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Förord 

Den här kandidatuppsatsen är skriven inom området textilteknologi vid Textilhögskolan i 
Borås. Uppsatsen är baserad på ett uppdrag från textilföretaget AB Ludvig Svensson som 
efterfrågat bedömningsunderlag vid avsyning av tyg. Handledare från företaget har varit 
Peter Larsson, produktionschef och handledare representerad från Högskolan i Borås har 
varit Olle Holmudd. Den övervägande delen av arbetet har utförts på företaget där 
observationer och medverkan vid produktionen ligger till grund för uppsatsen. 
 
Stort tack till all personal på AB Ludvig Svensson som varit mycket hjälpsamma under hela 
arbetets gång. Ett extra tack till Mikael Knutsson, avsyningsansvarig, Anne Krantz Amour, 
kvalitets- och miljöchef samt våra handledare Peter Larsson och Olle Holmudd för stöd och 
råd. 
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Sammanfattning 

Dagligen bedömer människan sin omgivning utifrån sina fem sinnen. Då ett intryck ges från 
omgivningen sker en process, signaler skickas till hjärnan via nerver ifrån det sinne som 
stimulerats. På grund av den olika uppsättningen nervceller upplevs samma intryck skilt 
bland människor. I textilproduktion används visuell bedömning genom hela 
produktionsprocessen, från garn till färdig vara där tyget slutligen kontrolleras i sin helhet 
vid avsyningen. Avsyningsprocessen sker vid ett avsyningsbord där en operatör matar fram 
tyg på bordet. Frammatningen stoppas då fel upptäcks och de märks ut med hjälp av 
felkoder. Att avsyna och bedöma fel kan vara mycket svårt då uppfattningen om hur något 
ser ut är individuellt och således tolkas det som granskas olika.  
 
AB Ludvig Svensson har utformat uppdraget som går ut på att studera företagets 
bedömningsgrunder för tyg och utveckla dem för att kunna hantera svårbedömda fel. 
Företaget sorterar in svårbedömda fel i något de kallar en gråzon. Gråzon är oftast en 
benämning för ett svårdefinierat område. 
 
För att få en förståelse för var och hur fel uppstår i produktionen har observationer gjorts på 
företaget där hela textilprocessen studerats. Genom samtal med berörd personal och analyser 
av felvaror har bedömningsunderlag utvecklats. Bedömningsunderlaget går ut på att ge 
avsyningspersonalen så mycket information och kunskap som möjligt för en enklare 
bedömning. Studien har visat att gråzonen kan delas in i två delar, gråzon 1 och gråzon 2. 
Gråzon 1 behandlar tydliga fel där felkällan är okänd och gråzon 2 behandlar otydliga fel där 
den eventuella felkällan är känd. För att eliminera gråzon 1 ligger fokus på att ge 
avsyningspersonalen så mycket information om varan och dess processer som möjligt. 
Gråzon 2 kan minskas med hjälp av designbeskrivning om hur varan ska upplevas vid 
avsyningen. Beskrivningen placeras på ett textilt referensprov som avsynaren alltid använder 
vid syning av en vara. 
 

Nyckelord: Gråzon, avsyning, AB Ludvig Svensson, inredningstextil, bedömning, 
bedömningsunderlag, dokumentation, referensprov.  
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Abstract 

Daily man's surroundings are evaluated based on their five senses.  When an impression is 
given from the surroundings a process starts, signals are sent to the brain via nerves from the 
stimulated sense. Due to the different set of neurons the same impression is experienced 
differently among people. In textile production visual evaluation is used throughout the 
entire production process, from yarn to finished product, in which the fabric finally is 
checked in its whole at the inspection. The inspection process occurs at an inspection table 
where an operator feeds the fabric on to the table. The feeding is stopped when defects are 
discovered which are marked by defect codes. To inspect and evaluate defects can be very 
difficult when the perception of how something looks is individual and therefore what is 
examined is interpreted differently. 

AB Ludvig Svensson has designed the mission that is to study the company's evaluation 
criteria’s for fabric and develop them to be able to deal with imponderable defects. The 
company sorts imponderable defects into what they call a gray zone. Gray zone is usually a 
term used to describe an elusive area. 
 
To gain an understanding of where and how defects occurs in the production observations 
have been made at the company where the whole textile process has been studied. Through 
conversations with concerned staff and analysis of products with defects, evaluation material 
has been developed. The evaluation material is meant to give the inspection staff as much 
information and knowledge as possible for an easier evaluation. The study has shown that 
the gray zone can be divided into two parts, gray zone 1 and gray zone 2. Gray zone 1 
process clear defects where the defect source is unknown and gray zone 2 process unclear 
defects where the possible defect source is known. To eliminate gray zone 1, focus lays on 
providing the inspection staff with as much information about the product and its processes 
as possible. Gray zone 2 can be reduced with the help of a description from the designer of 
how the product should be experienced at the inspection. The description is placed on a 
fabric reference sample that the inspector always uses during the inspection process. 

 
Keywords: gray zone, inspection, AB Ludvig Svensson, interior textiles, evaluation material, 
documentation, reference sample. 
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1. Inledning 

Det första kapitlet i rapporten ger läsaren en inblick i ämnet genom en 

bakgrundsbeskrivning och problemformulering. Uppdraget presenteras, syftet samt 

avgränsningar. 

 

1.1 Introduktion och bakgrund 
!

Bedömning är något som är vanligt förekommande hos människan. Att vara kritisk och 
ifrågasättande är en stor del av bedömningsprocessen. Faktorer som kan spela in är kroppens 
sinnen, kunskap och igenkännande. I textilproduktion är bedömningsprocessen mer visuell 
och förekommer under hela processen från idé till färdig produkt. I varje enskild process 
bedöms varan utifrån de egenskaper som eftersträvas vid tillfället för bedömningen. Slutligen 
görs en helhetsbedömning innan varan paketeras och lagras, en så kallad avsyning. Avsyning 
kan ske både manuellt och automatiskt. Vid manuell avsyning i textilindustrin synas tyget på 
ett avsyningsbord . En operatör matar kontinuerligt fram tyg över avsyningsbordet och gör 
markeringar där fel uppkommer. Vid automatisk avsyning sker samma process fast utan 
operatör och fel synas med hjälp av ett optiskt öga som registrerar felen [6, s 131-132]. 
 

AB Ludvig Svensson tillverkar inrednings- och teknisk textil som levereras världen över. 
Varumärket för inredningstextil heter Svensson Markspelle och den tekniska textilen går 
under namnet Svensson. Textilierna tillhör olika produktgrupper där användningen skiljer sig 
åt och därmed är kraven olika. Att uppfylla de krav som ställs samt visa på ett bra 
kvalitetsarbete är en viktig del av arbetet hos företaget. Bakgrunden till den här studien finns 
i problematiken som uppstår vid bedömningen av tyg.  Det är viktigt att det finns ett 
enhetligt bedömningssätt på företaget samt att personalen har tillräcklig kunskap vid 
identifieringen av felkällan. Textil är ett levande material och genomgår många processer där 
olika typer av fel kan uppstå. Naturmaterial som bomull, lin och ull skiljer sig från fiber till 
fiber och beter sig inte på samma sätt som syntetiska material. Beroende på vilka fibrer som 
används i tyget kan utseendet ändra karaktär. Inredningstextilier ska både ha en funktion och 
vara estetiskt tilltalande, därför är det viktigt att tyget som producerats bedöms på rätt sätt 
och har rätt estetik. AB Ludvig Svensson kommer hädanefter namnges som LS för en 
enklare läsning. 
!

1.1.1 Problembakgrund 

Att avsyna och därmed bedöma fel som uppstått på ett tyg kan vara mycket svårt. 
Uppfattningen om hur något ser ut är individuell och således tolkas det som granskas olika. 
Vid avsyning är kunskap inom textilproduktion behövlig men även synförmågan är en 
avgörande faktor. Var människas synförmåga beror bland annat på synfältet, 
kontrastkänslighet, färgseende och ögonmotorik [11]. En del fel som upptäcks vid 
avsyningen är lättare att bedöma än andra då det är tydligt varifrån felen kommer.  Det 
händer dock att fel synas som inte går att bedöma. Felen hamnar i något som LS har valt att 
definiera som en gråzon. Gråzon är oftast en benämning för ett svårdefinierat område. Trots 
att det ställs hårda krav på produkterna som genomgår tester enligt kvalitetsstandarder, 
saknas idag tydliga bedömningsunderlag på företaget. Det är något som har eftersökts länge 
och anses vara en viktig del av företagets kvalitetsarbete [37]. 
!

!
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1.2 Syfte 
!

Huvudsyftet med den här rapporten är att studera företagets bedömningsgrunder för tyg och 
utveckla dem för att komma åt gråzonen. Målet är att förbättra och utveckla en 
bedömningsgrund där fel på textila varor enklare kan bedömas.  
 
Rapporten bygger på följande frågeställningar: 

 

• Finns det en gråzon eller går alla tyger bedöma? 

• Vad avgör om felet ligger i en gråzon? 

• Om det finns en gråzon, hur kan den elimineras? 

 

1.3 Avgränsningar 
!

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och har utförts i samarbete med ett företag. 
Studien har avgränsats till att enbart beröra företagets vävda inredningstextilier, Svensson 
Markspelle, där de flesta gråzoner uppkommer. Studien är även avgränsad till att fokusera på 
förbättringar vid avsyningsprocessen och inte vid produktionen.  

!
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2. Metod 

Kapitel två presenterar examensarbetets metodiska uppbyggnad och valet av de olika 

metoderna.  

!

2.1 Metodprocess 
!

Studien är i första hand baserad på en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden är 
uppbyggd på statistik, nedskriven teori och intervjuer samlade i en vetenskaplig rapport. Den 
kvalitativa undersökningsmetoden utgår vanligen från insamlad empiri där författarna drar 
egna slutsatser som analyseras och tolkas kritiskt [12]. En kvalitativ metod ger därmed 
möjlighet till en helhetsbild av en fältstudie på plats på företaget. Uppdraget från LS går ut 
på att skapa underlag för att lösa ett problem. Då krävs en bred utgångspunkt som efterhand 
ska smalna av för att komma närmare lösningar till problemet. En kvalitativ metod är därför 
att föredra. För att kunna göra en så övergripande fältstudie som möjligt krävs förståelse och 
kunskap för problemet. Hos textilingenjörsstudenter finns grundläggande kunskaper inom 
textilproduktion och övriga delar som berör ämnet. Med sådana kunskaper kan en djupare 
analys av ämnet göras och kvalitativ fakta tas fram. 
 

2.2 Datainsamling 
 

2.2.1 Intervjuteknik 

Intervjuer har skett löpande under hela arbetet och utförts av två författare. Användandet av 
två intervjupersoner kan anses som en fördel vid intervju av en person i en maktposition.  
Dock ska försiktighet vidtas på så vis att den svarande inte känner sig i underläge. Det kan 
underlätta att vara fler som för intervjun, då intervjuarbetet kan vara uppdelat på dem båda 
samt att en större reflektion av samtalet kan göras [8, s73].  
 

