna 
deltagit i.  

2.5.3 Sekundärdata 
Studiens sekundärdata kommer från elektroniska källor så som Internet, artiklar samt 
instruktionsböcker inom området. 

5 



2.5.4 Val av personer för undersökning 
De personer och företag som deltagit i intervjuerna är de ledande 
strumpstickföretagen på den svenska marknaden och servicetekniker till 
strumpstickmaskiner. Dessa företag anses ha djupgående kunskap kring både nya 
och begagnade strumpstickmaskiners marknad och användning. De personer som 
intervjuats har en roll på företaget som gör att de är insatta och har relevanta svar på 
de frågor som ställs. 

2.5.5 Val av intervjumetod 
Intervjuerna har genomförts både i form av telefonsamtal, mejl och personliga möten. 
Under telefonsamtalen har intervjuerna samtidigt dokumenterats elektroniskt. De 
tillfrågade i intervjuerna har sedan fått godkänna att dokumentet presenterar intervjun 
på ett sanningsenligt sätt. Anledningen till att personliga samtal valts framför att 
utföra intervju genom t.ex. enkäter med fria frågor är att få en djupare förståelse för 
ämnet och direkt kunna ställa följdfrågor. Risken för att missförstånd ska uppstå 
minskar genom personliga samtal. De intervjuer som skett genom möten har spelats 
in som en ljudfil och sedan återberättats i ett elektroniskt dokument. 

2.5.6 Källornas kvalitet 
Tolkningen av den kvalitativa datan påverkas av vem forskaren är och vad hon/han 
har för värderingar samt medvetna eller omedvetna åsikter. Har forskaren en nära 
relation till ämnet eller de personer som intervjuas kan detta leda till förutfattade 
meningar och vilseleda rapportens resultat. Att ha förkunskaper i ämnet kan vara 
både positivt och negativt för studien. Att vara kompetent inom det textila området 
kan leda till att dataresearch inte behöver ta upp så mycket av arbetets tid eftersom 
den kunskapen redan finns hos forskarna. En negativ del av att redan ha kunskaper 
inom ett specifikt område är att man lätt blir bekväm och inte är tillräckligt nyfiken på 
nya fakta och nya angreppssätt. Under intervjuer med företag kan information 
undanhållas för att skydda företaget och bevara sekretess. Detta bör has i åtanke när 
analyser av intervjuerna genomförs. De personer och företag som valts ut för 
intervjuer representerar enbart en liten del av en hel marknad, vilket gör att resultatet 
man får av studien är begränsad till hur dessa företag arbetar. De data som 
insamlats under intervjuer och kurstillfällen anses dock vara konkreta och relevanta 
för studien. 

 
Nackdelen med elektroniska källor är att de inte har några portvakter. Risken finns 
därför att författarna vilseleds av de data som publiceras på Internet. Vid val av 
sekundära källor bör allt som är av vikt för studien kontrolleras, för att se om 
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informationen är korrekt. Författarna får då läsa in data noggrant med sin egen studie 
i åtanke7. 

                                            
7 Forskning och skrivande – konsten att skriva enkelt och effektivt.Wayne C. Booth, Gregory G. 
Colomb, Joseph M. Williams (2004) Upplaga 1:3, ISBN 978-91-44-03227-6, Lund, studentlitteratur 
AB, s. 82, 88, 99 
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3. RESULTAT 
I avsnittet visas studiens resultat som sedan ligger som grund för diskussionen. Här 
presenteras industrins och strumpstickningens historia i Sverige och hur marknaden 
sett ut fram till idag. Utvalda företag som tillverkar strumpor på den svenska 
marknaden intervjuas för att få en bild av dagens strumpstickmarknad. Avsnittet tar 
även upp hur lönsam strumpproduktion kan se ut på den svenska marknaden samt 
skillnaderna mellan att ha produktion i låglöneländer jämfört med att producera i 
Sverige. 
 

3.1 INDUSTRIN I SVERIGE UNDER 1800-TALET 
I början av 1800-talet låg Sverige mycket nära en risk för överbefolkning, liknande de 
situationer som finns i många u-länder idag. Över 70 % arbetade inom jordbruket och 
befolkningen fortsatte att öka farligt snabbt. Emigrationen, till bland annat Amerika, 
räddade situationen och gjorde att Sverige aldrig hamnade i den 
landsbygdsfattigdom och masslösfattighet som annars är vanlig i många u-länder 
idag. Tillväxten påverkades positivt av befolkningsutvecklingen då det inte blev fler 
munnar att mätta än vad raska armar i produktionen orkade med. 
 
I takt med att efterfrågan på Svenska varor ökade från andra länder i slutet av 1800-
talet började det svenska folket få pengar över för att öka sin egen konsumtion. 
Denna spiral av högre produktion och högre konsumtion var för Sveriges del otroligt 
framgångsrik. Inget annat land i världen (förutom Japan) ökade produktionen från år 
till år sedan 1870-talet på det sätt som Sverige gjorde8. 
 
Den industriella utvecklingen i Sverige, speciellt under 1880-talet, skapade en 
ekonomisk tillväxt och lade grunden för det välstånd som Sverige har idag. Hemslöjd 
och handel hade en stor betydelse för industrialismens genombrott i södra 
Västergötland. Detta gällde speciellt tillverkning och försäljning av textila produkter 9. 
 
Enligt en studie från 1980 talar man om fem så kallade ”produktionsfaktorer” för en 
fortsatt långsiktig tillväxt för ett industriland – befolkningsökning, naturtillgångar, 
kapitalackumulation, ökning av produktionsenheternas storlek och specialisering 
samt tekniska framsteg. Utan dessa faktorer påstås det att ett land knappast kan få 
en långsiktig ekonomisk tillväxt. I slutet av 1800-talet fanns alla dessa faktorer i 
gynnsamma proportioner och organiserade på ett sätt som gjorde att de kunde 
utnyttjas av befolkningen. 
 
Framgångarna för den svenska industrin tog vändning under 1970-talet då landet 
befann sig i en ekonomisk kris. Industriproduktionen minskade liksom de totala 
investeringarna samtidigt som oljepriset steg och exporten på svenska varor inte 

                                            
8 Industrialismen 100 år av Mats Hallvarsson ISBN 91-7176-019-9 (1980) s.11-13 
9 Från textilindustri till beklädnadsindustri av Kjell Georg Johansson ISBN 91-631-4063-2 (2003) s.21 
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ökade tillräckligt mycket. Stora företag förlorade sin konkurrenskraft jämfört med 
låglöneländerna och tvingades sälja delar av sina tillgångar för att inte gå i konkurs. 
Den svenska industrin fungerade inte längre lika bra och man var i behov av 
långtgående strukturförändringar. Textilindustrin som var en av de största 
industrierna i södra Sverige lades under 1900-talets slut ner sina fabriker eller 
flyttade produktionen till låglöneländer10. 
 
De faktorer som legat till grund för textilindustrins ursprungliga lokalisering i Sverige 
har varit: 
 

• Närheten till hamn för import av råvaror 
• Tillgång till vattenkraft för mekanisk energi respektive produktion av elkraft 
• Lämpligt vatten för beredning av textilier samt för utsläpp av processvatten 
• Yrkestradition (förlagsverksamhet, knallar, hemsömnad, yrkesskickliga 

arbetare) 
• Lokalt tillgängligt kapital (storbönder, handelsmän, förläggare)11 
 

 
3.2 STRUMPSTICKNINGEN I SVERIGE UNDER 1900-TALET 

Den första kända strumpstickmaskinen uppfanns under 1500-talets slut av William 
Lee som var präst i Nottinghamshire i England. Detta var innan cylindermaskinen 
uppfunnits och man stickade strumpor på flatstickmaskiner. Strumpstickmaskinen 
kom inte till Sverige förrän 1723 då den nedmonterad smugglades in i landet av 
Jonas Alströmer. Maskinen anlände till manufakturen i Alingsås där den kopierades 
för att användas på olika textilverkstäder. Denna strumpstickmaskin fick stor 
uppmärksamhet och väckte ett intresse hos folket. 
 
Efter åtskilliga förbättringar av William Lees stickmaskiner utvecklades på 1860-talet 
en ny maskintyp försedd med en ny nålsort, såkallade tungnålar. Uppfinnaren hette 
JW Lambs och hans nya stickmaskin kom att patenteras i New York år 1868. JW 
Lambs maskin var den första som var avsedd för dagligt bruk. 
 
Ingenjören Per Persson kom år 1880 att förenkla strumpstickandet i Sverige. 
Maskinen kunde nu användas av alla och inte långt efter det fanns flatstickmaskiner i 
många av de svenska hemmen. Detta kom att resultera i att många kvinnor som 
vanligtvis arbetade med hushållet fick möjlighet att tjäna egna pengar. Denna runda 
vevdrivna strumpstickmaskin introducerades i Sverige runt sekelskiftet 1900. De 

                                            
10 Industrialismen 100 år av Mats Hallvarsson ISBN 91-7176-019-9 (1980) s.11-13 
11 Tekoindustrin och förändringarna i den internationella arbetsfördelningen – konsekvenser för 

lokalisering och sysselsättning i Sverige av Kjell Gustavsson ISBN: 91-86472-03-8 (1983) s.132-
s.168  
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tillverkades främst i England och importerades sedan för att användas till 
strumpproduktion i de svenska hemmen12.  
 
Det var vanligt att kvinnor och även män under det tidiga 1900-talet (ca år 1900-
1950) försörjde sig på strumpstickning genom att antingen köpa eller hyra in sig på 
en strumpstickmaskin från ett företag. Man jobbade hemifrån men lönestickade för 
bolaget och betalningen kunde ligga på 5kr/dussin antal strumpor. En 
strumpstickmaskin kunde på den tiden kosta runt 300kr vid kontakt betalning. Dessa 
maskiner var byggda för att hålla och det finns dokumenterat att hemarbetare 
stickade strumpor i sina hem på en och samma maskin i över 20 år. Det var vanligt 
att kunskapen gick i arv inom familjen. 
 
I Sverige fanns det främst två typer av cylinderstickande strumpstickmaskiner. Den 
ena hette Viktoria och kom från hemsticksbolaget i Stockholm. Maskinen tros från 
början vara en Imperia tillverkad i England men som märkts om till Viktoria då den 
såldes på den svenska marknaden. På den cylinderstickande maskinen ligger 
tungnålarna i en cylinder och maskinen vevas för hand. Maskinen fästes vid kanten 
av ett bord eller en bänk och arbetaren satt ner och vevade. Vanligast 
förekommande nålantal på dessa maskiner var 84st, men den engelska Imperian 
tillverkades också med 72st respektive 120st nålar. En annan maskin som användes 
i de svenska hemmen kallades ARE och tillverkades på licens i Sverige. 
 
Ytterligare en maskinmodell som användes i början av 1900-talet i Sverige kallades 
Favorit. Denna maskin tillverkades i Nässjö och har istället för en cylinder olika skivor 
där nålarna är placerade. Favoriten var en vanligare och enklare maskin än de andra 
som såldes i Sverige. 13

 
Under hela 1900-talet har utvecklingen av strumpstickmaskinen fortsatt, men mycket 
är detsamma som på den första cylinderstickmaskinen. Det finns idag 
cylinderstickande strumpmaskiner med antingen en eller två nålbäddar. Man 
använder sig nästan uteslutande av nålsorten tungnålar. 
 
Det finns flera stora leverantörer av strumpstickmaskiner i världen men de som 
används och säljs i Sverige tillverkas främst i Europa. Några av de stora 
strumpstickmaskinsleverantörerna i Europa är Sangiacomo SpA, Matec SpA, 
Christoph Liebers GmbH, Bentley Ltd, BTSR international SpA, Rosso Industrie SpA, 
Solis, Lonati och Santoni. 
 

                                            
12 Utdrag ur hemmets handarbetslexikon, fogtdals förlag Malmö,1991 
13 http://www.ankisdesign.nu/maskinhistoria.htm 2011-04-05 10:21 
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3.3 SVERIGES STRUMPSTICKSMARKNAD IDAG 
Det finns idag ett flertal företag på den svenska marknaden som producerar 
strumpor. Några av de företagen som presenteras i studien har strumpor som enda 
produktgrupp och kan med hjälp av 70 maskiner producera upp till 1,3 miljoner par 
strumpor per år.14

3.2.1 Seger Europe AB 
Seger drivs idag av VD:n Per Segerqvist, son till grundaren Gunnar Segerqvist men 
ägs av det börsnoterade bolaget New Wave. Företaget består av Seger Europe, 
tillverkningsdelen och Seger United som marknadsför internationella 
sportvarumärken. Idag arbetar omkring 70 personer inom Seger Europe och 45 
personer inom Seger United. Enligt Per Segerqvist har strumporna blivit nästan lika 
viktiga som skorna, åtminstone för världseliten. Och dessa kunderna kräver hög 
kvalitet och bra utvecklade produkter. Produkter de tillverkar är bland annat 
löparstrumpor som minimerar risken för skoskav, slalomsockor som ska se till att få 
bort mjölksyran i benen och mössor som värmer och andas.15

3.2.2 Bola AB 
1931 startade bröderna Helge och Bertil Olander strumptillverkning i Grönahög 
utanför Ulricehamn. 1939 bildade de bolaget Bröderna Olander AB som idag har 
namnet BOLA. Tillverkningen bestod till en början främst av enklare sockor. I takt 
med att det allmänna sport- och fritidsintresset i Sverige växte under 1970-talet 
tillverkades allt mer olika typer av sportstrumpor. Samtidigt etablerades BOLA som 
varumärke. Under denna expansiva period fram till 1990-talet drevs bolaget av Tage 
Olander och George Olander, söner till bolagets grundare. Från slutet av 1900-talet 
drev Tage familjeföretaget själv fram till 2008 då Peter Bäck och Mats Nilsson trädde 
in som delägare. 
 
Bola tillverkar idag strumpor av hög svensk kvalitet. All deras produktion sker i 
Sverige och i deras breda sortiment finns strumpor enligt deras vision passar för alla 
tillfällen och som får dina fötter att må bra. De tillverkar även profilstrumpor med 
företags eller föreningars logotyp på, allt från tunna bomulls-, till fotbolls- eller varför 
inte ullstrumpor.16

3.2.3 CanSocks AB 
I Gällstad ligger en av Nordens största strumptillverkare CanSocks. Företaget 
tillverkar sitt eget varumärke för såväl barn som vuxna men tillverkar även strumpor 
åt kända varumärken. De arbetar med allt från design, produktutveckling till 
förpackad produkt. CanSocks tillverkar profilstrumpor i material av hög kvalitet mixat 

                                            
14 Bilaga 8 – Intervju med Dan Sandqvist, Cansocks 
15 http://www.e24.se/business/konsumentvaror/svensksytt_576521.e24   2011-04-26 10:17 
16 http://www.bola.se/ 2011-04-27 13:56 
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med de önskade funktionerna för ett framgångsrikt koncept. Utifrån de olika 
profilstrumporna kan företag själva välja från ett urval färger, modeller och eventuella 
mönster och loggor. Företagets mål är att alltid ligga främst och tillfredsställa de 
behov som finns på marknaden.17

3.2.4  Cai AB 
Cai grundades 1946 av Carl-Axel Inganäs. I dag ägs företaget av tredje generationen 
där Anna Inganäs driver företaget i familjeanda. Idag har Cai ett 20-tal anställda. I 
företagets sortiment finns kollektioner för både arbete, sport och fritid. De tillverkar 
även strumpor för detaljhandels- och profilföretag. Deras koncept innebär att 
strumporna ska ge användaren ett mervärde, vilket de menar sker genom en 
kombination av kvalitet, design och funktion. Cai har valt att behålla och utveckla 
produktionen i Sverige för att bevara traditionen och kunnandet om de speciella 
nordiska förhållandena för att på bästa sätt tillfredsställa kunden. Med egen 
tillverkning ökar de flexibiliteten i både ledtid och kvantitet. Genom tillverkning i 
Sverige minskar de transporter och värnar därför om miljön.18

3.2.5 Woolpower AB 
Woolpower är idag helt inriktat på tillverkning av varma underställ, sockor och 
förstärkningsplagg som säljs under varumärket Woolpower. Företaget har ett 
sjuttiotal anställda och all produktion från garn till färdigsytt plagg sker i Östersund, i 
Sveriges fjällvärld. Ungefär 80 % av försäljningen sker på export till mer än 25 länder 
runt om i världen. 
 
 
 
 

                                            
17 http://www.cansocks.se/  2011-04-26 11:05 
18 http://www.cai.se  2011-04-26 10:37 
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3.2.6 Strumpsticksföretag med produktion i Sverige 
Tabellen nedan visar några av de företag som bedriver strumpproduktion på den 
svenska marknaden idag. Den ger en överskådlig information om företagens 
kapacitet, hur produktionen ser ut och vad de har för planer för framtiden.  
 

 

3.2.6.1 Sammanställning av stickföretag med produktion i Sverige 
Av de företag som undersökts i studien använder majoriteten sig av datoriserade 
strumpstickmaskiner. Efterfrågan på de mekaniska maskinerna finns dock hos två av 
de tillfrågade företagen på grund av att de vill utöka sina produktionsmöjligheter och 
kunna erbjuda de produkter som kunderna efterfrågar. Vissa mekaniska maskinerna 
kan producera kvaliteter som inte går att få fram på datoriserade 
strumpstickmaskiner. Under 1960-talet stickades strumpor på en mekanisk 
strumpstickmaskin genom upphandlingar från Sveriges Försvarsmakt. Dessa 
upphandlingar används än idag, vilket resulterar i att de enda maskinerna som får 
användas för produktionen av försvarets strumpor är de mekaniska maskinerna 
Bentley som är tillverkade på 1950-talet. 
 
Det finns företag som har mekaniska maskiner som inte går i produktion på grund av 
mekaniska fel eller bristande kunskap. Några företag ansåg att de mekaniska 
maskinerna inte kan bidra till företagets lönsamhet och väljer istället att endast köpa 
in datoriserade maskiner. I de nyare datoriserade maskinerna sker sömnaden 
automatiskt i direkt anslutning till strumpstickmaskinen, vilket resulterar i att 
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maskinen tillverkar helt färdiga strumpor. De enda efterbearbetningar som krävs är 
tvätt och paketering. 
 
Flera av de företag som tillfrågats har skrotat maskiner som de inte längre anser sig 
ha användning för. Det kan vara maskiner som inte längre får några ordrar eller 
maskiner som inte längre fungerar. Man ser ingen mening med att renovera 
maskinerna och skrotar dem istället. Det händer också att maskinerna säljs tillbaka 
till återförsäljaren som skapar en andrahandsmarknad. 
 
Det är ont om reservdelar till de mekaniska maskinerna och de delar som finns att få 
tag på är ofta väldigt dyra. Man tar därför på ett av företagen tillvara på så många 
maskindelar som möjligt hos de trasiga maskinerna innan de skrotas. 
 
40 % av de tillfrågade företagen har hela produktionskedjan, från idé till färdig 
strumpa, i Sverige. Företagen har i dagsläget inga planer på att flytta produktionen 
utomlands. På ett av företagen har man 3 anställda sömmerskor som jobbar i skift för 
att minska förslitningsskador på grund av monotomt sömnadsarbete. 
 
Hos de företag där man valt att lägga delar av produktionen utomlands var det främst 
de steg som inkluderade mänsklig arbetskraft. Sömnad, tvätt och paketering lades i 
ett av fallen ut på grund av att den svenska arbetskraft som skulle behövas för 
sömnad drastiskt höjer produktionskostnaderna. Det fraktas i det fallet strumpor från 
Sverige till Baltikum för att tvättas, sy ihop strumporna i tån och paketera dem för att 
tillslut transporteras tillbaka till Sverige. Det vanligaste transportmedlet bland de 
tillfrågade företagen var båt, lastbil eller bil. 
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3.2.7 Strumpsticksföretag med produktion utomlands 
För att se på den svenska marknaden från ytterligare ett perspektiv har två Svenska 
företag med produktion utomlands intervjuats. I tabellen nedan ges en överskådlig 
bild över var de producerar sina strumpor, varför de valt att lägga produktionen i 
dessa länder och om de i framtiden planerar att flytta produktionen till Sverige. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.7.1 Sammanställning av företag med produktion utomlands 
De tillfrågade företagen bedriver ingen egen strumpproduktion i Sverige och har inte 
heller några planer på att flytta hit produktionen. Företagen har båda design och 
produktutveckling på sitt kontor i Sverige och ett av dem anser att den produktion 
som idag bedrivs på stickerier i Sverige inte kommer upp i deras kvantiteter. Av 
denna anledning har de valt att lägga produktionen utomlands, främst i Turkiet och 
Kina där man kan lägga större ordrar och få bättre priser. Det andra företaget var 
mer prisorienterat och ansåg att kostnaderna för att lägga produktionen i Sverige 
skulle bli allt för dyr samt att urvalet av fabriker är mer begränsat här. 
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3.3 ÅTERFÖRSÄLJARE MED SERVICETEKNIKER 
De företag på den svenska marknaden som säljer strumpstickmaskiner och tillbehör 
erbjuder ibland tjänster där service och reparationer av maskinerna ingår. Detta 
underlättar för tillverkarna när de får problem med sina maskiner.  