För att förtydliga kvalitativ data ur intervjuerna under arbetets gång har semistrukturerad och 
ostrukturerad intervjuteknik använts. Semistrukturerade intervjuer bygger på formulerade 
frågor som sker i samma ordningsföljd då svarsalternativen är givna eller öppna. 
Ostrukturerade intervjuer bygger på att frågeområdet är känt, men att respondenten själv får 
leda frågan samt att följdfrågor sker utan styrning. I en ostrukturerad intervjuteknik finns 
alltså inga standardiserade svarsalternativ [13, s 7-8]. De längre intervjuerna på företaget har 
skett efter tidsbokning och på en trygg plats för den svarande. De kortare intervjuerna har 
skett efter tidsutrymme, på den svarandes arbetsplats och vid behov, med en respektfull 
inställning till tid och arbetsinsats. Semistrukturerade intervjuer har använts i början av 
studien då det var viktigt att få en jämn helhet över de anställdas position och inställning. De 
ostrukturerade intervjuerna tog plats längre fram i arbetet på grund av att det då var 
betydelsefullt med den svarandes egna tankar och öppenhet. Att vara kritisk till 
intervjuinformationen har varit av stor vikt. Intervjuare bör ställa sig frågor som; vad har den 
svarande för bakgrund? Vad har den svarande för validitet i frågan? Hur insatt är personen i 
ämnet? [13, s 10]. 
 
2.2.2 Litteraturstudier 

För att få en djupare förståelse i ämnet bedömningsgrunder för tyg är litteraturstudier av stor 
relevans. Avsyningsprocessen är en viktig del i produktionen där ganska enkla medel 
används för bedömning. Processen är relativt kort vilket verkar vara orsaken till det tunna 
litteraturbaserade utbudet angående avsyning. Fokus läggs istället på ämnen som berör 
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avsyningen och som är viktiga för arbetet kring bedömningsgrunder. Litteraturkritik sker 
löpande under arbetets gång. Med i åtanke vid val av litteratur är att det är en svensk 
textilproduktion som studeras.  
 

2.2.3  Observationer 

Genom att observera och iaktta intryck enligt en vetenskaplig metod fastställs fakta och 
förhållanden [14].! Den som observerar en händelse kan välja mellan ett deduktivt eller 
induktivt metod att samla in data på. Eftersom det är en kvalitativ studie som görs där 
observationerna börjar så brett som möjligt används ett induktivt datainsamlande. Induktivt 
insamlad data används då orsaken till problemet inte är känt och stor vikt ligger vid att samla 
fakta i form av fältanteckningar för att komma fram till en slutsats [15]. 
 

2.2.4 Hermeneutik 

Hermeneutik är en vetenskaplig metod och en del av den empiriska kunskapsteorin där 
vikten av förståelse som uppstår vid källgranskning kring forskningsområdet betonas [16]. 
 
Då det inte finns något rätt sätt att förhålla sig till bedömning har hermeneutik använts i 
studien som en del av den vetenskapliga metoden. Bedömningsgrunderna ska användas som 
en vägledning utifrån företagets förutsättningar.  

 

2.3 Reabilitet och validitet  
!

Eftersom examensarbetet behandlar ett problem gällande ett företag, ligger störst vikt vid att 
genomföra intervjuer och följa personal med stort kunnande inom området. Stort fokus ligger 
då på att vara kritiska och kunna jämföra samt urskilja värdet i den information som ges. 
Jämförelser inom bedömning ska även göras med ett likvärdigt textilföretag.   
 

Avsyningen är en ganska liten men dock en viktig del i den textila produktionsprocessen. 
Det krävs inga komplicerade maskiner, inte heller någon kontakt med kemikalier eller större 
processer sker. Avsyningen ses mer som ett avslut på hela förloppet då tyget gått från garn 
till färdig produkt, för att slutligen paketeras och lagras eller distribueras till kund. På grund 
av att avsyningen är en relativt enkel process finns det inte mycket nedskrivet om ämnet. 
Den sparsamma samlingen litteratur har bidragit till större fokus på intervjuer med personal 
som har många års erfarenhet dock formade av sitt yrke vilket även tas in i bedömningen 
 

För att inte börja för snävt har valet varit att starta med en generell observation på fabriken 
för att få inblick i LS arbete. Dokumentation görs i form av nedskrivna intervjuer samt foton. 
Tanken är att med tiden kunna observera mindre delar där det märkbart uppstår flest fel som 
hamnar hos avsyningen. Därefter kommer undersökningar att göras i den utsträckning som är 
möjligt. För att få mer vetenskaplig grund kommer studier i kvalitetsarbete att utföras samt 
granskning av kravspecifikationer och standarder vid avsyning. 
 

!

!

!
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3. Uppdragsgivare 

I kapitlet om uppdragsgivare presenteras AB Ludvig Svensson. För att få en förståelse och 

en djupare inblick i företaget beskrivs bakgrund och struktur.  

 

3.1 Historia och fakta 
!

AB Ludvig Svensson är ett textilföretag som grundades av Ludvig Svensson 1887 i Kinna. 
Företaget är ett familjeägt bolag med 450 anställda och har en omsättning på 560 miljoner 
kronor om året med en exporthandel på 80 %. Företaget har två affärsområden, Svensson 
Markspelle med inriktning mot inredningstextil i offentlig miljö och Svensson med 
inriktning mot teknisk textil [27]. De båda affärsområdena har en gemensam affärsidé; 

 
 ”att erbjuda textila klimat- och miljölösningar designade med insikt, för 

professionella inredare och växthusodlare.”  
 

Affärsområdet Svensson Markspelle är riktat mot offentlig miljö där kunderna bland annat 
består av inredningsarkitekter, möbeltillverkare, transportindustrin och solskyddstillverkare. 
Den största marknaden för Svensson Markspelle är norra Europa. 
 
Affärsområdet Svensson startades i mitten av 1970-talet och tillverkar växthusvävar med 
aluminium som kan användas både för inne- och utebruk. Idag är företaget världsledande 
inom området och finns på samtliga marknader [28]. 
 

3.2 Organisation och uppbyggnad 
 
LS har en ledningsgrupp för hela koncernen som består av sex personer med ansvar för olika 
verksamhetsområden. Företaget har även en kvalitets- och miljöansvarig. Inom 
affärsområdet inredningstextil finns en marknadsavdelning, produktutvecklings- och 
försäljningsavdelning. Produktionsområdet är uppdelat i fyra avdelningar;  

• Kalkyl och beredning 
• Underhåll 
• Inköp och planering 
• Produktion 

Företaget är relativt stort och är därför indelat i olika avdelningar. Varje avdelning arbetar 
med sitt eget ansvarsområde men är även delaktiga i samtliga avdelningar [37]. Företaget har 
en kvalificerad och hög arbetsmoral med djupa textil- och produktionskunskaper.  LS är ett 
familjeägt företag med en unik kultur och textiltradition som kännetecknar textilindustrin i 
Sjuhäradsbygden. De är aktiva i den dagliga driften av företaget och det finns en stolthet i 
vad de arbetar med. VD:n, Anne Ludvigsson, som tillhör den fjärde generationen av familjen 
Ludvigsson, har infört ett modernare och mer nytänkande verksamhetsstyre som ger ökat 
ansvar till de anställda . 
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3.3 Produktion och produkter 
 
Svensson Markspelle är varumärket för inredningstextil som riktar sig mot offentlig miljö. 
Produkterna är gardiner, möbeltyger och solskyddstextilier med mycket höga krav på design 
och kvalitet. Kunder kan beställa produkterna via en produktkatalog eller via hemsidan. 
Sortimentet bygger på en baskollektion av enfärgade artiklar med flera färgskalor och 
funktioner, till de enfärgade artiklarna utvecklas mönster. Produkterna ska vara utformade så 
att de upplevs som attraktiva under en lång tid [29]. LS har en nära och bra relation till sina 
kunder och försäljningen sker utan mellanhänder [40]. 
 
I början av varje år släpps nyheter till bassortimentet som sedan byggs på till hösten. Inom 
varje produktgrupp erbjuds artiklar i olika prisklasser för att öka konkurrenskraften. LS 
ställer ut på möbelmässor som bland annat möbelmässan i Stockholm och åker på 
inspirationsresor och utställningar runt om i Europa [29]. 
 
Produktionen ligger fortfarande kvar i Kinna i samma fabrikslokaler som för 124 års sedan 
vilket är unikt för ett svenskt textilföretag idag. Företaget har på senare år även en fabrik i 
Shanghai där en del av den tekniska textilen samt några få grundvävar för inredningstextil 
tillverkas [37]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3.1 Gardin, Amara Bild 3.2 Färgställning 
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4. Teori 

Följande kapitel ligger till grund för att ge läsaren en bättre förståelse inför utförandet och 

det sammanställda resultatet. Teorin är baserad på litteratur, intervjuer, artiklar från 

Internet samt ur broschyrer, standarder och tidsskrifter. 
 

4.1 Allmän teori om avsyning i textilproduktion 
!

Det sista en textilvara går igenom efter att ha framtagits på fabrik är en kontroll som kallas 
avsyning. Avsyning kan göras manuellt eller automatiskt vid ett synbord. Varan ska leva upp 
till de krav som satts vid kravspecifikationen, antingen gjord av kunden eller företaget som 
själva tagit fram varan. För att kunna följa denna kravspecifikation har ett referensprov tagits 
fram som ska representera hur varan ska se ut [6, s 127]. 

Under produktionens gång görs flera tester på varan i laboratoriet för att där genomgå 
kontroller. Sådana fel som kan rättas till under produktionen ska bli tillrättade så att det enda 
som krävs vid avsyningen är visuell bedömning. De fel som uppkommer på varan förs in i ett 
avsyningsprotokoll och markeras upp. Det finns förutom manuell avsyning, som är mer 
förekommande, även automatisk [6, 131]. 
!

4.1.1 Manuell avsyning 

Vid manuell avsyning synas tyget visuellt och tyget matas fram plant över ett avsyningsbord 
De manuella synborden ser olika ut beroende på varutypen som ska avsynas. Belysningen 
över bordet och bordets vinkel kan variera beroende på varutypen. Det är vanligt att ha ett 
ljusbord för att tydligare se varan [6, s 131]. En spegel kan också användas och är placerad 
på andra sidan bordet [36]. Oftast är synborden hopsatta med en paketeringsdel så att de lätt 
kan lastas på vagn och transporteras vidare [6, s 131]. Det är ansträngande för ögat att syna 
tyg, speciellt om tyget är småmönstrat och svårt att upptäcka fel när ögonen är trötta [6, s 
129]. 
 
4.1.2 Automatiska avsyningssystem 

En automatisk avsyning sker med hjälp av ett datoriserat system och alla typer av fel måste 
föras in i systemet. Automatisk avsyning sker med ett optiskt öga som felsöker varan och 
reagerar på de fel som har lagts in i datorsystemet. Datorn kan till sist skriva ut ett 
avsyningsprotokoll med alla avvikelser [6, s 132].  

 

4.2 Avsyning på LS 

På företaget finns tre stycken avsyningsbord, alla med spegel och inbyggt ljusbord. 
Avsyningsavdelningen synar all inredningstextil på företaget. Varan kommer direkt från 
beredningen in till avsyningen på en bom/pappipa och för varje vara som ska synas finns ett 
referensprov i ett skyddat rum som tas ut och används för jämförelse. Tyget passerar 
ljusbordet med jämn hastighet och avsynaren bedömer visuellt samt grepptestar mot 
referensprovet. När avsynaren upptäcker ett fel stannas processen och felet inspekteras. Ett 
fel som upptäcks måste bedömas utifrån;  

• Vilken typ av fel är det? 

• Vilken avdelning kommer felet ifrån? 
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• Går det att åtgärda?  

• Är det ett upprepande fel? 