3.3.1 ACG Nyström AB 
ACG Nyström är ett internationellt företag som marknadsför avancerad utrustning, 
system och kunskap till den tillverkande industrin som förädlar traditionell textil, 
teknisk textil och andra liknande materialtyper. Företaget arbetar som leverantörer 
inom brodyr, sömnad/textil och tillskärning/konstruktion. Säljer nya och begagnade 
maskiner för bland annat textil- och konfektionsindustrin samt teknisk textil med den 
senaste tekniken när det gäller sömnad, tillskärning och sammanfogning med 
limning, samt reservdelar och tillbehör. Skärmaskiner för utskärning med kniv och 
vatten, läggbord, design- och konstruktionssystem, CAD/CAS/CAM. De arbetar med 
utbildning och support, service och reparationer av de flesta typer av 
industrimaskiner.  
 
ACG nyström har kunder inom den traditionella textil- och konfektionsindustrin, men 
även inom möbelindustrin, bilindustrin, tillverkare av kapell, tält, segel, båtkapell, 
markiser, reklamindustrin samt tillverkare som arbetar med förädling av liknande 
materialtyper.19

3.3.2 Indukta AB 
Indukta etablerades för över 50 år sedan som ett dotterbolag till Husqvarna 
Vapenfabrik för försäljning av industrisymaskiner. 
Verksamheten flyttades 1958 till Borås, som då var centrum för svensk tekoindustri. 
Allteftersom Husqvarna avvecklade industrisymaskinsverksamheten, kompletterade 
Indukta programmet med agenturer för flera världsledande tillverkare av 
industrisymaskiner och närliggande produkter såsom skärutrustning, stickmaskiner, 
svetsmaskiner, brodyrmaskiner osv. Verksamheten övertogs samtidigt av familjen 
Stjärnerud. Under tiden som den svenska sömnadstillverkningen flyttade ut till länder 
med lägre produktionskostnader, spred Indukta sin verksamhet geografiskt och är 
idag representerat med systerbolag eller partners i Danmark, Finland, Polen och 
Norge.20

3.3.3 Textrico AB 
Textrico grundades 1986. Företaget är i dag beläget i Ulricehamn och är 
specialiserade på försäljning av maskiner, nålar och tillbehör till textilindustrin i 
Norden och Baltikum, främst till trikåindustrin. Förutom försäljning av nya maskiner 

                                            
19 http://www.acgnystrom.se/index.php/om/om-acg-nystrom/ 2011-04-26 12:17 

http://se.kompass.com/profile_SE004713_sv/acg-nystr%C3%B6m-ab-ps.html  2011-04-2611:15 
20 http://www.indukta-progenta.se/foeretaget/om-oss.html  2011-04-26 11: 26 
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köper och säljer företaget även begagnade maskiner, framförallt Flat- och 
Rundsticksmaskiner.21

3.3.4 Exapro.com 
Exapro.com är en av flera marknadsplatser på Internet för begagnade maskiner. Där 
kan man som företag eller privatperson läsa om maskinen och få ett pris direkt på 
skärmen.22  

3.3.5 Skand teko-teknik AB 
Skand Teko-teknik grundades 1991 av Ronny Olsson och Fredrik Hufnagl, då under 
namnet ACG Trikåservice. Företaget ligger i Gällstad och är specialiserade på 
strumpstickmaskiner, tillbehörsmaskiner, reservdelar och utbildning på 
textilmaskiner. De har ett stort lager av reservdelar, sliders, sinkers och nålar.  
Skand Teko-teknik har agenturerna i Skandinavien för Sangiacomo SpA, Matec SpA, 
Christoph Liebers GmbH, Salzmann Strech AG, Bentley Ltd, BTSR International 
SpA, Rosso Industrie SpA och Solis samt ett nära samarbete med Mucchetti, Nuova 
Remital, Irmac, Herzog, Hufnagl Schleif technic. 

3.3.6 Sammanfattning av återförsäljare 
Det finns ett fåtal företag på marknaden som arbetar med service och reparationer av 
strumpstickmaskiner och många av dem säljer även både nya och begagnade 
maskiner. Företagen har i flera fall ett brett utbud av tillbehör till textilmaskiner. Men 
jämfört med antalet företag och privatpersoner är det få som arbetar med 
reparationer och det är därför svårt för företag och privatpersoner med dessa 
maskiner att få hjälp med service på maskinerna. Något som de flesta av dessa 
företag erbjuder är kurser för att lära ut kunskap om användandet av maskinen.  
 
Flertalet företag är inte bara verksamma på den svenska marknaden utan även i bl.a. 
norden. Att de arbetar ute i flera länder kan göra att de inte är lika tillgängliga för 
strumpstickföretagen på den svenska marknaden.  
 

3.4 MASKINMODELLER 
I mitten på 80-talet var det populärt att både hobbysticka strumpor och att sälja till 
olika företag på den svenska marknaden. Det var vanligt att man som privatperson 
kunde köpa strumpmaskiner och ställa hemma i källaren för produktion.  
 
Varje stickmaskin är en egen individ. Det är omöjligt att få exakt likadana strumpor på 
två maskiner trots att de har samma inställningar. Detta beror på att de är manuellt 

                                            
21 http://www.textrico.se/  2011-04-26 11:45 
22 http://www.exapro.com/sangiacomo-circular-knitting-machine-

pt11866/?counter=136&product_category=520&ce_norms=False&currency_best=EUR 2011-05-09 
18:27 
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inställda, har olika spänningar, att sinkerringarna inte står i samma höjd vilket leder 
till att de inte gör likadana maskor. På de elektroniska maskinerna går dessa 
inställningar att sparas på diskett och överföras till flera maskiner för att få så 
liknande strumpor som möjligt. Men det finns parametrar som påverkar såväl gamla 
som nya maskiner, bland annat om maskinen är kall eller varm och storleken på 
garnkonerna. De äldre mekaniska maskinerna som går i tvåskift står stilla under 
natten, vilket gör att de kallnar och behövs då vid start värmas upp vilket kan ta 1-2 
timmar. Det var då tvunget att köras några prover innan maskinen blev varm och 
kunde tillverka varan exakt rätt. Att laga eller bygga om en helmekanisk maskin tar 
väldigt lång tid även för en liten justering då det behövs plockas bort många delar för 
att komma åt den inre delen av maskinen. 

3.4.1 Helmekanisk maskin 
Det är idag svårt att få tag i begagnade strumpstickmaskiner som är i bra skick. I de 
fall där tillgång på dessa maskiner finns är bristen på reservdelar och i vissa fall även 
kunskapen om dess funktioner. Detta problem gör att företag i vissa fall skrotar 
maskinerna när de istället hade kunnat säljas för att repareras eller användas som 
reservdelar på andra företag. Ofta är dessa maskiner inte speciellt värdefulla 
pengamässigt, vilket resulterar i att företag ibland väljer att ha maskinerna stående 
utan produktion istället för att sälja dem hela eller som reservdelar. 
 
Ett problem för de företag som har mekaniska strumpstickmaskiner är att det sällan 
finns några instruktionsböcker eller manualer bevarade som visar hur dessa 
maskiner fungerar. Kunskaperna finns istället hos de personer som arbetar eller har 
arbetat i branschen. Förr gick kunskapen i arv inom familjen då det var vanligt att 
man drev mindre företag eller hade egna stickmaskiner hemma.23

 
När stickföretagen investerar i nya maskiner händer det i flera fall att de gamla 
maskinerna skrotas på grund av att de anses vara i för dåligt skick för att användas i 
produktion. Det kan handla om flera äldre maskiner av samma modell som skrotas 
vid ett och samma tillfälle. I vissa fall där maskinerna är i bättre skick säljer företagen 
tillbaka dem till leverantörerna.24 Problem som kan uppstå när företag säljer 
begagnade strumpstickmaskiner vidare är att det nya företaget inte har någon 
kunskap om hur maskinen fungerar. Det kan innebära svårigheter för det nya 
företaget att få möjlighet till utbildning på maskinen på grund av sekretess hos det 
säljande företaget. Det finns dock mindre serviceföretag med rätt kunskap och 
kompetens dit företagen kan söka sig till för att gå kurser på sin strumpstickmaskin. 
Ofta har dessa servicetekniker tidigare jobbat på något av de större stickföretagen i 
Sverige och fått sin kunskap därifrån. 
 

                                            
23 http://www.ankisdesign.nu/maskinhistoria.htm 2011-04-05 (10:21) 
24  Bilaga 3 – Intervju med Per Segerqvist, SEGER 
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Maskiner som ännu inte gått i produktion eller som stått stilla länge är väldigt tröga 
att få igång. Den behövs oljas ordentligt flera gånger under uppstarten med slipolja 
och vanlig olja, annars kan det hända att klackarna slits sönder och nålarna går av. I 
de nya helelektroniska maskinerna finns uppstartningsprogram där maskinen själv 
sköter uppstarten och arbetar tom innan den är redo för produktion. 
De är på de äldre helmekaniska maskinerna man kan få riktigt fin kvalitet, detta på 
grund av att produktionshastigheten är så pass låg att man kan använda ett finare 
garn. 
 
Kostnaderna för att köpa in en begagnad mekanisk stickmaskin är endast en bråkdel 
av det pris man behöver betala för att investera i en ny datoriserad 
strumpstickmaskin. Dock är renoveringsarbete och service mer komplicerat på en 
mekanisk maskin på grund av att det kan vara brist på reservdelar. I vissa fall bygger 
serviceteknikerna egna reservdelar eller bygger om befintliga delar till maskinerna. 
 
Andra produktområden än strumpor som provats på de mekaniska maskinerna är 
tumvantar, dubbelstrumpor, handledsvärmare och mobilfodral. Det har även gjorts 
metervara, då plockas häl och tå bort och maskinen stickar bara ”skaft” i form av 
slangvara på en maskin med trumma. Skillnaden mellan elektroniken och mekaniken 
är att den mekaniska maskinen är byggd för att göra häl och tå. Om de momenten 
ska tas bort kan det ta flera dagar att bygga om maskinen medan man på den 
elektroniska bara kan ändra inställningarna i datorn. 
 
På äldre mekaniska dubbelcylindermaskiner kan man producera kvaliteter som inte 
går på de elektroniska singelmaskinerna med ribbskiva. Det går att ta fram liknande 
produkter på nya maskiner men inte lika bra.  
 
På grund av den mekaniska maskinens låga produktionshastighet kan man med 
denna maskin sticka med mycket svagare garner än på den fulleletroniska maskinen. 
Det kan handla om mycket finfibriga och enkeltvinnade garner som väljs att 
användas för att få en produkt med mycket fin kvalitet, eller garner i lägre prisklasser 
som ofta inte har en hög slitstyrka. Detta gör att det finns möjlighet att sticka 
strumpor i en både låg och mycket högre prisklass. 25

3.4.2 Halvelektronisk maskin 
I början på 1980-talet kom den första halvelektroniska strumpstickmaskinen och 
priset låg då på en halv miljon svenska kronor. Detta var tidigt i datoriseringen i 
allmänhet och man såg fördelarna med att förbättra och förenkla 
mönstringsmöjligheterna på maskinerna genom att göra dem datoriserade. Den 
första strumpstickmaskinen med datoriserad mönstring visades upp på en mässa i 
Hannover 1984. Den hade två mönstringssystem och man kunde endast använda 

                                            
25 Bilaga 5 – Intervju med Ronny Olsson 
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två olika färger i samma maskrad. Mönstringen kunde man lägga över hela strumpan 
förutom i häl och tå. Man hade på de halvelektroniska maskinerna bytt ut 
mönstertrummorna mot en dator som styrde mönstringen. Men även om mönstringen 
var datoriserad fick man fortfarande göra övriga ändringar på det gamla viset 
eftersom resten av maskinen var mekanisk. Kassetterna till mönstringen kostade 
omkring 200-300kr/st och man kunde ha två mönster per kassett, ett på varje sida. 
Utvecklingen gick snabbt under 1990-talet och efter bara ett år hade en programvara 
utvecklats som gjorde att man kunde använda sig av tre olika färger i samma 
maskrad. Denna utveckling gjorde det lättare att byta mönstringen på maskinen som 
då gjordes i ett datorprogram och fördes över till maskinens mönstringsdator via 
diskett. Detta resulterade i att det producerades allt fler strumpor med fler olika 
mönster och färger. Den datoriserade mönstringen var en början på utvecklingen till 
en fullelektronisk maskin.26

3.4.3 Fullelektronisk maskin 
De första fullelektroniska maskinerna kom i slutet av 80-talet då i form av 
Intarsiamaskiner. Det var världsutställning på den första Intarsiamaskinen i Charlotte 
i North Carolina. Den sågs som en fantastisk maskin med många möjligheter. 
Utvecklingen gick därefter mycket fort, på 90-talet utvecklades elektroniken, 
programvaran samt teknikerna och man gick på bara tio år över till att bara tillverka 
datoriserade strumpstickmaskiner. Det var nu under 1990-talet som utvecklingen 
verkligen tog fart, innan dess hade maskinerna i stort sett varit desamma sedan i 
slutet på början av 1900-talet. 
 
Så kallade tåstrumpor går inte att sticka på en vanlig strumpstickmaskin eftersom de 
olika tårna behöver stickas var för sig och vanliga strumpstickmaskiner är byggda för 
att göra hela slut. Dessa strumpor stickas istället på elektroniska vantmaskiner. På 
vanliga strumpstickmaskiner kan man istället använda olika effekter som tillför 
strumpan speciella egenskaper som komfort, kvalitet eller design. Det kan ibland 
vara nödvändigt att bygga om delar av maskinerna för att få dessa effekter. 
 
På en fullelektronisk maskin behövs ett starkt garn som klarar av den höga 
produktionshastigheten och andra påfrestningar som garnet utsätts för under 
strumpans tillverkning. Tunnare enkeltvinnade garner går därför inte att sticka på de 
fullelektroniska maskinerna eftersom fibrerna i detta garn inte är tillräckligt långa 
vilket gör att garnet blir svagare och kan brista. Sticklåsarna i en strumpstickmaskin 
är mycket branta eftersom diametern i maskinen är liten. Det går i rörelse ner ett stort 
antal nålar samtidigt som också ska dra till sig materialet. Hastigheten och antalet 
nålar kan då göra att det enkeltvinnade garnet brister om det inte har tillräckligt långa 
fibrer som gör det starkt. Man kan därför ibland vara tvungen att reducera 
hastigheten även på de mekaniska maskinerna för att garnet inte ska brista. Ju 
                                            
26 Bilaga 5 – Intervju med Ronny Olsson 
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starkare garn man har desto snabbare kan maskinen arbeta. På elektroniska 
maskiner är det därför säkrast att sticka med dubbeltvinnat garn. Man kan dock inte 
få lika fina ytor som man får av enkeltvinnat garn som har lättare för att sticka hankor 
(öglan som bildas i frottén), då det dubbeltvinnade garnet är tjockare och hårdare. 
 
Det finns idag fullelektroniska maskiner med automatisk storlekskontroll som läser av 
att strumpan stämmer överens med önskat mått. Maskinen läser hela tiden av 
strumpan vid bestämda mätpunkter för att se om den håller måttet till mallstrumpan. 
Skulle mätningen visa avvikelser ändras sticklåsarna automatiskt för att den vid 
nästa avläsningspunkt ska stämma. Maskinen kompenserar sig själv för att få de 
mått och storlekar som är önskade. Denna storlekskontroll används speciellt vid 
tillverkning av strumpbyxor där det är viktigt att strumpbyxans olika delar i slutändan 
passar ihop. 
 
Möjligheterna med en fullelektronisk stickmaskin är många. Man har stora 
mönstringsmöjligheter och på vissa modeller sys tån ihop direkt och kommer ut som 
en färdig produkt ur maskinen. Detta moment är mycket effektivt och sparar både tid 
och pengar.27

 
3.5 FLYTTA PRODUKTIONEN TILL SVERIGE 

Det finns många företag i Sverige som importerar strumpor. De företag som har egen 
design och produktutveckling i Sverige lägger ofta ut delar av produktionskedjan till 
låglöneländer, ofta till länder i Europa eller Asien. Men allt eftersom den etiska 
medvetenheten växer i världen blir förhållandena på fabrikerna bättre och lönerna till 
arbetarna höjs successivt. I dessa länder blir det nu dyrare och mindre lönsamt att 
lägga sin produktion, då löneskillnaderna inte är lika stora längre. Flera textilföretag 
på den svenska marknaden har redan börjat flytta tillbaka sin produktion till 
Sverige28. Det finns en jättestark trend med gedigna och ekologiska produkter, 
speciellt hos 70- och 80-talister. Där är konsumenten är ofta beredd att betala ett 
högre pris för närproducerade varor.29  
 
På grund av de höjda lönerna i Kina och valutakursen för euron som höjts drastiskt i 
Europa har Sverige idag kommit till ett läge då det blir ekonomiskt lönsamt att flytta 
tillbaka en del av produktionen till Sverige. Textilföretaget Wendre arbetar inom 
textilbranschen och har i en intervju berättat att de tröttnat på att anpassa sig efter 
dåliga tider. De vill nu utöka sin produktion av kviltade produkter till hemtextil, industri 
och sjukvård genom att flytta tillverkningen från Kina till Växjö. Enligt Vd Bengt 
Svangård ser företaget fram emot en framtid för tillverkning av kviltade produkter i 
Sverige.  

                                            
27 Bilaga 5 – Intervju med Ronny Olsson 
28 http://smp.se/nyheter/vaxjo/textilforetag-vill-flytta-produktion-till-sverige%281044446%29.gm 2011-04-27 13:43 
29 Borås Tidning 6 mars 2011 s.39 ”Sätila of Sweden satsar i Mark” 
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Trots att Sverige har befunnit sig i en lågkonjunktur och att företagets omsättning 
under de senaste åren minskat vill de nu öka sin produktion genom planer på att 
börja tillverka dunprodukter i Växjö. Vd Bengt förklarar att de har resurser i form av 
maskiner och skulle därigenom kunna fördubbla sin produktion. 
Vd Bengt Svangård ser ljust på framtiden. 

 
– Självklart så kommer vi att påverkas av finanskrisen, även om vi inte 
har gjort det än. Men med de tankar och idéer vi har inför framtiden så 
tror jag att vi kan förändra vår situation och växa som företag.(2008) 30

 
Företaget Sätila of Sweden satsar på svenskproducerade produkter och flyttar i år 
sin produktion från Estland till Sverige. Företaget hängde, som många andra, med i 
den stora vågen som flyttade produktionen från Sverige till Baltikum under 1990-talet.  
De plockar nu hem maskinparken och investerar även i nya moderna maskiner för att 
effektivisera produktionen som kommer att ligga i Mark. De nya maskinerna innebär 
att en anställd kan sköta fler maskiner samtidigt. Vissa maskiner kan även sticka 
färdiga produkter direkt i maskinen och man slipper fler efterbehandlingssteg som 
t.ex. sömnad. Det finns också maskiner som är omställningsbara i funktion vilket gör 
att de kan anpassas och användas i produktion för olika produkter året runt.  
 
Enligt produktionschefen Thomas Järvenstrand är löneskillnaden mellan Estland och 
Sverige inte lika stor längre och det blir effektivare att ha all produktion på samma 
ställe. Sätila of Sweden har hela tiden haft delar av produktionen i Mark, men satsar 
nu på helt svenskproducerade produkter. Efterbearbetningar som sömnad kommer 
fortfarande att ligga i Estland. Thomas Järvenstrand säger att han gärna skulle 
plocka hem även sömnaden till Sverige om det vore möjligt men Sverige tappade 
sömnadskompetensen efter alla utflyttningar och momentet sömnad är för 
arbetsintensivt. Löneläget skiljer sig fortfarande åt i detta produktionssteg. 31

 
3.6 PRODUKTION UTOMLANDS 

Befolkningen i Kina är generellt sett lågutbildade, vilket är en av anledningarna till att 
arbetarnas löner är lägre jämfört med andra länder där utbildningsnivån är högre. 
Företag väljer ofta att lägga den del av sin produktion som inte behöver en högre 
utbildningsnivå i ett låglöneland.  
 