• Hur stort är felet?  

På LS använder avsyningsavdelningen 
koder när de bedömer fel på varorna. Alla 
avsyningsbord är i anslutning till en dator. 
Ett fel som upptäcks markeras i vänster 
stadkant och i samband med markeringen 
noteras längden av varan samt en felkod i 
ett datasystem. Felkoden visar vilken 
avdelning felet kommer ifrån och vad det 
är för typ av fel. En etikett skrivs ut med 
information om produktnamn, 
materialkomposition, varulängd och 
felkoder. Etiketten sätts fast på varan och 
beroende på tjocklek och struktur rullas 
olika varulängd upp på bom och paketeras. 
Felkoderna som registreras används för att 
utveckla företagets kvalitetsarbete. Vid 
varje månadsskifte samlas statistik på var 
flest fel uppkommit och till vilken 
avdelning de tillhör [36]. 

 

4.3 Användning av referensprov 
under produktion  
!

För att avsyningspersonalen ska veta 
vilka parametrar varan bör uppnå har en 
typ av referensprov tagits fram, en så 
kallad färdiglikare. En färdiglikare visar 
varans rätta grepp, färg, nyans, väft- och 
varptäthet. Avsyningspersonalen ska med 
hjälp av likaren kunna bedöma tygets 
utseende [6, s 130].  

!

 

 

 

 

 

 

Bild 4.1 Avsyningsbord hos LS 
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4.3.1 Användning av referensprov på LS 

Vid garnfärgning av en ny färg tas en garnlikare fram på laboratoriet. Varje gång ett garn ska 
färgas, används en garnlikare som ett referensprov där en jämförelse i ljusskåp1 görs. 
Likadana garnlikare ges till designavdelningen, garnfärgeriet, varpsalen och väveriet [31]. 
Vid varje vävningsprocess ska en råvävslikare finnas tillgänglig vid vävmaskinen. 
Råvävslikaren fungerar på samma sätt som garnlikaren, som ett referensprov så att varje 
tillverkning av samma sorts vara blir korrekt. Råvävslikaren visar tygets bindning, 
mönstring, täthet och grepp som ska kontrolleras under vävprocessen [33]. En färdiglikare 
visar den färdiga varans utseende med rätt färg, konstruktion, behandlingar och eventuella 
tryck. Färdiglikare distribueras till provlager, design, avmätningen, externa tillverkare och 
till kund. En färdiglikare är det slutgiltiga referensprovet som används vid avsyningen [31]. 
 
Hos LS finns ett rum där färdiglikarna förvaras med en speciell belysning som inte skadar 
likarna. Det är viktigt att rummet hålls stängt och rent. När avsyningspersonalen får en ny 
vara att syna tar de fram likaren med samma artikelnummer för jämförande under hela 
avsyningen. Allt eftersom tyget rullar stannas avsyningsbordet och varan kontrolleras mot 
likaren. Jämförelse sker inte bara visuellt, varan grepptestas även vilket kan slita på likaren 
och behöver ibland bytas ut. Livslängden på en färdiglikare är fem år men utbyte kan ske 
tidigare vid behov [36]. 
!

4.4 Bedömning 

Det mänskliga ögat är ett komplext organ och är det viktigaste verktyget som används vid 
avsyning. Avsnittet nedan utreder de vitala delarna i bedömningsprocessen.  
 
4.4.1 Visuell perception 

Perception är ett begrepp som omfattar de processer som är aktiva för levande organismers 
förmåga att genom sina sinnen tolka omvärlden och sig själva [2, sid 7]. Perception omfattar 
de fem sinnena; känsel, hörsel, smak, lukt och syn. En perceptionsprocess pågår utan att 
människan är medveten om den [22]. Processen är uppdelad i olika steg där det första steget 
inkluderar allt i vår omgivning som kan ge sinnesintryck. Vid nästkommande steg läggs 
fokus på exempelvis ett visuellt intryck i omgivningen. En bild placeras på näthinnan som 
sedan omvandlas till elektriska signaler som i sin tur tolkas i hjärnan. Nervcellerna i kroppen 
visualiserar synintrycket och en medvetenhet i kroppen väcks samt en förståelse för att ett 
visuellt intryck sker. Vid perception sker inte bara en förståelse för det som sker utan även 
ett igenkännande där det visuella intrycket får en plats i omgivningen och ger personen i 
fråga en känsla av världen omkring sig [23].  
 
Ett visuellt intryck är lättare som en kombination av nervcellssignaler. En färg som ses av en 
person skiljer sig från hur en annan person ser samma färg på grund av den olika 
uppsättningen av nervceller. Även om nervsystemet ser likadant ut mellan två individer är 
nervcellerna ändå olika hos dem båda. En annan orsak till att ett visuellt intryck upplevs 
olika beror på vilken relation som personen har till vad den ser. Ser personen ett objekt som 
den är van vid, ses objektet på ett sätt än om personen skulle se objektet för första gången. 
Inom visuell perception har tidigare erfarenheter och vanor stor betydelse för hur något 
upplevs. [5, s 33]  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*!Ljusskåp - Ett redskap som vid mätning ger standardiserat ljus 
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4.4.2 Synligt ljus  

Det mänskliga ögat har receptorer som är mottagliga för våglängder mellan 370- 730 
nanometer. Våglängder som ligger nedanför det synliga spektrat kallas för ultraviolett ljus 
och de våglängder som ligger ovanför det synliga spektrat kallas för infraröd. Olika 
våglängder uppger olika färger men de flesta färgerna är en sammansättning av flera 
våglängder. Bredden på ljusspektrat uppkommer från det som människan ser och oftast är 
reflekterat [27]. Ljuset faller på ett objekt, ytan på objektet absorberar den specifika 
våglängden och ger den färg. Ljuset som inte blir absorberad reflekteras. För att ett objekt 
ska ses som färgat måste det selektivt absorbera en viss del av de synliga spektrat och 
reflektera resten, det är det här ljuset som det mänskliga ögat kan uppfatta [5, s 17]. Att ett 
objekt absorberar vissa typer av våglängder beror på skillnader i den kemiska och den 
fysiskaliska kompositionen av objektet. Det beror på att olika molekyler absorberar och 
reflekterar olika våglängder av ljuset eller att elektronernas energifält skiljer sig åt [5, s 20]. 

 
 
 

 
 
 
 
 
4.4.3. Färgpercepetion 

Det visuella systemets funktion är att bearbeta ljusmönster till information som är användbart 
för organismen. Ögat inleder processen genom att extrahera information. Ljus passerar in 
genom öppningen av ögats framsida, pupillen, och ögonlinsen sätter sedan bilden i fokus på 
näthinnan. Näthinnan består i sin tur av olika cellsystem, så kallade fotoreceptorer. När 
ljussignalerna passerar genom ögonglobens framsida, skickar fotoreceptoretna signaler från 
ögat till hjärnan genom den så kallande synnerven. Fotoreceptorerna i näthinnan har en 
maximal känslighet och kan uppfatta miljontalsfärger, med endast tre olika färgpigment som 
grund. Det här sker genom en blandning av långa (röd), mellan (grön) och korta (blå) 
våglängder. Färgutseendet kan skifta väldigt beroende på vilket ljus som faller på färgen. 
Färg måste därmed ses under samma ljus för en likvärdig uppfattning [5, s 24-27].  
 
4.4.4 Färgblindhet 

Färgblindhet är oförmågan att uppfatta färgnyanser rätt och är en defekt i färgseendet. 
Färgblindhet kan vara ärftligt eller uppstå under livets gång. 7-8% av alla män och 1 % av 
alla kvinnor har medfödd färgblindhet. Vid ärftlig betingad färgblindhet har fotoreceptorerna 
i näthinnan en defekt. Fotoreceptorerna kan uppfatta alla färger med tre grundfärgpigment, 
röd, grön och blå. Röd-grön färgblindhet beror på att synpigmentet för rött eller grönt ljus är 
förändrat eller saknas och därför kan röda och gröna nyanser vara svåra att urskilja. 
Färgblindhet där synpigmentet för blått ljus är förändrat eller saknas och gul-blå nyanser kan 
vara svåra att uppfatta, förekommer lika ofta hos kvinnor och män men är ovanligt. 
Färgblindhet som inte är ärftlig kan orsakas av en skada eller inflammation i synnerven eller 
näthinnan där både det röd-gröna och gul-blå seendet kan påverkas![25]. 

 

 

Bild 4.4 Det synliga spektrat 
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4.5 Kvalitetsarbete 

Kunskap om kvalitetsarbete på företaget och i allmänhet är viktigt för att nya förslag ska 
kunna implementeras.  
 
4.5.1 Kvalitetsarbete, en översikt 

Ett företags kvalitetsarbete bidrar inte bara till nöjda kunder, utan även till lägre interna 
kostnader samt kortare design- och produktutvecklingsfaser. Det gäller att hitta ett 
systematiskt sätt att arbeta med kvalitet och kvalitetsförbättringar på företaget för att sedan 
följa upp arbetet så att det inte stagneras. Det kan vara svårt att implementera ett fungerande 
kvalitetssystem på ett företag, då hela företaget måste införlivas i de nya förändringarna. 
Många företag säger sig ha infört kvalitetsmetoder utan att egentligen förändra avsevärt i sin 
verksamhet. I många sådana fall har företagen en svaghet i kunskap, långsiktigt tänkande och 
i ledningen. Om inte ledningen förstår vikten av ett bra implementerat kvalitetsarbete är det 
svårt för resten av medarbetarna att ta till sig förändringarna [1, s 20]. 

Ett kvalitetsarbete startar med kundens behov som företaget vill tillgodose. För att gå tillväga 
på bästa sätt måste företaget identifiera och förstå kundens behov samt se till konkurrensen. 
Nästa steg är att översätta kundens behov till produktegenskaper för att utveckla varor eller 
tjänster. Processer utvecklas i sin tur som kan producera de efterfrågade varorna eller 
tjänsterna. För att få en så nöjd kund som möjligt är det även viktigt för företaget att mäta 
och förstå kundens önskemål för att skapa en lojalitet mellan företaget och kunden. Det tar 
dock inte slut här, utan det gäller att fortsätta lära sig av de steg man tidigare tagit, från 
kundens behov till en slutlig nöjd kund. Det är här en stor del av kvalitetsarbetet ligger, att 
ständigt lära av sina tidigare erfarenheter och förbättra sitt kvalitetsarbete utifrån dem [1, s 
25]. 
 
4.5.2 Förbättringscykeln. 

För att möta problem som uppstår på ett 
systematiskt och riktigt sätt kan en 
förbättringscykel användas. Cykeln är uppdelad i 
fyra faser där den första är Planera (Plan): När 
ett problem första gången påträffas behöver 
åtgärder göras. Är problemet stort kan det vara 
bättre att bryta ner det i mindre delar som är 
lättare att hantera. Det gäller att systematiskt se 
på orsakerna till problemet och ta hjälp av olika 
metoder för att lättast få klarhet i hur problemet 
kom att uppstå.  
 