Rumänien är ett av de lågavlönade länder där utbildningsnivån är relativt hög jämfört 
med andra låglöneländer. Detta medför att man kan lägga mer avancerad produktion 
i Rumänien än i Kina, men fortfarande utföra den billigare än i t.ex. Norge eller 
Sverige. 
                                            
30 http://smp.se/nyheter/vaxjo/textilforetag-vill-flytta-produktion-till-sverige(1044446).gm 2011-05-02 15:41  
31 Borås Tidning 6 mars 2011 s.39 ”Sätila of Sweden satsar i Mark” 
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Således flyttar företagen enbart en del av produktionen eller montering av varan, då 
den delen av produktionskedjan inte kräver någon hög utbildning vilket medför att 
den kan läggas i de länder där lönerna och utbildningsnivån är lägre. De mer 
utbildningsintensiva delarna av produktionen stannar kvar på den inhemska 
marknaden där företagets anställda anses vara mer välutbildade.  
 

3.7 LÖNSAM STRUMPPRODUKTION I SVERIGE 
På flera företag stickas strumporna i Sverige och skickas därefter utomlands för 
efterbearbetning och transporteras färdigpaketerade tillbaka till Sverige och ut till 
företag och återförsäljare. Det går enligt dessa företag inte att bedriva en lönsam att 
strumpproduktion genom att lägga sömnaden och paketeringen i Sverige. Den delen 
av produktionskedjan behöver läggas ut där lönerna är lägre än i Sverige. 
 
De företag som har båda produktion, sömnad och efterbearbetning i Sverige är stolta 
över att kunna ha hela produktionskedjan på ett och samma ställe. De anser att 
priserna för produktionen blir aningen högre, men säger att det istället tillför 
produkterna ett högre värde. 
 
Per Segerqvist, VD för Seger Europe konstaterar att deras produkter är svåra att 
tillverka i låglöneländer. Fabrikerna i Kina kräver generellt enormt stora ordrar för att 
sy och det långa avståndet försvårar kvalitetskontroll och utvecklingsarbete av de 
högteknologiska produkterna. Effektivitet i produktionen är dock A och O för att det 
ska vara lönsamt att tillverka mössor och sockor i Sverige. Här krävs moderna 
maskiner, som är i gång mer än en fyrtiotimmarsvecka och de anställda arbetar 
därför i tvåskift. Fabrikens strumpstickmaskiner, som kostar runt en halv miljon styck, 
är helautomatiserade. Det tar tre minuter att sticka och sy ihop strumpan i tån och 
innan den spottat ur sig en färdig har den redan påbörjat nästa.32

3.7.1 Maskinval 
Har man höga kvantiteter är det ofta inte lönsamt att producera på mekaniska 
strumpstickmaskiner eftersom de har för låg produktionshastighet. Det krävs i detta 
fall modernare maskiner i form av fullelektroniska maskiner för att producera de höga 
kvantiteterna, då denna maskin har en mycket högre produktionshastighet än den 
helmekaniska maskinen.  
 
Den mekaniska maskinen lämpar sig bättre till att tillverka mindre kvantiteter med en 
högre kvalitet. Den mekaniska maskinen är den enda maskinen som klarar av att 
sticka varor med mycket finfibriga och enkeltvinnade garner utan garnet brister på 
grund av påfrestningar från maskinen. Är garnet mycket tunt kan 
produktionshastigheten behöva sänkas även på dessa maskiner. 
                                            
32 http://www.e24.se/business/konsumentvaror/svensksytt_576521.e24   2011-04-26 10:17 
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När strumpor produceras på mekaniska maskiner behöver de genomgå flera steg 
innan de är helt färdiga. Strumpan går efter stickning till sömnad där den vrängs och 
tån sys ihop. En fullelektronisk maskin där tån sys i direkt anslutning till 
stickmaskinen kan ett par strumpor stickas på ca 8 minuter. Jämfört med den 
mekaniska maskinen där produktionshastigheten är lägre stickas ett par strumpor på 
ca 6 minuter och har då flera steg kvar att genomgå innan strumpan är helt färdig. 
Genom att använda elektroniska maskiner sparar företaget därför både tid och 
resurser. 
 
Övergången från den mekaniska till den halvdatoriserade maskinen innebar att 
mönstringen kom att göras på datorn istället för att göras för hand direkt på 
maskinen, vilket gjordes på den mekaniska och tog lång tid. Detta resulterade i att 
det gick att mönstra större delar av strumpan och man fick fler mönstringsmöjligheter. 
På denna maskin finns möjligheten att använda sig av tre färger i en och samma 
maskrad, till skillnad från den helmekaniska där det endast gick att använda två olika 
färger samtidigt. På denna maskin gick det mycket enklare och snabbare att byta 
mönster eftersom man inte längre behövde bygga om själva maskinen för att göra 
detta. I valet mellan att använda en äldre mekanisk maskin eller en äldre 
halvelektronisk maskin bör man dock ha i åtanke att gammal elektronik krånglar mer 
än gammal mekanik. 
 
Vidare till den helelektroniska maskinen har mycket utvecklats från den 
halvdatoriserade, inte minst antalet färger som kan användas och 
mönstringsmöjligheterna. Mönstringen sker även på de helelektroniska maskinerna 
via datorn och överförs enkelt till maskinerna. Alla inställningar som kan göras på de 
elektroniska maskinerna görs på datorer och överförs till maskinerna i form t.ex. USB 
eller diskett, vilket gör det enkelt att få likadana inställningar på alla maskinerna. Det 
finns dock parametrar, som storlekarna på garnkonerna och om maskinen är varm 
eller kall, som kan göra att resultatet från de olika elektroniska maskinerna kan skilja 
sig något.  De mekaniska maskinerna ses alla som olika individer då 
maskininställningar och ändringar görs för hand och det är mycket svårt, näst intill 
omöjligt att få exakt samma inställningar på de olika maskinerna. Detta gör att 
resultatet från olika mekaniska maskiner kan skilja sig något. 
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4.  DISKUSSION 
I detta avsnitt speglas forskarnas egna åsikter kring studien och dess innehåll. 
Tankar och idéer kring produktion i Sverige jämfört med att producera i låglöneländer 
och eventuella svagheter i metoder och data identifieras. 
 

4.1  SVERIGES STRUMPSTICKMARKNAD 
Gamla mekaniska maskiner är en resurs på den svenska marknaden som inte 
används till fullo. Maskinerna står ofta ur produktion på stickföretagen om de inte 
anses bidra till företagets lönsamhet. Ett antagande forskarna gjort angående företag 
som har mekaniska maskiner stående utanför produktion är att de väljer att ha kvar 
maskinen för att inte riskera att gynna sina konkurrenter vid försäljning av dem. De 
mekaniska maskinerna är pengamässigt inte värda mycket, vilket gör att man inte 
tjänar något på att sälja dem. Man skulle kunna skapa en mer utbredd marknad i 
Sverige om man sålde vidare sina mekaniska maskiner till företag eller 
privatpersoner. 
 
Datorns utveckling under 1980-talet gjorde det möjligt att skapa strumpor med 
avancerade program och mönster. Den mekaniska maskinen blev snabbt ett 
andrahandsval på grund av fördelarna med att maskinen numera kunde styras 
elektroniskt via datorn. Forskarna till studien har ställt sig frågan: Gick utvecklingen 
från mekaniska till elektroniska strumpstickmaskiner för fort? De äldre mekaniska 
strumpstickmaskinerna är rejäla och fungerar lika bra idag som de gjorde för 60 år 
sedan. Hade det gått att bevara den mekaniska maskinen och dess egenskaper på 
ett bättre sätt i utvecklingen? Den mekaniska maskinen hade kunnat utvecklas för att 
förstärka de egenskaper som gör att man idag faktiskt väljer att ha kvar maskinen för 
att tillverka de kvaliteter som inte går att göra på de elektroniska maskinerna. Då 
dagens marknad inte bara efterfrågar strumpor i massproduktion hade en utveckling 
av den mekaniska maskinen kunnat göra att fler företag och privatpersoner använder 
sig av maskinen. 
 
Företag på den svenska marknaden vill ofta vara uppdaterade med den nyaste 
teknologin och de nyaste teknikerna för att tillfredställa sina kunders behov och 
önskningar. Man kan göra väldigt avancerade mönster på strumpor med hjälp av en 
fullelektronisk maskin, men är det vad marknaden efterfrågar idag? Även modet för 
strumpor förändras hela tiden, och efterfrågan på maskinerna som producerar dem 
påverkas av vad som är modernt och populärt för tillfället. 
 
Ett antagande som uppkommit under arbetets gång är att det antagligen är de 
enklare strumpmodellerna som överlag säljer bäst på den svenska marknaden. Till 
dessa modeller behöver man ingen avancerad teknik och strumporna skulle 
antagligen gå att tillverka på en 60 år gammal mekanisk maskin. Ett sätt att bättre 
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utnyttja de resurser som finns ute på många företag är att undersöka om de 
mekaniska maskinerna kan uppfylla de behov man har idag. 
 

4.2  ÅTERFÖRSÄLJARE MED REPARATÖRER AV MASKINER 
På dagens marknad är antalet reparatörer och servicetekniker få jämfört med antalet 
verksamma inom strumpstickningsmarknaden. En fråga forskarna ställde sig var om 
det finns för få reparatörer och kunniga om de mekaniska maskinerna och om det 
borde läggas större vikt på den marknaden. Det är möjligt att de mekaniska 
maskinerna skulle komma att användas i större utsträckning om fler resurser för 
utlärning, service och reparationer skulle finnas. Samtidigt går utvecklingen med de 
elektroniska maskinerna framåt och det är då inte säkert att det skulle vara lönsamt 
att starta nya företag inom service och reparation, eller om de företag som redan 
finns skulle lägga vikt vid de mekaniska maskinerna.  
 
Men om det startas fler strumpsticksföretag eller om de redan etablerade företagen 
på den svenska marknaden ökade sin produktion skulle behovet av reparatörer och 
återförsäljare öka. De företag som redan är verksamma i Sverige skulle kunna skapa 
fler arbetstillfällen och nya företag inom branschen skulle antagligen uppkomma. 
Större vikt skulle läggas på marknaden i Sverige och man skulle kunna utveckla 
branschen tillsammans. 
 
Problemet med brist på kunniga reparatörer och servicetekniker tycks ligga vid de 
mekaniska maskinerna då det kunnandet vanligtvis lärs ut och överförs till yngre 
generationer inom familjen. Detta skulle kunna göra att kunskaperna inte tas till vara 
på ordentligt eftersom det inte läggs någon vikt i marknaden med de äldre 
maskinerna. Eftersom de elektroniska maskinerna och dess utveckling ligger för 
framtiden läggs där större vikt på utlärningen av service och reparationer. Det finns 
idag ett behov av fler serviceföretag för strumpstickmaskinerna på den svenska 
marknaden. 
 

4.3  STRUMPSTICKMARKNADEN I FRAMTIDEN 
De mekaniska maskinerna försvinner mer och mer från marknaden på grund av att 
de blir äldre, slutar fungera och att företagen på ett eller annat sätt gör sig av med 
dem. Tillslut kommer det inte att finnas några mekaniska maskiner kvar på 
marknaden, vilket gör de fullelektroniska maskinerna till det enda alternativet framtill 
att tekniken utvecklas igen. Det går bara spekulera kring hur maskinparkerna skulle 
kunna se ut i framtiden, men med den hastighet som teknologin utvecklas idag skulle 
det kunna utvecklas maskiner som inte kräver någon mänsklig service eller styrning, 
där maskinen sköter allt själv. 
 
Dock är fysiskt arbete något som gör gott för människan och som inte helt kan 
ersättas med teknologi. De två i kombination kan däremot komplettera varandra och 
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skapa bra produkter och ett lättare arbete. I slutändan överträffar ett skickligt 
handarbete en maskinproducerad produkt. 
 
Kunskapen om de mekaniska maskinerna blir sämre med tiden på grund av att ny 
teknologi tar över mer och mer. Det är trots det viktigt att föra kunskapen om de 
mekaniska maskinerna vidare för att hjälpa nästkommande generationer att fullt ut 
förstå hur de elektroniska maskinerna fungerar. På en mekanisk maskin är de olika 
delarna blottade för att man lätt ska kunna göra inställningarna direkt på maskinen. 
Det ger en möjlighet till att studera maskinen i arbete och förstå de olika moment och 
processer som sker vid tillverkningen av en strumpa. I en elektronisk maskin sker 
processerna innanför ett skal och på grund av högre hastighet är det svårt att förstå 
hur det går till. I utbildningssyfte är de mekaniska maskinerna att föredra framför de 
elektroniska. 
 
En fråga forskarna under studien ställde sig själva var om det fanns fler 
användningsområden för att maskinen skulle komma att användas mer. Något som i 
dagsläget redan testats att tillverka på den mekaniska maskinen är tumvantar, 
dubbelstrumpor, handledsvärmare och mobilfodral. Det har även gjorts metervara, då 
plockas häl och tå bort och maskinen stickar bara ”skaft” i form av slangvara på en 
maskin med trumma. Med vetenskapen om att andra produktområden redan testats 
och varit positiva ger detta rum för ytterligare produktutveckling. 
 

4.4  FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 
Skulle studien ha genomförts på en annan marknad hade utfallet säkert blivit ett helt 
annat. Ett förslag till vidare studier är att undersöka större strumpstickmarknader i 
andra länder och se hur långt de kommit i utvecklingen. Strumpproduktionen Turkiet 
skulle vara intressant att undersöka för att se vad som gör att de har den mest 
utbredda strumpproduktionen i Europa. För att kunna utveckla marknaden i Sverige 
kan man lära av dem som är framgångsrika på andra marknader. På denna marknad 
är antagligen användandet av de mekaniska maskinerna mer utbrett på grund av att 
de även har resurser till efterbearbetning av produkterna på plats. 
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5.  SLUTSATSER 
I detta avsnitt besvaras frågeställningen, det redogörs för vad forskarna kommit fram 
till med studien. Vad som krävs för att kunna bedriva lönsam strumpsticksproduktion i 
Sverige idag och vilka möjligheter det finns i framtiden.  
 

5.1  HUVUDFÅGESTÄLLNING 

5.1.1 Vad krävs för att kunna bedriva en lönsam strumpproduktion i Sverige? 
Utvecklingen av strumpproduktionen i Sverige pågår hela tiden och företagen 
uppdaterar sina maskinparker och utbildar sina anställda, vilket leder till en utveckling 
av marknaden. Om det är lönsamt att tillverka strumpor i Sverige kan till stor del bero 
på hur stort företaget är, hur brett produktsortiment de har, hur stor deras produktion 
är och vad de använder sig av för maskiner.  
 
Att de mekaniska maskinerna har en låg produktionshastighet och att marknaden 
idag efterfrågar ekologiskt och närproducerat gör att det finns chans att ha en lönsam 
produktion med äldre mekaniska maskinerna i Sverige. Hittar man en kund som 
efterfrågar en viss typ av produkt kan det vara lönsamt att använda sig av mekaniska 
strumpstickmaskiner om de uppfyller de produktionskrav som kunden har. Ett 
exempel på detta är Försvarsmakten som tack vare sin upphandling gör att 
mekaniska Bentley-maskiner efterfrågas och hålls i produktion. 
 
För de företag som använder sig av de nyare elektroniska maskinerna och 
producerar en större kvantitet kan det vara mer lönsamt att lägga ut delar av 
produktionen i låglöneländer. Även om lönerna i dessa länder har ökat de senaste 
åren och förmodligen kommer att fortsätta stiga framöver kommer det ändå att vara 
mindre kostsamt att producera i dessa länder än i Sverige. Det kan i det fall vara bra 
att lägga ut de delar av produktionen som inte kräver så pass hög utbildningsnivå, för 
att istället lägga mer vikt i de delar av produktionskedjan som valts att ha kvar i 
Sverige. Det faktum att Sverige i allmänhet är ett högutbildat land och där 
utbildningen ökar kan göra att det i framtiden inte finns lika många arbetare på 
marknaden för möjlig produktion på hemmaplan. 
 
För att effektivast kunna bedriva lönsam strumpstickning på den svenska marknaden 
krävs dock kunniga och tillgängliga servicetekniker samt fulldatoriserade maskiner 
som inte kräver några efterbearbetningssteg. Produktionen måste gå så effektivt som 
möjligt för att minimera produktionskostnaderna. Rekommendationen från forskarnas 
sida är att använda de mekaniska maskinerna i största möjliga mån, i kombination 
med de fulldatoriserade för att fullt utnyttja resurserna och bedriva en lönsam 
produktion. 
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Flera textilföretag flyttar hem delar av sin produktion från utlandet för att istället 
bedriva den på den svenska marknaden. Forskarna tror att vi kommer få se mer av 
detta i framtiden, att fler och fler företag kommer satsa på svensk produktion.
 
Framtiden för strumpstickandet på den svenska marknaden ser ljus ut, enligt 
forskarna till studien. Behovet av strumpor kommer alltid att finnas hos konsumenten 
så länge människan behöver skydda sina fötter mot kyla eller skav från skor. 
Trenden går mer och mer åt ekologiska och närproducerade produkter, vilket inte 
bara gynnar de företag som redan är etablerade på den svenska marknaden utan 
som också öppnar upp möjligheterna för nya företag att etablera sig. 
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BILAGA 1 
 

 
IETV 
Intervju med Krister Karlsson, VD 
(2011-02-24, 10:20) 
 
Märker du att det finns en efterfrågan på gamla strumpstickmaskiner idag? 

- Ja det finns en efterfrågan på gamla maskiner. 
 
Vilka är det som är intresserade av att köpa begagnade maskiner? 

- Det är främst de stora stickbolagen i Sverige som efterfrågar begagnade 
strumpstickmaskiner. (Cansocks, Seger Europe, Woolpower, Bola) 

 
Var får man tag på begagnade strumpstickmaskiner i Sverige idag? 

- Jag letar uteslutande efter stickmaskiner ute i Europa och säljer dem sedan 
vidare till de större stickföretagen i Sverige. 

 
 



BILAGA 2 
 

 
BOLA 
Intervju med Mats Nilsson, Marknadsansvarig  
(2011-02-24, 09:24) 
 
Ungefär hur många strumpstickmaskiner har ni i produktion dagligen? 

- Det är varierande, men runt 50-70 maskiner ligger i produktion dagligen. De är 
av varierande ålder, vi stickar på både nya och äldre modeller. 

 
Finns det en efterfrågan på gamla strumpstickmaskiner på marknaden? 

- Ja det finns en efterfrågan på gamla strumpstickmaskiner idag. Vi själva är 
alltid på jakt efter både nya och gamla modeller av strumpstickmaskiner för att 
kunna möta våra kundes önskemål. Anledningen till att vi bl.a. söker efter 
äldre modeller som är i bra skick är att det går att sticka strumpor på dessa 
som inte går att få fram på nya maskiner. Därför vill vi ha ett varierat utbud på 
våra maskiner. Modet ändras också, för 40 år sen man bara sticka tubsockar 
medan det idag är stor efterfrågan på kvalitetsstrumpor till bl.a. elitidrottare. 
Då är det viktigt att kunna erbjuda kunden det som efterfrågas, genom att ha 
rätt maskin till rätt produkt. 

 
Vad händer med de maskiner ni inte längre har användning för? 

- Förra året slängde vi 10st gamla strumpstickmaskiner på soptippen eftersom 
vi ansåg att de var för gamla och inget att ha längre. Äldre maskiner kan vara i 
ganska dåligt skick och behöver oftast renoveras och restaureras, men det 
finns sällan reservdelar att få tag på så då slängs dom istället. 

 
Var hittar ni begagnade strumpstickmaskiner? 

- För 20-30 år sen dammsög Kina den europeiska marknaden på maskiner för 
att kunna komma igång med sina verksamheter så det är idag svårt att få tag 
på begagnade strumpstickmaskiner i Sverige. Idag är Sverige ett u-land när 
det gäller textilproduktion, marknaden är i princip död. Men det finns ju företag 
i Europa, som Tyskland och England, som tillverkar strumpstickmaskiner och 
som byter in gamla maskiner och säljer vidare. Fungerar på samma sätt som 
hos bilhandlare. Där kan man ibland få tag på maskiner. 

 
Intervju med Mats Nilsson, Marknadsansvarig 
(2011-05-16, 14:40) 
 
Har ni all er strumpproduktion i Sverige? (Stickning, sömnad, paketering osv.) 

- Ja. 
 
Om ja: 
Har ni några planer på att flytta produktion utomlands? 

- Vi kommer att, så långt som möjligt, fortsätta att vara 100 % svensktillverkare 
 
Vilka olika transportmedel använder ni er av? 

- Uteslutande bil. 

 
 



BILAGA 3 
 

 
SEGER EUROPE 
Intervju med Per Segerqvist, VD 
(2011-02-24, 12:00) 
 
Ungefär hur många strumpstickmaskiner har ni i produktion dagligen? 

- Vi har ca 80 stycken maskiner i produktion. Åldrarna är blandare men ungefär 
70 % av våra maskiner vi har idag är inte äldre än 6 år. 

 
Finns det en efterfrågan på gamla strumpstickmaskiner på marknaden? 