Göra (Do): När den största orsaken till problemet utforskats kan arbetet gå vidare. Alla 
involverade måste bli medvetna om problemet så att alla förstår vad som behöver göras. 
Studera (Study): När vedertagna steg har tagits är det viktigt att studera resultatet för att se 
om förbättringsprogrammet var till någon hjälp. För att göra detta kan hjälpmedel i form av 
diagram användas. Om då förbättringsprogrammet uppnått goda kvalitetsresultat måste det 
säkerställas så att den nya förbättrade nivån hålls. Agera (Act): För att inte göra samma 
misstag en gång till är det betydelsefullt att studera och lära sig av förbättringsprocessen. 
Om kvalitetsutvecklingen var framgångsrik ska nya rutiner etableras. Om det inte var 
framgångsrikt måste cykeln ses över en gång till [1, s 223-225] 
 

Bild 4.5!Förbättringscykel 
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4.5.3 Lean Produktion 

Lean Produktion är en kvalitetsfilosofi som går ut på att öka kundvärdet och minska 
kostnaderna för företaget. En önskevärd situation skulle vara att kunna ge kunden perfekt 
kundvärde genom en fulländad och värdeskapande process som har noll slöseri [17]. Slöseri 
finns i former som; överproduktion, väntan, transport, felaktiga processer, lager och 
säkerhetsbrister [1, s 623]. Genom att introducera och implementera Lean som filosofi på 
företaget skapas möjligheter till ett förbättrat processflöde [18]. Allt som idag och i 
framtiden inte skapar värde för kund är potentiellt slöseri och all verksamhet ska utgå från 
kundvärdet. Företaget ska ständigt sträva mot fullkomlighet [1, s 623].   
 

4.5.4 ISO 9001 

ISO 9001 är ett kvalitetsledningssystem som beskriver hur ett företag ska arbeta och 
utvecklas för att möta kundernas behov. Kvalitetsledningssystemet är välkänt världen över 
och används i 178 länder. ISO 9001 passar de företag som är villiga att förbättra sin 
organisation utan hänsyn till sin storlek, ägarförhållanden eller verksamhetsområde.  

ISO 9001 innehåller 58 krav som bygger på åtta principer [19]:  

 

• Ledarskap 

• Kundfokus 

• Processinriktning 

• Systemangreppssätt för ledning 

• Medarbetarnas engagemang 

• Faktabaserade beslut 

• Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer 

• Ständiga förbättringar  

!

Kunder inom både den privata och offentliga sektorn efterfrågar en trovärdighet från 
företagen idag.  Trovärdigheten kan styrkas genom att implementera ett välkänt 
kvalitetsledningssystem som ISO 9001. Företaget måste inse att kvalitetsledningssystemet 
inte i sig självt leder till högre kvalitet hos företagets varor och tjänster, men ger företaget ett 
mer systematiskt angreppssätt för att uppnå deras mål [1, s 13].  
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!

Vid implementeringsstarten av kvalitetssystemet kan extern hjälp behövas i form av kurser, 
seminarier och datasystem. I vissa fall krävs expertis av en konsult. Konsulten anställs för en 
kortare tid, strukturerar upp och påbörjar implementeringen. Om utvecklingen av ett 
kvalitetssystem misslyckas beror det oftast på att ledningen inte är hängiven eller att 
personalen inte medverkar aktivt [7, s 16]. Anna Nyström från tidningen Kvalitetsmagasinet 
ger rekommendationer på hur ledningen kan lyfta kvalitetsfrågan hos sina medarbetare och 
utåt mot kunderna. En av rekommendationerna behandlar kulturen på företaget och hur det 
stämmer över ens med verkligheten.  Grundläggande kriterier är att medarbetarna trivs och 
känner engagemang. Det är viktigt för företaget att utveckla de mjuka kvalitetsfrågorna 
genom att visa vilken vikt de har för företagets konkurrenskraft. Ett annat råd är att utveckla 
företagets kommunikation med kunden. Exempelvis användning av webbsajter, reklam och 
annat informationsmaterial där kommunikationen sker med ett gemensamt språk.  [9, s 32] 

 
4.6 Kvalitetsarbete på LS 
!

LS blev ISO-certifierade 1999 och certifierade enligt SS-EN ISO 9001. Företaget har sedan 
dess arbetat med kvalitet enligt standarden. Standarden ISO 9001 kräver bland annat att 
arbetsinstruktioner för alla avdelningar finns samt att arkivering av dokument görs. Det 
krävs även en upprättning och ett underhåll av kvalitetsmanual samt att avvikelser ska 
identifieras och följas upp med förbättringar [43]. Kvalitets- och miljöchef Anne Krantz 
Amour strukturerar kvalitetsarbetet baserat på kraven som finns i standarden. Varje år sker 
en externrevision på företaget i Kinna där revisorer går igenom företaget för att se hur LS 

Det finns både positiva och negativa egenskaper med att implementera ett 
kvalitetsledningssystem; 

+ Anställda kan lättare fokusera på företagets mål, visioner och 
kundernas förväntningar.  

+ Det blir enklare att upprätthålla kvalitet på företagets varor och 
tjänster och på så vis förbättra kundtillfredsställelsen.  

+ Det skapar konkurrensmöjligheter att möta större företag på lika 
villkor. 

+ Ett kvalitetsledningssystem får företag att förbättra sin 
prestationsförmåga och produktivitet. 

 

- För mindre företag kan det ta mycket tid och vara resurskrävande. 

- Det finns risk att det enbart blir ett certifikat på väggen utan  
uppdatering och underhåll. 

- I dagsläget skiljer sig uppbyggnaden av 
ledningssystemsstandarder åt, vilket kan göra det svårt vid 
samordning mellan olika system [9, s 12]. 

!

!
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efterlever standarden. När Anne började på LS för två års sedan valde hon att byta ut 
dåvarande revisionsföretaget till Intertek Semko Certification AB. Byte av revisionsbolag 
ger LS en kvalitetsförbättring både inom företaget då och gentemot mot kund. Företaget 
bedriver även interna revisioner enligt en revisionsplan vilket är mycket effektivt och 
grundläggande för den externa revisionen. Som kvalitets- och miljöchefchef trycker Anne på 
vikten vid att ligga på rimlig nivå för företaget. Kvalitetsarbete är något som tar tid, där 
företaget behöver alla anställda med sig för att uppnå eftersträvade mål. Alla anställda 
inklusive ledningsgruppen på företaget är introducerade i Lean. Flera ur chefstaben har 
genomgått en Lean-utbildning.  
 
Syftet med företagets verksamhetssystem 
är att samtliga anställda skall ha en tydlig 
och gemensam bild över vilka aktiviteter 
som är viktiga för företaget och skapar 
värde för kunden. En utgångspunkt som 
är viktig när man arbetar med ständiga 
förbättringar. Verksamhetssystemet 
inkluderar förutom företagets processer, 
en kvalitetsmanual där styrrutiner, 
arbetsinstruktioner mm ingår. I maj 2011 
införs ett nytt affärssystem som skall 
stödja företagets processer. Hur företaget 
arbetar har man valt att dokumentera i 
företagets verksamhetssystem där 
förutom kvalitet även arbetsmiljö, miljö 
och säkerhet ingår. Bilden till höger visar 
företagets huvudprocesser.! 
Det är viktigt för LS att företagets anställda känner sig värdefulla och vet vilka krav det 
ställs på dem. De anställda ska ses som individer som är delaktiga i processen. Varje 
avdelning har ett kvalitetsmöte en gång i veckan då arbetsledaren tar upp viktiga aspekter 
som berör avdelningen och effektivisering [40].  
!

4.7 En vävd varas väg i produktion  
 

 

4.7.1 Fiber till garn  

Innan vävprocessen kan påbörjas måste garnet spinnas eller färdigspunnet garn beställas in. 
Oftast finns ett garnlager hos de företag som producerar väv. Garnet skall synas och testas 
när det kommer in till företaget så att kvalitén och färg stämmer överens med slutvarans 
egenskaper. Det är viktigt att hålla reda på de olika färgpartierna för att undervika 

Bild 4.6 Huvudprocesskarta 
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färgskiftningar som kan upplevas som ränder i väven [2, s 6]. Hos garn som är tillverkade av 
naturfibrer kan garnet ibland vara ojämnt. Det kan även förekomma att främmande fibrer är 
intvinnade i garnet [33]. 

Förutom garnsyning förekommer andra processer för en bättre garnkvalitet. Garnångning 
görs för att ta bort eventuella spänningar i garnet efter spinningsprocessen. Ligger 
spänningarna kvar i garnet kan öglor uppkomma på tyget vid vävningen.  Garnet vrider sig 
och bildar grövre uppstickande trådar [2, s 6]. Tvinning styrker garnet och ökar dess grovlek 
då exempelvis varpgarnet behöver klara större påfrestningar vid vävningen[2, s 7].  
 
4.7.2 Konstruktion 

Nästa steg kallas varpning då bredden på den färdiga varan avgörs genom att varpgarnet 
breds ut över en varpbom. Färgordningen och varptätheten bestäms. Redan här ges en 
uppfattning om hur garnet beter sig i produktionen. Om fel uppstår i varpningen påverkar 
det varans dimensioner [2, s 10-11]. Efter varpningen solvas och skedas varpgarnet. Vid 
solvningen träs varje varptråd genom ett solv som utgör mönstringen i väven. Trådarna går 
sedan genom en så kallad sked som separerar varptrådarna i vävmaskinen [2, s 16].  Om fel 
uppstår vid solvning kan det påverka mönsterkonstruktionen genom hela väven. Det är även 
viktigt att kontrollera rätt antal trådar i varje sked. Vid ett skedfel kan felet uppstå genom 
hela varan men det går att åtgärda om felet uppmärksammas i tid i produktionen. Varje tråd 
träs sedan igenom en så kallad lamell som fungerar som en sensor. Om ett trådbrott i 
varptråden skulle ske ramlar lamellen ner och maskinen stoppas. I vissa fall känner inte 
lamellen av trådbrottet, vävprocessen upphör inte och en längsgående rand uppkommer [33]. 

Vävning sker på vävmaskiner eller vävstolar där det lodräta väftgarnet förs in med 
projektilskyttel2 eller gripare3. Då skeden slår in väfttråden mot tygkanten låses varan ihop 
till ett tyg [2, s 16]. Smörjolja och fett används i vävmaskinen för att underhålla 
maskindelarna och underlätta vävprocessen. Vax och olja appliceras på garnet för att minska 
motstånd vid vävningen. Olja och fett från maskinerna kan ge fläckar på väven, vax och olja 
som används för garnet kan ge randigheter på tyget om det inte tvättas bort före färgningen. 
Andra avvikelser som kan uppkomma på varan är om väftgarnet blivit smutsigt eller skiljer 
sig i nyans eller en färgskiftning vid byte av olika garnrullar. Trådbrott eller utebliven tråd 
kan även uppstå i väfttråden och kan ge en avvikelse i form av en rand över bredden. Det är 
viktigt att hålla rent från damm i väveriet men också att ha strukturerad logistik för att 
undvika främmande fibrer med annan färg eller annat material att hamna i väven. Bra 
uppsikt under processens gång kan medföra att fel som upptäcks under vävningen kan 
åtgärdas. Efter vävningen går varan vidare till en avdelning kallad försyning eller tvist där 
eventuella fel lagas och märks ut [33].   
 
4.7.3 Beredning 

Efter vävningen görs förbehandlingar på varan för att uppnå bättre färg- och tryckresultat.  
Substanser så som varpklister och spinnoljor kan försvåra de processer som varan senare ska 
genomgå. För att minska risken för ojämnheter är det viktigt att väven har en jämn 
absorptionsförmåga [6, s 8]. Svedning är en förbehandling som görs för att avlägsna 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 Projektilskyttel – Redskap i vävmaskinen som för in väfttråden genom varpkonstruktionen. 

# Gripare - Redskap i vävmaskinen som för in väfttråden genom varpkonstruktionen!
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utstickande fiberändar och för att få en slät yta på väven. I svedningsprocessen passerar 
väven genom gaslågor i en hastighet mellan 150-400 meter/minut. Svedningen måste vara 
jämn över hela bredden för att randigheter vid färgningen inte uppstår [6, s 9]. När ett 
varpgarn sätts in i vävstolen kan det klistras för att klara de mekaniska påfrestningar som 
sker under vävprocessen [6, s 10]. Innan väven går igenom de våta beredningsprocesserna 
måste varpklistret tas bort genom avklistring för att tillåta färgämnen och 
beredningskemikalier att penetrera fibern [3, s 387]. Avkokning av en vara av naturfibrer tar 
bort vax och fett, vattenlösliga föroreningar, smuts och mekaniskt bundna föroreningar som 
till exempel fröskal [6, s 11]. Vid blekning tillsätts oxiderande och reducerande kemikalier 
för att bleka och ta bort färgskillnader från tyget.  Blekning görs inte bara för att få tyget 
vitare utan också för att tyget som ska färgas eller tryckas ska få en rätt och en jämn färg [3, 
s 388]  
 
4.7.4 Efterbehandling 

4.7.4.1 Färgning och tvättning 

En vävd textilvara färgas vanligtvis genom garn- och styckfärgning. Vilken form av 
färgning styr vilken maskin som ska användas vid färgningen. Det beror också på hur stora 
partierna som ska färgas är [6, s 54] Det är viktigt att färgbadet är jämnt för att undervika 
fläckar från oupplösta färgpariklar eller luftbubblor. Garn kan färgas både i 
hankfärgningsmaskiner och som perforerade korsrullar. Vid färgning med korsrullar är det 
viktigt att garnet rullats upp med rätt spänning för att få ett jämnt färgresultat [34] 
 
Styckfärgade varor kan färgas i olika typer av maskiner beroende på varans storlek. Vid 
stora partier bommas varan upp på en perforerad bom och placeras i maskinen där färgbadet 
pumpas ut genom bommen. Tyget som ska färgas måste klara av att packas ihop utan att 
ytstrukturen förstörs. Materialet får heller inte vara för tjockt eller för tät då det kan bli svårt 
för färgen att pumpas genom den upprullade varan [6, s 60].  När tyget är uppbommat kan 
den perforerade färgbommen lämna avtryck i form av småprickar i början på partiet. En 
medlöpare kan sättas längst in för att undervika detta. Man bör även ha en medlöpare4 längst 
ut på bommen för att luft och utomstående miljö ska påverka färgningen. [34].   
 

Efter färgningen går varan till en bredtvättsmaskin där överflödig färg tvättas ur. Väven går 
genom flera vattenbad med hög temperatur. Till sist går väven genom ett pressverk där 
vattnet pressas ur. Tvättvattnet kan återanvändas till nästa körning och det kan finnas risk för 
att färgpariklar från tidigare körda varor ligger kvar som kan fastna som färgfläckar på nästa 
vara [34].   
 
4.7.4.2 Tryckning 

I plantryckning används plana schabloner som har en tät syntetsväv uppspänd. Syntetväven 
är belagd med härdat lack där färgen inte går igenom och på så vis utgör mönstret. [6, s 66]. 
I början av en tryckning måste alla schabloner, mönsterpassning och färger ställas in. 
Trycket på varan blir i början inte helt korrekt utan det krävs inställningsmetrar [30]. 
Rotationstryckning är det mest förekommande sättet att trycka textilier och står för 60 % av 
dagens textiltryck. Färgen pumpas in i schablonen och trycks ut med hjälp av en rakel5.  [6, s 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4 Medlöpare - Tyg som sys fast i början och i slutet av partiet 

5 Rakel – Påstrykningsredskap 
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66]. Även vid rotationstryckning krävs det inställningsmetrar då trycket inte blir korrekt till 
en början. Fel som uppstår från rotationsschablonen, så som kladd eller utebliven färg 
lämnar avtryck på varan som blir till ett längsgående fel [30].!
 

En vara som är transfertryckt består av två material, varav ett syntetmaterial. Trycket ligger 
på ett bärarmaterial, till exempel på papper, som förs över till ett annat material [6, s 72]. 
Det är viktigt med rätt temperatur och tryck, om transferpappret inte går slätt in i maskinen 
kan veck uppstå [34]. Ausbrennertryck används på material med två fibertyper. En vanlig 
fiberblandning som används vid ausbrennertryck är cellulosa- och syntetfibrer. En sur 
tryckpasta läggs på som ett mönster som i efterföljande steg fixeras i värme och förkolnar 
cellulosafibern. Kvar blir syntetfibern som inte bryts ner av tryckpastan och det bildas ett 
mönster av en tunn syntetsväv.  Varan tvättas bort under bearbetning från alla cellulosarester 
[6, s 80].   
 
4.7.4.3 Spannram 

I spannramen sker torkningsprocessen. Det sitter ändlösa kedjor som går horisontellt på 
varje sida av spannramen. Väven sitter fast på båda sidorna i nålar som sitter på kedjorna när 
varan går igenom värmekammaren [3, s 388]. Korrekta inställningar måste göras så att 
väven inte blir sned och får fel dimensioner. Det kan även ske om varan släpper från nålarna. 
Väven behöver några inställningsmeter innan den får sin raka dimension. En medlöpare kan 
då användas i början av vävpartiet för inställningen [34].  En vara kan gå genom en 
spannram flera gånger under sin produktion men oftast sker det i slutberedningen [3, s 388]. 
 Om en fuktig vara körs i spannramen kan kondens bildas som stannar i maskinen. 
Kondensen kan blandas med olja och rost från maskinen och kan droppa ner på varan och ge 
fläckar [34]. 
 
I efterbehandlingen får varan både estetiska och funktionella egenskaper. För att varan ska 
uppnå ett bra slutresultat är det viktigt att förbehandlingen, färgningen och tryckningen är 
rätt utförd [6, s 85].   
 

Med kemiska behandlingar kan varan göras flamskyddad, strykfri, antistatbehandlad eller 
mjukad. Väven går ned i ett kemikaliebad och därefter genom ett pressverk där valstrycket 
bestämmer badupptagningen. Det är mycket viktigt att presstrycket är jämn fördelat över 
hela bredden så att hela varan är impregnerad [6, s 85 ]. Under mekaniska behandlingar 
utsätts tyget för mekaniska påfrestningar som ger ytan ett önskat utseende. Det kan vara för 
att få en slätare yta, lystereffekt eller ett borstat utseende [6, s 97- 98]. Genom en termisk 
behandling utsätts ett material för hög värme och en önskad form fås som exempelvis veck. 
Fixeringen görs oftast på syntetiska material som blir permanent [6, s 105]  

När varan har genomgått alla beredningsprocesser ska varan avsynas för kontroll. Därefter 
paketeras och transporteras varan efter kundens önskemål [6, s 127].   
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4.8 Inredningstextil i offentlig miljö 

Produkter som är riktade mot allmänheten ska vara anpassade efter påfrestningar i just den 
typen av miljö. Gardiner i offentlig miljö ska exempelvis ha hög ljushärdighet då de ofta är 
upphängda under en längre tid och möbeltyger ska i sin tur uppnå en viss slitstyrka. 
Generellt för textilier i offentlig miljö är att de ska vara hållbara för en längre tid samt inte 
utgöra någon fara för omgivningen [31]. 

4.8.1 Kravspecifikationer för företagets inredningstextil 

Syftet med kravspecifikationen för företagets inredningstextil är att säkerställa att alla 
produkter uppfyller ställda krav för interna och externa kunder. Syftet uppnås genom att 
samtliga varor genomgår tester enligt kravspecifikationen [bilaga 1]. Företaget utgår från 
testmetoder upprättade av SIS, Swedish Standards Institute men har själva högre krav 
baserat på de kundkrav som ställs. Ett exempel på ett högre krav än vad standarden kräver är 
vid test av nötning på möbeltyg [31]. 
 
Det finns en kravspecifikation för varje produktgrupp, användningsområde, skötselråd och 
material. En färdig varas egenskaper måste möta den upprättade kravspecifikationen i form 
av en produktspecifikation [38]. På produktspecifikationen anges vilka testmetoder varan 
har genomgått och resultatet av dem. Även skötselanvisning, material, mått och certifikat för 
varan står med på specifikationen [bilaga 1]. 
 
Vid test för gardiner görs en bestämning av längd, bredd, vikt och snedhet. Då gardiner 
oftast är utsatta för dagsljus är det viktigt att testa färghärdigheten. Färgens gnidnings- och 
tvätthärdighet kontrolleras. För att få rätt skötselråd testas krympning och 
dimensionsändring vid tvätt samt strykning och kemtvätt. Det finns även gardiner i 
sortimentet som ska vara flamsäkra och därmed brandtestas [31]. Brandrisken bedöms olika 
beroende på vilken offentlig miljö varan vistas i. Hotell, sjukhus och restauranger är 
exempel på offentliga miljöer där brandrisken anses hög och därmed är kraven på textilier i 
sådana miljöer extra hårda [20, s 2].  På möbeltyg för offentlig miljö ställs ständigt högre 
brandkrav. Enligt en artikel i Brand-Posten beror en brands uppkomst och utveckling ofta på 
lös inredning som sängar, sittmöbler och gardiner [10, s 18] 
 
Det är svårt att dela in möbeltyger i kategorier eftersom det är en stor variation på 
användningsområden. På grund av det breda användningsområdet måste möbeltyger 
genomgå ett flertal tester, ett av det vanligaste är nötningstest där möbeltygets slitstyrka 
bedöms. En möbel som används av en barnfamilj slits kanske mer än då samma typ av 
möbel används hos ett äldre par. Det är då viktigt att tyget klarar de olika påfrestningarna 
[42]. Brandtester som görs på möbeltyger är bland annat ett cigarettest då en glödande 
cigarett läggs på tyget. Ett annat test görs med en gaslåga motsvarande en brinnande 
tändsticklåga [21]. Att kontrollera färghärdighet på ett möbeltyg är ett annat viktigt test där 
färgen på tyget utsätts för gnidning, ljus, svett och tvätt. Andra tester som utförs görs för att 
undersöka, noppbildning, sömskridning, dimensionsändringar, bestämning av längd, bredd 
och vikt, snedhet, strykning och stretch [bilaga 2]. 
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5. Resultat  

Kapitel fem presenterar de resultat som uppnåtts genom olika utföranden på plats hos 

AB Ludvig Svensson i Kinna. 

 

 

5.1 Arbetsgång mot resultat 

För att undersöka den eventuella gråzonen i avsyningsledet har ett fältarbete utförts där 
observationer från vardera avdelning i produktionen gjorts i samband med interjuver av 
personal. För att få en helhetsbild över problemet gjordes studier av områden som berör 
gråzonen av bedömning. I en kvalitativ studie av ett problem är det viktigt att samla all 
information som berör ämnet ur ett brett perspektiv och sedan bearbeta informationen för 
att upptäcka de verkliga orsakerna till problemet.  

I samarbete med avsynings- och respektive produktionsavdelning väcktes en diskussion 
kring svårbedömda fel. Diskussionen på avsyningsavdelningen har visat att användningen 
av en felkod vid samma typ av fel skiljer sig åt. För att få en förståelse för den aktuella 
gråzonen samlades tygprover från avsyningen som ansågs svårbedömda. En första analys 
av proverna gav en bild av problemet. En kartläggning gjordes av felproverna för att se 
vilken avdelning felen tillhörde och hur de uppstod. Där orsak inte kunde hittas gjordes 
en mer ingående analys. 