- Det finns en efterfrågan. Men det är svårt att hitta maskiner som är bra. Det 
finns ingen marknad för maskiner som är över 10 år, men de som är yngre än 
så har en marknad. Vi köpte in tre begagnade förra året men i dagsläget 
efterfrågar vi nya maskiner och köpte i januari i år in 10 nya 
strumpstickmaskiner. 

 
Vad händer med de maskiner ni inte längre har användning för? 

- Blir de tillräckligt gamla, över 15 år och vi sätter ner dem och ser att det inte 
finns en marknad för de produkter som stickas på dessa maskiner skickas till 
skroten för återvinning. Annars säljer vi dem vidare till något annat land eller i 
Sverige. 

 
Var hittar ni begagnade strumpstickmaskiner? 

- Oftast tar vi kontakt med agenter eller de tillverkande fabrikerna. 
 
Intervju med Per Segerqvist, VD 
(2011-05-16, 14:40) 
 
Har ni all er strumpproduktion i Sverige? (Stickning, sömnad, paketering osv.) 

– Man kan säga att ungefär 80 % av alla strumpor vi säljer tillverkas i Sverige. 
Där alla steg i produktion ligger i Sverige. 

 
Om ja: 
Har ni några planer på att flytta produktion utomlands? 

– Vi har inga planer på att flytta ut mer delar av vår produktion till andra länder. 
 
Om nej: 
Var har ni produktion och varför har ni valt att lägga den just där? 

– Det kan då handla om löneproduktion och då ligger den främst i Baltikum. 
 
Vilka delar av produktionen lägger ni ut? 

– Det kan vara både sömnad och stickning. 
 
När det gäller logistik, vilka olika transportmedel använder ni er av? 

– Bil 
  

Har ni några planer på att flytta dessa delar av produktionen till Sverige? 
– Det har vi inte.  

 
 



BILAGA 4 
 

 
WOOLPOWER 
Intervju med Pål Duva, Produktansvarig 
(2011-02-24, 11:02) 
 
Ungefär hur många strumpstickmaskiner har ni i produktion dagligen? 

- Ja vi har väl en ungefär 10 maskiner i produktion. 
 
Finns det en efterfrågan på gamla strumpstickmaskiner på marknaden? 

- Jo men det tror jag att det kan göra. Vi investerar bara i nya maskiner, 
begagnade maskiner är inget vi efterfrågar. 

 
Vad händer med de maskiner ni inte längre har användning för? 

- Vi har haft modeller som vi gjort oss av med tidigare, men det var längesen vi 
sålde dem maskinerna.  

 
Var hittar ni begagnade strumpstickmaskiner? 

- Begagnade maskiner är inget vi efterfrågar.  

 
 



BILAGA 5 
 

 
INTERVJU MED RONNY OLSSON 
(2011-04-11) 

 
Att byta ett mönster på de gamla helmekaniska strumpstickmaskinerna är väldigt 
omständigt och tar lång tid, trots omständigheterna gjordes detta ganska ofta förr. Då 
fanns det många små strumpföretag som arbetade med flera olika företag och var då 
efter avslutat samarbete eller leverans tvungna att byta mönster och logga enligt 
önskemål när ett nytt samarbete eller leverans påbörjades. 
Dubbeltvinnat garn är svårare att köra och får inte lika fina ytor som enkeltvinnat 
garn, då det dubbeltvinnade garnet är tjockare och hårdare. Det enkeltvinnade garnet 
har lättare för att få hankor. Ett problem med det enkeltvinnade garnet är dock att om 
fibrerna i garnet inte är tillräckligt långa så brister garnet. ex. när man stickar 
sandwishfrotté där garnet läggs runt frotteöglan. På grund av att sticklåsarna är så 
branta eftersom diametern i en strumpstickmaskin är liten får man ner många nålar i 
rörelse samtidigt som ska dra till sig materialet. Farten och antalet nålar kan då göra 
att det enkeltvinnade garnet brister om det inte har tillräckligt långa fibrer som gör det 
enkeltvinnade garnet starkare. Man kan därför ibland vara tvungen att reducera 
farten för att garnet inte ska brista, ju starkare garn man har desto snabbare kan 
maskinen arbeta. 
Principen och systemen är desamma i alla maskiner, det som skiljer de äldre mot de 
nya är datorsystemen. För att få förståelse för de nya elektroniska maskinerna är det 
därför lättare att börja studera de mekaniska maskinerna för att se ex. var låsen ska 
gå in och var de ska gå ut. Detta går inte att se på de elektroniska maskinerna då de 
flesta delar är inbyggda och gömda bakom ett skal.  
För att kunna ändra grundprogrammet behöver man veta hur maskinen fungerar. 
Man kan t.ex. inte byta trådförare var som helst. Vid byte av färg blir det en liten 
övergång som oftast läggs mitt bak. Kan man inte maskinen och försöker ändra kan 
maskinen köra ihop sig och något gå sönder. Design och hur man lägger mönster i 
stickade plagg är svårt, det går ex. inte att få raka linjer då maskorna gör att det blir 
hackigt, små trappor. Materialet som är rörligt gör att mönstret inte ser likadant ut när 
det ligger på ett bord som när plagget sitter på människan. Design och teknik krockar 
därför ofta om designern inte har kunskaper inom material, garner, trikå och 
maskinens arbetsgång. 
Varje maskin är en individ. Det är omöjligt att få olika maskiner exakt lika inställda, 
eftersom de är manuellt inställda. De har olika spänningar, sinkerringarna står inte i 
samma höjd och gör då inte lika maskor. På de elektroniska maskinerna går dessa 
inställningar att sparas på diskett och överföras till de andra maskinerna. Men det 
finns parametrar som påverkar såväl gamla som nya maskiner, bl.a. om maskinen är 
kall eller varm och storleken på konerna. De äldre mekaniska maskinerna som går i 
tvåskift står stilla under natten, vilket gör att de kallnar och behövs då vid start 
värmas upp vilket kan ta 1-2 timmar. Det var då tvunget att köras några prover innan 
maskinen blev varm och varan blivit riktig. 
 
Det finns idag fullelektroniska maskiner med storlekskontroll i sig, de läser av en 
strumpa som är bra, när det sen stickas läser maskinen hela tiden av vid olika 
punkter för att se om den håller måttet till mallstrumpan. Gör den inte det ändras 
sticklåsarna automatiskt för att den vid nästa avläsningstillfälle ska stämma. 

 
 



Maskinen kompenserar sig själv för att få riktiga storlekar. Detta sätt används 
speciellt till strumpbyxor. 
På de äldre mekaniska dubbelcylindermaskiner kan man producera kvaliteter som 
inte går på de elektroniska singelmaskinerna med ribbskiva. Det går att göra liknande 
men inte alls likadan.  
Om man plockar isär en äldre maskin kan man se att den inte alls är mycket sliten 
och den kan efter 60 år göra lika fina kvaliteter. De är otroligt driftsäkra. Har man 
ställt in dem ordentligt och de går som man vill, kan de gå en väldigt lång tid utan att 
de krånglar. När man ändrar en maskin tar det ett tag innan de ”går in sig”, när de 
gått ett tag ökar produktiviteten successivt. På Cansocks stickar man fortfarande 
strumpor till militären på maskiner (Kometer) som byggdes på 1950-talet. 
Anledningen till att man gör detta är att man inom militären fortfarande använder sig 
av samma upphandlingar som man gjorde på den tiden och i dessa instruktioner står 
det att strumporna bara får tillverkas på dessa maskiner. 
Vissa maskiner slängs idag vilket kan vara onödigt då de går att använda som 
reservdelar. Ronny hade den filosofin att han alltid sparade alla maskiner och 
använde några av dem som reservdelar. Han kunde ha 10 maskiner och ha 5 
undanställda, varifrån han tog delar till de han använde. Hans filosofi var att de 
maskinerna han hade undanställda och som var betalda användes för att finansiera 
de nya han köpte. Räknar man ut vad en ny maskin kostar och vad man ska ha per 
par för att få teckning på maskinen, behövde han de äldre mekaniska maskinerna då 
han kunde ha ett bra pris på strumporna som gjordes och ta reservdelar från de han 
ställt undan för att hålla igång de mekaniska maskinerna längre, få bättre lönsamhet 
och utifrån det få pengar till de nya maskinerna. 
Ronnys och en kompanjon startade ett företag och arbetade som agenter för 
maskinerna och servade, reparerade och sålde maskiner och utbildade folk. De gick 
på utbildning ibland annat Italien för att lära sig datorsystemen på de elektroniska 
maskinerna. De fick över fler agenter från Italien som tidigare samarbetat med ACG 
Nyström. Det för att de jobbade med service Hade ett brett kontaktnät och hade inte 
försäljningsorganisation på samma vis och kunde då lägga sig annorlunda i priser 
jämfört med ACG Nyström.  
I dagsläget tillverkas inga helmekaniska maskiner. Det finns möjlighet att nytillverka 
reservdelar till maskinerna men det görs då på beställning och leveranstiden kan då 
vara lång. Både instruktionsböcker och reservdelskataloger finns idag ofta bevarat 
och sparas tillsammans med maskinerna. Reservdelar finns även att få tag ifrån 
maskiner som inte är brukbara och säljs i delar. Eftersom det fortfarande finns många 
äldre maskiner i bruk i världen är det fortfarande lönsamt att sälja reservdelar.  
 
Halvdatoriserad maskin 
I mitten på 80-talet var det populärt att köpa strumpmaskiner och ställa hemma i 
källaren. 1985 kom den första halvdatoriserade strumpstickmaskinen och den 
kostade då en halv miljon kronor. Detta var ganska tidigt i datoriseringen över huvud 
taget, man såg fördelarna med att underlätta mönstringen på maskinerna genom 
datoriseringen. Maskinen var den första, på mässan i Hannover 1984, som visades 
och den hade två mönstersystem. Man kunde endast använda två olika färger i 
samma maskrad, men mönstringen kunde man lägga över hela strumpan (förutom i 
häl och tå). Man hade på de halvdatoriserade maskinerna bytt ut mönstertrummorna 
mot en dator som styrde mönstringen. Men även om mönstringen var datoriserad fick 
man fortfarande byta kammar och liknande eftersom resten av maskinen var 
mekanisk. Dessa maskiner var väldigt populära, alla ville ha dem. Kassetterna till 

 
 



mönstringen kostade 200-300kr/st och man kunde ha två mönster per kassett, ett på 
varje sida. Från det att denna maskin med två färger i samma maskrad kom, till det 
att den med tre färger utvecklades gick det bara ungefär ett år. Man kunde till en 
början endast använda sig av två färger, men utvecklingen gick snabbt och efter bara 
ett år utvecklade man ett system som gjorde att man kunde mönstra med tre färger i 
samma maskrad.   
 