Utifrån analysen drogs slutsatsen att mer kunskap behövs för ett bedömningsunderlag. 
Att förstå var ett fel kommer ifrån eller i vilken process det uppstått underlättar vid 
bedömningen. Som avsynare görs ofta en bedömning baserad på vana och rutin. För att få 

Bild 5 Flödesschema över 
arbetsgång och resultat  
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igång ett analytiskt tänkande och en efterfrågan av kunskap utvecklades ett praktiskt 
underlag för bedömning. Idén till ett underlag fanns redan på företaget, dock inte 
utvecklat eller användbart. 

För att få en förståelse i vilken utsträckning fel upptäcks studerades månadsstatistik för 
felutfall. Statistiken gav en bild av vilka fel som uppkommer mest frekvent och som i sig 
är svårbedömda. Efter statistikanalysen delade sig resultatet i två delar där en del 
resulterade i gråzon 1; synliga fel med svårbedömd felkälla och gråzon 2; svårbedömda 
fel där felkällan är känd.   

För att gå vidare med gråzon 1 observerades varje process i produktionen. Det visade sig 
att fel som upptäcks vid avsyningen skulle kunna upptäckas och uppmärksammas redan 
under produktionens gång. Idag görs dokumentation både elektroniskt och manuellt där 
möjlighet finns men inte utnyttjas till att ge kommentarer vid varje process. Problemet 
ligger i att då kommentarer görs sker det på ett ostrukturerat sätt eller att dokumenten inte 
alltid förs vidare. För att få en förståelse och uppmärksamma behovet av en välförd 
dokumentation gjordes en kartläggning av de dokument som behandlas i produktionen. 

Vidare studerades gråzon 2 närmare där felet är svårbedömt. Idén till hantering av gråzon 
2 uppstod efter medverkande vid avsyning av en ny vara. Information om hur den nya 
varan ska avsynas och upplevas ges av en designer till en avsynare. Om en beskrivning 
ges från designern, om hur en vara ska avsynas och upplevas och skrivs på en 
färdiglikare, kan det underlätta vid bedömning och leda till en minskning av gråzon 2. 
 

5.2 Bedömningsunderlag 

Det nya underlaget bygger på det bedömningssätt som används på företaget i dag i form 
av felkoder. Då felkoderna är uppdelade efter avdelning har felkoderna studerats därefter 
och i samråd med avsyningspersonal. När orsaken till felen studerats, har utgångspunkten 
varit de befintliga felkoderna. Även möjliga åtgärder vid fel som uppstått har undersökts 
och används i bedömningsunderlaget [bilaga 3].  

Som avsynare är det viktigt att ge en korrekt bedömning när ett fel uppstår, en korrekthet 
som är grundad på kunskap, uppsikt, erfarenhet och känsla. För att en avsynare ska kunna 
utföra en sådan bedömning bör denne ha en överblick över produktionen och känna till 
samtliga processer som ingår för att härleda felen. En bra avsynare är någon som arbetat 
ute i produktionen och bär med sig den kunskapen till avsyningen [35].  

Ett underlag togs fram för bedömningsgrunder av tyg. Underlaget är en utbildningspärm 
och innehåller arbetsinstruktioner vid bedömning. I pärmen visas även en överblick av 
produktionen, tjugo felkoder med orsak och exempel. Pärmen ska användas som underlag 
vid svårbedömda fel och vid utbildning av ny avsyningspersonal. Utformning av 
utbildningspärmen har gjorts efter redan befintligt men mindre utvecklat system. 
Felkoderna har studerats närmare och primära felorsaker har undersökts och fastställs 
genom egna observationer, studier och samtal med berörda avdelningar. Utifrån 
avsyningens önskemål och behov har innehållet i bedömningsunderlaget tagits fram. 
 
Arbetsinstruktionerna är framtagna efter intervjuer med personal på samtliga avdelningar 
i fabriken. Målet är att alla avsynare ska bedöma fel på samma sätt och om alla följer 
instruktionerna kan elimineringen av gråzonen lättare uppnås.  
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1. Samla information om varan; Alla tänkbara dokument som följer med varan under 
produktionen kan underlätta för bedömningen vid avsyningen. Genom att samla in 
dokumenten på ett ställe ger det en enklare översikt för avsyningspersonalen då de 
snabbare kan analysera varans processgång och de fel som eventuellt uppstått. 
Kommentarer som gjorts från tidigare processer kan leda till en mer noggrann 
observation.!
!

2. Hämta färdiglikare från likarrummet; Varans färdiglikare är ett mycket viktigt 
bedömningsunderlag då varans utseende, mått och grepp bedöms.  
!

3. Undersök varans ursprung
6; Avdelningarna på fabriken har olika felkoder och 

genom att avsynaren vet var varan kommer ifrån kan rätt felkoder placeras på rätt 
avdelning.!
!

4. Hjälpmedel vid avsyning; För noggrann avsyning finns hjälpmedel och avsynaren 
ska själv bedöma om behovet finns. 
!

5. Markeringar från tvisten; Där markeringar gjorts av tvisten bör 
avsyningspersonalen vara extra uppmärksam.  
 !
6. Kontrollera hur varan är färgad; Med vetskap om hur varan är färgad kan rätt 
felkod placeras på rätt avdelning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6 Ursprung: 
• Hela varan är tillverkad på LS 
•  Råväven är inköpt 
• Varan är tryckt hos en extern tillverkare 
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5.3 Felutfall 

Efter medverkande vid ett av LS kvalitetsmöten uppstod en förståelse av vikten vid 
korrekt bedömning för kvalitetsarbetet. På mötet presenterades statistik över månadens 
felutfall. Felutfallen är baserade på de felkoder som avsyningspersonalen använder sig av 
i dag då ett fel registreras i datorn.  

5.3.1 Översikt av felutfall 

Varje månad presenteras och sammanställs statistik på felutfall av kvalitetschefen Anne 
Krantz Amour. Felutfallen presenteras på ett kvalitetsmöte där varje avdelning är 
representerad. Varje ansvarig för i sin tur informationen vidare till sin avdelning [40]. 
Statistiken från mars och april månad kan utläsas ur cirkeldiagrammen nedan. 
Procentsatserna är baserade på antal! felmeter av totalt felproducerade varumetrar. 
Längsgående fel utgör flest felmetrar, punktfel och fläckar kan vara frekvent 
förekommande men utgör inte lika mycket fel på metervara. Under mars månad hade EBI 
(Färgeri och efterbehandling för inredningstextil) och virkeriet störst felprocent. Under 
april månad låg störst felprocent hos väv, EBI och inköp. På kvalitetsmötet presenteras 
även felkodsstatistik för varje avdelning i form av cirkeldiagram.  

 

 

 

5.3.2 Felutfall EBI 

Överst på nästkommande sida visas felstatistiken för EBI under mars och april månad. 
Under mars månad är felkoden med högst frekvens FÄ, start- och stoppfel. Kontakt med 
avdelningen togs för att få en ingående förståelse angående den höga frekvensen. Start- 
och stoppfel kan uppkomma i början och slutet på styckfärgade varor där färgskiftningar 
har uppkommit vid färgningsprocessen. Garnfärgade varor där garnet är färgat för sig kan 
inte få en sådan feleffekt och koden FÄ kan därför bara sättas på styckfärgade varor. 
Trots det har koden använts på garnfärgade varor och fel statistik har därmed erhållits 
[39]. 

 

 

 

Bild 5.1 Felutfall mars 2011 Bild 5.2 Felutfall april 2011 
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FSP, spannramsfel utgör 44 % av de totala felmetrarna. Det vanligaste felet som ger 
längst felmetrar av spannramen är snedvriden vara. Även om felet upptäcks måste varan 
gå genom hela spannramen och därför uppstår en snedvridenhet på flera meter. Andra fel 
som räknas till spannramsfel är nålsläpp då varan inte fäst på nålarna i spannramen samt 
avstämpling från valsar. Efter samtal med avsyningspersonal har det noterats att vad som 
räknas till spannramsfel är oklart. Fläckar på varan är exempelvis något som kan uppstå i 
spannramen. En separat kod finns för fläckar från beredningen, FFL där fläckar från 
spannramen egentligen ska placeras och inte på spannramsfel. 
  
5.3.3 Felutfall virkeriet 

31 % av mars månads felutfall uppstod i virkeriet. Vid närmare studie av virkeriets egna 
felutfall, som visas nedan, kan det statistiskt utläsas att 74 % utgörs av längsgående fel, 
VLÄ. Om ett längsgående fel i virkeriet inte upptäcks i tid under virkprocessen resulterar 
det i många felmetrar som är orsaken till mars felutfall. 
 

Bild 5.3 Felutfall mars EBI  Bild 5.4 Felutfall april EBI 

Bild 5.5 Felutfall mars virkeriet Bild 5.6 Felutfall april virkeriet 
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5.3.4 Felutfall väveriet 

Under!april månad låg högst felstatistik hos väveriet med 28 %. Vid närmare studie av 
väveriets felstatistik, som visas nedan, erhölls störst felprocent vid vävfel längsgående, 
VLÄ. Av samma orsak som i virkeriet erhölls många felmetrar vid sent upptäckt 
längsgående fel. !!

!

5.3.5 Felutfall inköp 

TLÄ, tryckfel längsgående är den felkod som använts mest frekvent under både mars och 
april (se bild 5.9 och 5.10.). Tryckfel längsgående genererar som vid andra längsgående 
fel många felmetrar. Felstatistiken hamnar hos inköp som hanterar tryckta varor från 
Rydboholm och Almedahls där felen oftast uppstått vid rotationstryckningen. Valsarna 
som används vid tryckningen kan ge felutslag i form av kladd eller utebliven färg. Om 
det inte upptäcks i tid är det ett fel som kan fortgå under många metrar. Under april 
månad utgörs 27 % av IGA, fel på inköpt garn. Garnet kan i väven upplevas som ojämnt 
eller innehålla främmande fibrer vilket kan vara både koncentrerat eller utspritt som ger 
större utfall i meter. Tryckfel är en typ av fel som lätt kan identifieras och på så vis ge rätt 
statistik till rätt felkälla. 

 

 

 

 

Bild 5.9 Felutfall mars Inköp Bild 5.10 Felutfall april Inköp 

Bild 5.7 Felutfall mars väveriet Bild 5.8 Felutfall april väveriet 
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5.3.6 Felutfall övrigt 

Under gruppen övrigt hamnar fel som inte hör till en speciell avdelning. 45 % under mars 
månad utgörs av SÖM som är ett oundvikligt fel då varorna vid avsyningen sammanfogas 
med en söm som måste räknas bort och blir därmed en felavvikelse. FL, fläckar orsak ej 
konstaterad, är en kod som oklara fläckar hamnar under. Det kan vara fläckar som 
kommer från alla avdelningar men är svåra att definiera. 

 

!