Fullelektronisk maskin 
De första fullelektroniska maskinerna kom i slutet av 80-talet då i form av 
Intarsiamaskiner. Det var världsutställning på den första Intarsiamaskinen i Charlotte 
i North Carolina. Den sågs som en fantastisk maskin med många möjligheter. 
Utvecklingen gick därefter mycket fort, på 90-talet utvecklades elektroniken, 
programvaran och teknikerna och man gick på bara tio år över till att bara tillverka 
datoriserade strumpstickmaskiner. Det var nu under 1990-talet som utveckligen 
verkligen tog fart, innan dess hade maskinerna i stort sett varit desamma sedan i 
slutet på 1800-talet/början av 1900-talet. 
Andra produktområden som provats på de äldre mekaniska maskinerna är 
tumvantar, dubbelstrumpor, handledsvärmare och mobilfodral. Det har även gjorts 
metervara, då plockas häl och tå bort och maskinen stickar bara ”skaft” i form av 
slangvara på en maskin med trumma. Skillnaden mellan elektronik och mekaniken är 
att den mekaniska maskinen är byggd för att göra häl och tå, ska de momenten tas 
bort kan det ta upp mot tre dagar att utföra den ändringen. På de fullelektronisk 
maskin görs dessa inställningar snabbt på datorn. En skillnad på en fullelektronisk 
maskin är att man får ut färdiga produkter, till skillnad mot de mekaniska där det 
behövs göras fler moment efter för att få en färdig produkt.  
Maskiner som ännu inte gått i produktion är väldikt tröga att få igång. Den behövs 
oljas ordentligt flera gånger under uppstart med slipolja och vanlig olja, annars kan 
det hända att klackarna slits sönder och nålarna går av. I de nya helelektroniska 
maskinerna finns uppstartningsprogram där maskinen själv sköter uppstarten och 
arbetar tom innan den är redo för produktion.  
De är på de äldre helmekaniska maskinerna man kan få riktigt fin kvalitet, detta på 
grund av att produktionshastigheten är så pass låg att man kan använda ett så fint 
garn som brister vid för hög hastighet. 
En strumpprodukt som inte kan tillverkas på strumpmaskiner är tåstrumpor då de 
olika tårna stickas för sig och den möjligheten har inte strumpmaskinen då den är 
byggd för att göra hela slut . Dessa strumpor görs på en elektronisk vantmaskin. Det 
man kan göra med strumpmaskinerna är att lägga till effekter. En effekt Ronny 
tidigare testat i samarbete med Craft är att lägga till en extra sula i ull i strumpan. För 
att få detta att fungera fick han bygga om maskinen för att sätta dit en extra 
trådförare som rördes upp och ner med hjälp av tryckluft för att kunna lägga in ett 
extra garn som samtidigt som sulan i foten stickades, stickade den extra ullsulan. Att 
bygga om en maskin ar mycket komplicerat även om det är en liten ändring som ska 
göras. Att sätta dit en extra trådförare tog Ronny cirka 40 timmar. Även att laga en 
helmekanisk maskin tar väldigt lång tid även för en liten reparation då det behövs 
plockas bort många och små delar för att komma åt den inre delen av maskinen. 

 
 



BILAGA 6 
 

 
HAPPYSOCKS 
Intervju med Louise Nilsson, Produktion/Inköpsansvarig 
(2011-05-16, 14:28) 
 
Vi har läst att ni har er produktion i Turkiet. Har ni all er produktion i Turkiet? Varför 
har ni valt just i Turkiet? 

- Just nu har vi märk att de håller en hög kvalité, samt att distributions-mässigt 
ligger landet väldigt bra till, med tanke på kortare leveranstider, i förhållande 
till tex Kina. 

 
Vilka delar i er värdekedja har ni i Sverige och vilka ligger i Turkiet? (t.ex. 
Design/produktutveckling, logistik, produktion) 

- Design/produktutveckling samt logistik ligger i Sverige. ProduKtion i Turkiet.  
 
Vilka transportmedel använder ni er av från fabrik till lager och vidare till 
återförsäljare? 

- Lastil, dock använder sig våra distributörer av flyg, båt, lastbil eller dylik. 
 
Har ni några planer på/eller kan tänka er att flytta produktionen till Sverige?  
Om ja: På grund av vad?  
Om nej: Varför inte? 

-  Priset! Våra kostander skulle bli allt för höga av att producera våra strumpor i 
Sverige, samt att utbudet av fabriker skulle minska.  
 

 
 



BILAGA 7 
 

 
CAI 
Intervju med Anna Inganäs, VD 
(2011-05-17, 08:40) 
 
Ungefär hur många strumpstickmaskiner har ni i produktion dagligen? 

- Helt beroende på säsong och orderingång. Om vi tittar på det just nu har vi 
kanske 40 stycken i arbete. 

 
Finns det en efterfrågan på gamla strumpstickmaskiner på marknaden? 

- Ja det finns det och vi använder oss av både datoriserade och mekaniska. Vi 
kör jättemycket på de mekaniska maskinerna fortfarande och vi har produkter 
som ökar för varje år. Det är inte så att man inte kan tillverka dessa produkter 
på datoriserade maskiner men eftersom vi redan har de mekaniska och det 
fungerar bra så finns det i nuläget ingen anledning att byta. Vi letar inte efter 
nya i nuläget, vi klarar oss med de vi har. 

 
Vad händer med de maskiner ni inte längre har användning för? 

- Dom som vi aldrig hade order på, det är inte så många, dem har vi skrotat 
eftersom det inte finns någon marknad för dem nu. Investerar vi i nya 
maskiner försöker vi placera om i vår maskinhall så alla får plats. 

 
Var hittar ni begagnade strumpstickmaskiner? 

- Vi har inte köpt några begagnade maskiner på hemskt många år. Vid ett 
tillfälle köpte vi begagnade maskiner av ett företag som lade ner sin 
verksamhet, men det har bara hänt en gång. 

 
Intervju med Anna Inganäs, VD 
(2011-05-17, 8:40) 
 
Har ni all er strumpproduktion i Sverige? (Stickning, sömnad, paketering osv.) 

– När det gäller egentillverkat ligger all produktion i Sverige. Vi har en 
tradingverksamhet vid sidan av också och då är allt som går under den trading. 

 
Om ja: 
Har ni några planer på att flytta produktion utomlands? 

– Nej det har vi inte. Vi är stolta över att ha den helt i Sverige. Men det är också 
något dyrare. Vi har ungefär 3 stycken som kan sy, de jobbar i skift. 

 
 



BILAGA 8 
 

 
CANSOCKS 
Intervju med Dan Sandqvist, Produktion  
(2011-05-16, 15:40) 
 
Ungefär hur många strumpstickmaskiner har ni i produktion dagligen? 

- Ca 65-70 maskiner som är igång dagligen. Vi producerar i snitt 7 par strumpor 
i timmen per maskin, det blir 1,3 miljoner strumpor per år. 

 
Finns det en efterfrågan på gamla strumpstickmaskiner på marknaden? 

- Vi har både mekaniska och datoriserade maskiner. Vi har bl.a. jagat riktigt 
gamla Bentley maskiner på marknaden. Vi har just nu 18 stycken Bentleys. 
Dessa gör strumpor till en och samma kund. 

 
Vad händer med de maskiner ni inte längre har användning för? 

-  Vi behåller de som är utslitna för att använda reservdelarna, eftersom det är 
så dyrt att köpa annars. Vi plockar så mycket som möjligt från de äldre 
maskinerna och använder dem till andra maskiner. 

 
Var hittar ni begagnade strumpstickmaskiner? 

- Vi har en kontakt med en garnleverantör som hjälper oss att hitta maskiner. Vi 
har också kontakt med Skand Teko-teknik här i gällstad som hjälper till att 
hitta gamla stickmaskiner. 

 
 
Intervju med Dan Sandqvist, Produktion  
(2011-05-16, 15:40) 
 
Har ni all er strumpproduktion i Sverige? (Stickning, sömnad, paketering osv.) 

– Efterarbetet sker till 95 % i Baltikum. Priserna är den största anledningen, 
lönekostnaderna är för höga i Sverige. Det skulle inte funka att ha 
efterbearbetningen här i Sverige. Vi har haft det i Sverige innan, men vi har haft 
det utomlands iallafall de senaste 10 åren. 

 
Om ja: 
Har ni några planer på att flytta produktion utomlands? 

- Nej 
 
Om nej: 
Var har ni produktion och varför har ni valt att lägga den just där? 

– Det kan jag inte riktigt svara på, men det har alltid varit låga löner där. Vi har 
inga egna fabriker utan har kontakt med fabriker som har sömnad där. Vi köper 
tjänsterna av andra dem. 

 
Vilka delar av produktionen lägger ni ut? 

– Tvätt, sömnad och packning. 
 
När det gäller logistik, vilka olika transportmedel använder ni er av? 

 
 



– Lastbil och båt. Vi bokar inte det heller, det gör fabriken. 
 
Har ni några planer på att flytta dessa delar av produktionen till Sverige? 

– Nej det har vi inte. Det finns inte på kartan just nu. 

 
 



BILAGA 9 
 

 
TOPECO 
Intervju med Ulrika Rydenholm, Inköpschef 
(2011-05-17, 15:40) 
 
Var har ni er produktion och varför har ni valt att lägga den just där? 

– Vi har ingen egen produktion. Vi är en housesailer. Vi har design och 
produktutveckling i Helsingborg. Produktionen har vi främst i Turkiet och i 
Kina. Turkiet har den största sockmarknaden i Europa. I Kina lägger vi 
produktion på grund av priser och kvalitet. Kina de senaste 7-8 åren. 

 
Vilka delar i er värdekedja har ni i Sverige och vilka ligger utomlands? (t.ex. 
Design/produktutveckling, logistik, produktion) 

– Produktion, sömnad och paketering. 
 

Vilka transportmedel använder ni er av från fabrik till lager och vidare till 
återförsäljare? 

- Vi kör med båt från kina och lastbil från turkiet. 
 
Har ni några planer på/eller kan tänka er att flytta produktionen till Sverige?  
Om ja: På grund av vad? 
Om nej: Varför inte? 

- Det finns i princip ingen sockproduktion i Sverige. I alla fall inte som kan leva 
upp till den kapacitet som vi behöver.  
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