5.4 Utveckling av felkoder 
!

För de högst frekventa fel som uppstår i produktionen finns utvecklade felkoder som 
används vid bedömning. För att komma åt de fel som inte går att placera under en 
specifik felkod måste den typen av kategori utvecklas. Efter statistikanalys, intervjuer och 
observationer kvarstod en gråzon innehållandes fläckar, gråzon 1. I gråzon 1 är felet 
självklart men felkällan oklar. Under felkoden FL, fläckar utan konstaterad orsak, 
placeras svårbedömda fläckar. Att FL finns som kod gör det omöjligt att eliminera 
gråzonen då förklaring inte finns till felet. Alla typer av obestämda fläckar från olika 
avdelningar samlas då under koden FL. Utvecklingen av felkoder för fläckar kan visa 
orsaken och eliminera uppkomsten av dem. Med hjälp av bedömningsunderlag 
innehållande exempel på fel och kunskap om orsaken kan fläckarna lättare bedömas.  

5.5  Dokumenthantering 
!

För en mer korrekt bedömning krävs kunskap och information om tidigare processer som 
varan genomgått. Idag sker det dokumentation på företaget vid varje process dock med 
bristfällig hantering. Rätt information når inte alltid fram och personal saknar vetskap om 
hur dokumenten ska avläsas. Enligt ISO 9001 måste alla dokument arkiveras vilket idag 
sker men på ett ostrukturerat sätt. Alla dokument finns elektroniskt men kommentarer 
som görs för hand av operatörer kan enbart avläsas på papperskopian. Kommentarer som 
gjorts under produktion kan vara mycket viktiga för bedömningsprocessen vid 
avsyningen. Möjligheten av att föra kommentaren vidare ger även varje anställd en känsla 
av eget ansvar och kunnande vilket stärker kvalitetsarbetet på företaget. En förbättrad 
kommunikation leder till en förbättrad kvalitet på slutvaran. Kartläggning av 
dokumentation ger en lättare överblick för alla på företaget.  

Bild 5.11 Felutfall mars övrigt  Bild 5.12 Felutfall april övrigt  
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5.5.1 Kartläggning av dokumentation i produktionen för en ny vara 

Flödesschemat nedan visar de dokument som används vid produktionen av varje ny vara. 
Den gröna texten visar var dokumenten startas och att de går vidare med varan till en 
annan avdelning medan den röda texten indikerar att dokumentet stannar kvar på 
avdelningen och arkiveras. 

 

 

5.5.2 Provkort/artikelspecifikation 

Provkortet ger en översikt av den tekniska beskrivningen av varan och fylls i av 
designern i planeringsstadiet. Designern för in sammanställd information där bland annat, 
väft- och varptäthet, sked- och mönsternummer och material anges [29].   
 
5.5.3 Processkort 

För varje ny vara som tas fram körs en provomgång i produktionen. Med den nya varan 
finns ett processkort ifyllt av design- och produktutvecklingsavdelningen. I det 
processkortet har personal på designavdelningen fyllt i vilka processer varan behöver gå 
igenom. Varan går igenom alla processer och prover tas ut med jämna mellanrum. På 
processkortet finns möjlighet för operatörerna att skriva kommentarer vid varje process. 
När provvaran är godkänd förs processerna in i ett datasystem som lagrar informationen 
[29]. 
 
5.5.4 Varpsedel, solvnota och kortkedja 

En varpsedel fylls i av designern där information om varpningen står; trådantal, typ av 
garn, färg, skedstorlek och varpbredd. En varpsedel fylls endast i om varpen innehåller 
mer än en färg. Dokumentet förs sedan vidare till varpsalen där instruktioner följs och 
varpen bommas upp. Designern fyller i en solvnota där instruktioner finns om hur 
varptrådarna ska solvas. En kortkedja tas också fram som ger vävmaskinen instruktioner 
om mönstringen [29]. 

 

 

Bild 5.13!!Flödesschema över 
dokumentation för en helt ny 
vara.!
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5.5.5 Kartläggning av dokumentation i produktionen av varje vara 

Flödesschemat nedan visar en kartläggning av alla dokument som går med en vara runt i 
produktionen. De grönmarkerade dokumenten går vidare med varan medan de 
rödmarkerade stannar kvar och arkiveras.  

!

!

5.5.6  Styckkort!
Varje vara har ett så kallat styckkort som följer varan hela vägen från varpsalen till 
avsyningen. På styckkortet finns information gällande varans identifikation [32]!
!

5.5.7  Tillverkningsorder!
För varje vara som ska produceras finns ett tillverkningsnummer. Numret finns med på 
alla dokument som går med varan i produktionen. Tillverkningsordrar struktureras och 
delas ut av ansvarig för produktionsplaneringen. Det finns olika tillverkningsordrar för 
olika avdelningar varpå den första läggs vid garnfärgeriet. På dokumentet framkommer 
en operationslista som beskriver bland annat vilka maskiner varan ska gå igenom samt 
start- och färdigdatum [32]  
 
5.5.8 Tvistprotokoll 
När vävprocessen startar fyller operatören i ett tvistprotokoll med allt som sker under 
processens gång. Exempel på vad som skrivs ner är; antal gånger maskinen har stoppats, 
eventuella trådbrott och skedfel. Protokollet går vidare med varan in till försyningen, 
tvisten, där personalen fortsätter att fylla i protokollet. Vid försyningen anmärks fel som 
inte gått att åtgärda med en markering i vänsterkant. Tvistprotokollet går sedan tillbaka 
till väveriet för arkivering [33]. 

Bild 5.14 Flödesschema över 
dokumentation för varje producerad 
vara. 
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5.5.9 Körorder 
En körorder används endast i färgeriet och beredningen. På dokumentet finns mer 
utförliga instruktioner för varje operation varan ska gå igenom vilka är mer detaljerade än 
på tillverkningsordern. Körordern går från färgeriet och beredningen med varan till 
avsyningen [34].  

5.5.10 Dokument som når avsyningen 
Innan avsyningen av en vara påbörjas undersöks de dokument som följer varan. 
Tillverkningsorder, styckkort och körorder samlas i en plastficka. Meningen med 
insamlade dokument är att avsyningen kan se alla processer och eventuella kommentarer. 
Idag skrivs kommentarer utspritt på de insamlade dokumenten och det kan vara svårt att 
utläsa från vilken avdelning eller process kommentaren angetts [36]  

5.6 Utveckling av dokumentation under produktion 
!

LS kan få en tydligare bild av dokumenthanteringen med hjälp av det översiktliga 
flödesschemat. Det kan underlätta vid strukturering av dokumentation samt vid 
arkivering. Vilket i sin tur gör det möjligt att i efterhand samla all information (inklusive 
handskrivna kommentarer) vid behov som berör en viss varas produktionsgång. Vid 
avsyningen kan även kommentarer från operatörer vara till stor hjälp då de kan utläsa var 
i produktionen felet upptäcktes. Avsynaren kan då utesluta avdelningar där felet kan ha 
uppstått. Speciellt viktigt är kommentarer från försyningen då notiser gjorts före färgeri 
och beredningen. En fläck som upptäcks vid försyningen kan enbart komma från tidigare 
processer och om en notis på det görs kan avsyningen också ta del av den informationen. 
På så vis kan gråzon 1 stegvis elimineras. 

Det dokument som avsyningen har störst användning för idag är körordern. Om färdiga 
kommentarsfält finns på körordern kan det uppmuntra operatörerna att bidra med egna 
kommentarer gällande fel eller viktig information [bilaga 5]. 

5.7 Vision av dokumenthantering under produktion 
!

Tanken är att all dokumentation ska ske uteslutande via dator. Alla maskiner i 
produktionen ska vara utrustade med en dator. Operatören ska få tillgång till 
tillverkningsordern och därmed se hur varan ska behandlas samt lämna kommentarer om 
så behövs. Med i dokumentet ska även tidigare tillverkningsordrar och kommentarer 
finnas. När varan slutligen kommer till avsyningen kan personalen hämta all information 
gällande varan som ska synas. Avsyningsbordet ska vara sammankopplat med datorn som 
automatiskt kan stoppa varan där tidigare fel markerats, vilket kan underlätta för 
avsyningspersonalen. De kan då kontrollera om felet kvarstår eller har eliminerats under 
produktionens gång. Bedömningsunderlaget ska finnas i datasystemet och exempel på 
tygprover med svårbedömda fel kan ses i systemet. 

Tanken med att använda enbart elektroniska dokument är att inga papper tappas bort på 
vägen, allt arkiveras i en dator och tar lite plats.  Alla som behöver ha tillgång till 
tillverkningsordern kan snabbt få tag i den och statistik till kvalitetsarbetet kan ske 
automatiskt. Vid externproduktion skickas ett datoriserat dokument med artikelnummer 
till LS vilket läggs in i tillverkningsordern. 
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5.8 Designbeskrivning på referensprov 

Även om felkällan till alla fel som uppstår går att härleda, finns det en gråzon där visuell 
perception avgör bedömningen. Gråzon 2 i motsats till gråzon 1 har en tydlig felkälla 
men uppfattningen av vad som räknas som fel är oklar. Ett tydligt exempel på gråzon-2-
fel är tyg med flammighet eller färgskiftningar. Tyget kan upplevas olika beroende vilket 
ljus som faller på tyget, från vilken visuell vinkel man synar tyget ifrån och 
konstruktionen. Ett vanligt förekommande gråzon 2-fel hos LS är möbeltyger med 
chenilletyg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chenille tillverkas genom att placera korta längder av garn, även kallat lugg, mellan två 
sammantvistade garntrådar. Den kortare luggen står vinkelrätt mot de två sammantvistade 
trådarna. Effekten som fås vid vävning med chenillegarn är ett tyg med kort lugg. Luggen 
ger varan en mjuk och texturerad yta [26].  Ett problem som LS har stött på med 
chenillevaror är moaréeffekt som är en flammighet och skapas av luggen. Moaréeffekt 
gör det svårare vid avsyningen att upptäcka fel som exempelvis färgskiftningar. Beroende 
på vilken riktning luggen står reflekteras ljuset olika. Erfarenhet och vana vid avsyning 
av en chenillevara underlättar bedömningsprocessen, då avsynaren har mer 
bakomliggande kunskap om hur luggen uppträder och ljuset reflekteras. En erfaren 
avsynare har även mer kunskap om vanliga fel som kan uppträda på en chenillevara. 

En designer har vid designprocessen bestämt hur den slutgiltiga varan ska se ut och en 
avsynare synar den slutgiltiga varan. När en ny vara ska synas medverkar designern 
under avsyningen för att ge avsynaren en bild av sin tanke kring varans utseende och 
egenskaper. Designern gör även ett utlåtande om vad som accepteras och vad som bör 
synas med extra noggrannhet. Även om instruktioner ges muntligt vid avsyningen av en 
ny vara kan det ta tid innan samma vara produceras igen. Det är då viktigt att avsynaren 
fortfarande har instruktionerna angående varans egenskaper med sig från designern. En 
avsynare har alltid en färdiglikare för den vara som synas. På likaren ser avsynaren hur 
den färdiga varan ska se ut, dock kan inte tyget på likaren ge en helhetsbild av varan då 

,-./!%0*%!Chenilletyg 

!
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endast en liten del av tyget finns representerat. Genom att designern gör en kortfattad 
beskrivning av tygets struktur, yta, tolererad flammighet, främmande fibrer och 
färgskiftningar får avsynaren en tydligare bild av varan. Information på färdiglikaren 
beskriver hur tyget ska upplevas, inte bara visuellt utan även egenskaper som grepp och 
upplevd känsla. Utvecklad information på färdiglikaren och en närmre kontakt mellan 
avsynings- och designavdelningen gör att gråzon 2 minska. 



! #'!

6. Diskussion 

Kapitlet diskussion baseras på författarnas egentolkade slutsatser och synpunkter. 

Valet av metod diskuteras samt de slutliga resultaten. 

 

6.1 Metoddiskussion 
!

Teori 

För att bearbeta den så kallade gråzonen krävdes ett visst kunnande om textilproduktion 
innan arbetets start. Hos textilingenjörsstuderande finns det en grundläggande teoretisk 
kunskap men av naturliga skäl finns ingen erfarenhet av praktisk tillämpning ännu. 
Genom att studera problemet på plats i produktion samlades intryck och teori till en 
helhet. Rapportens teoridel beskriver den helheten som behövs för att förstå problemet 
med gråzonen vid bedömning.  

Bedömning av en textilvara är ett område som påverkar många delar av ett textilföretag. 
Information har samlats som berör ämnet bedömning i den utsträckning som är relevant 
för rapporten. Då uppdragsgivaren är en svensk textilindustri har det teoretiska materialet 
som använts riktat sig mot just den typen av bransch. För att jämföra med ett likvärdigt 
företag togs kontakt med Almedahls AB och genom samtal om bedömning av tyg gavs en 
bekräftelse att studien var relevant. Studier av ett textilföretag i ett annat land med en 
annan kultur hade kunnat ge ett bredare perspektiv av ämnet. Även studera bedömning av 
en annan typ av industri där liknande bedömning används. 
 
Intervjuer 

Då stor del av arbetet bygger på de anställdas kunskap kring ämnet, har stor kritisk vikt 
lagts vid att tolka svar och personens validitet i frågan. Validiteten kan ifrågasättas då de 
anställda ofta har arbetat på samma position och arbetsplats under många år. Deras 
kunskap kan bli väldigt ensidigt riktad mot den arbetsuppgift som innehas. Intervjuerna 
som utförts under studien har varit semistrukturerade och ostrukturerade där öppna svar 
kunnat ges. Det framkom tidigt att anställda i fabriken var villiga att dela med sig av sin 
kunskap och sitt tyckande i frågan. De flesta intervjuer skedde vid den svarandes 
arbetsposition. På så vis upplevdes en lättsamhet kring frågorna och intervjun upplevdes 
mer som ett samtal. Fördelen med att intervjuerna utfördes på plats var att både frågor 
och svar lättare kunde beskrivas och på så vis kunde tydligare svar snabbare uppnås.  
 
Observation 

Observationerna som gjorts på fabriken har utförts på ett självständigt sätt som 
underlättat hela arbetsgången. Friheten att går runt i produktionen och medverka på 
respektive avdelningar medförde att arbetet kunde utföras på ett snabbare och mer 
effektivt sätt. Tillgång till arbetsplats, interna dokument samt möjlighet till medverkan i 
produktion och möten har underlättat arbetet avsevärt. Observation vid avsyning har 
bidragit till en större förståelse av bedömningsprocessen. Tack vare medverkandet har 
författarna förstått vad som behövs och krävs för en enklare bedömning. Observationer 
kan påverka operatörens arbete då fokus ligger på att studera processen. Därför har 
observationer ibland skett oanmält. 

 

 



! #(!

6.2 Diskussion av resultat 
!

Bedömningsunderlag 

Avsyningspersonalen upplever ibland en osäkerhet vid bedömningsprocessen. Ett 
bedömningsunderlag kan då underlätta vid en sådan situation men ska inte styra 
bedömningen som helhet. Operatören får inte bli låst av informationen som ges, den ska 
istället bli motiverad att tillföra nytt innehåll. Det är svårt för en enskild operatör att hålla 
bedömningsunderlaget uppdaterat. Ansvaret ligger istället hos arbetsledaren som ska 
uppmuntra och väcka en diskussion. Insamling av tygprover ger en klar bild av vad som 
anses svårbedömt för samtliga avsynare. Genom gemensam analys och diskussion kring 
tygproverna uppnås ett likvärdigt bedömningssätt. 
 
Då fläckar visade sig vara den största gruppen svårbedömda fel planerades en egen analys 
av var och hur fläckar uppstår. Fläckar diskuterades med berörda avdelningar och kontakt 
togs med olika testlaboratorium. Testmetoderna för fläckanalys visade sig vara mycket 
avancerade, därmed konfidentiella och dyra. Slutsatsen blev att en analys i den 
utsträckning som önskas var omöjlig. Fläckar var redan känt på företaget som ett svårt 
problem och därför ändrades inriktningen istället mot att finna hjälpmedel till en enklare 
bedömning av fläckar. Att utveckla de felkoder som idag används vid bedömning av 
fläckar kan vara ett sätt att finna felkällan och minska gråzon 1. Svårigheten med att 
utveckla felkoder är att det krävs detaljerad kunskap om bland annat maskindelar och 
kemikalier som används i produktionen. Det är även mycket tidskrävande att analysera 
fel på den nivån. Frågan är om den typ av analys kan krävas av en avsynare. En rimlig 
kunskapsnivå där avsynaren i bedömningsprocessen kan göra egna relevanta 
bedömningar leder till en bättre självständighet.  
 

Dokumentation 

I dagsläget används dokument i stor utsträckning under produktionens gång. De 
dokument som till slut når avsyningen är enligt operatörerna på avdelningen svåra att 
tyda. Med hjälp av kommentarer på vägen i produktionen kan avsyningspersonalen 
lättare göra sina bedömningar på de fel som uppstått. Förr fanns fler resurser i 
produktionen och fler operatörer kunde snabbare upptäcka fel. Idag finns inte de 
resurserna i samma utsträckning. För att fel ska kunna upptäckas i tid, i processen, måste 
istället ett hjälpmedel finnas tillhands för operatören. Implementeringen av en tydligare 
dokumentation kan ses som ännu ett tidskrävande arbetsmoment för operatörerna. Det är 
då viktigt att underlaget till dokumentationen uppmuntras och är lätthanterligt. Det är 
även av vikt att operatörerna får känna att det arbete de gör har ett värde i 
slutprodukterna. Överlag uppfattas dokumentationsflödet i produktionen som oklart och 
ostrukturerat för de flesta anställda. En kartläggning av dokumentationen ger personalen 
en möjlighet att se vilka dokument och eventuella kommentarer som kan vara nödvändiga 
vid avsyningen.  
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Designbeskrivning på referensprov 

Enligt arbetsinstruktionerna ska en designer alltid finnas med vid avsyningen av en ny 
vara. En beskrivning ska kunna ges om hur varan ska synas samt upplevas. Tanken med 
en beskrivning på likare är att designern ska kunna förmedla i ord hur slutprodukten ska 
se ut. Svårigheten ligger i att hitta ett gemensamt språk för båda parter och därför måste 
riktlinjer finnas för hur informationen ska skrivas. En närmre kontakt mellan design och 
avsyningspersonal bidrar till en mer självgående bedömningsprocess, eget ansvar och en 
känsla av kunnande. En beskrivning på referensprov bidrar till en minskad gråzon 2. Det 
är omöjligt att eliminera gråzon 2 då flera faktorer påverkar slutresultatet så som det 
mänskliga ögat, trötthet, färgseende, synhjälpmedel och vana. 
 
Övrig diskussion 

Anställda på företaget har varit hjälpsamma och engagerade från första början av studien. 
En väl utvecklad bedömningsprocess har länge varit efterfrågad. AB Ludvig Svensson är 
ett företag med väl etablerad textiltradition och kultur. Nya förändringar och arbetssätt 
kan då ta lång tid att implementera. Svensk textilproduktion har utåt sett ett högt 
anseende gällande produktkvalitet. Inom produktionen kan värdet av varorna lätt 
glömmas bort. Att öka förståelsen för värdet av en vara leder till bättre produkthantering 
och därmed ett bättre kvalitetsarbete. 

Utbildning efterfrågas av avsyningspersonalen. Genomgångar i den egna fabriken och 
besök hos externa tillverkare är ett enkelt sätt som leder till ökad förståelse. En annan idé 
som kan bidra till bättre kunskap är att anordna workshops för personalen. Exempelvis 
kan jämförelser göras i större skala mellan godkända och icke godkända produkter. 
Rotation på interna kvalitetsmöten mellan anställda bidrar till en större inblick i de olika 
produktionsstegen och en förståelse för eventuella felkällor.  
 
Det mänskliga ögat är ett bra bedömningsverktyg då det kan ge en helhetsbild av området 
inredningstextil. En automatisk avsyningsmaskin synar inprogrammerade fel och saknar 
därmed den estetiska helheten. Manuell avsyning är därför att föredra då inredningstextil 
är något som ska vara estetiskt tilltalande för människan. 
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7. Slutsats  
I följande kapitel presenteras slutsatser grundade på resultatdelen. 

Avsyningsprocessen knyter samman alla varans steg i produktionen. Det är viktigt att ha 
en kunskap om alla processer en textilvara går igenom. Det är även viktigt att veta vilka 
parametrar som spelar in vid bedömning så som visuell perception och färgseende. Att ha 
underlag att göra en så korrekt bedömning som möjligt, leder till mer korrekt statistik där 
åtgärder vid varje avdelning kan vidtas. I slutändan bidrar detta till ett förbättrat 
kvalitetsarbete där färre fel uppstår i produktionen 
!

• Gråzon 1- Tydliga fel på en textil vara där felkällan är okänd.  

För att hitta felkällan till de tydliga felen krävs ett utvecklat bedömningsunderlag. 
Bedömningsunderlaget innehåller information och tydliga exempel som ska underlätta 
bedömningsprocessen. En tydlig dokumentation med plats för kommentarer bidrar till 
större möjlighet att upptäcka fel under produktionen. Vid avsyningen hjälper 
kommentarer på dokument att härleda fel till rätt felkod.  
 

• Gråzon 2- Otydliga fel på en textil vara där eventuell felkällan är känd.  

Även om felkällan till alla fel som uppstår går att härleda, finns det en gråzon där visuell 
perception avgör bedömningen. Gråzon 2 i motsats till gråzon 1 har en tydlig felkälla 
men uppfattningen av vad som räknas som fel är oklar. För att behandla gråzon 2 måste 
en förståelse utvecklas för hur varan ska upplevas. Genom att förmedla information 
angående designerns vision på färdiglikaren kan avsynaren ta del av informationen och 
syna varan därefter. 
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8. Förslag till vidare studier 

Kapitlet listar förslag till vidare studier baserade på de resultat som presenteras i 

arbetet. 

 

• För att få en tydligare bild av hur resultaten i arbetet fungerar i verkligheten kan 
en studie göras som ett implementeringsarbete. 

 

• För att veta hur mycket resurser som ska läggas på implementering av 
bedömningsunderlaget kan en ekonomisk analys utföras.   

 

• En studie av gråzonen från ett kundperspektiv ger en bättre förståelse för vad som 
krävs av företaget och på så vis minska reklamationsstatistiken. 
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Bilaga 5. Intervjufrågor 
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Intervjufrågor till personal på AB Ludvig Svensson   

Omgång 1- till samtliga avdelningar (ställdes under tiden mars 2011tom maj 2011) 

1. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

2. Hur länge har du arbetat på företaget? 

3. Vilka fel upptäcker du på varan i ditt arbete? 

4. Vet du var ifrån felen kommer? 
5. Vilka fel tycker du är mest svårbedömda? 

Omgång 2- till samtliga avdelningar (ställdes under tiden april 2011 tom maj 2011) 

1. Vilka dokument hanterar du? 

2. Vet du var dokumenten som du hanterar tar vägen? 

3. Om du upptäcker fel, var rapporteras dem? 

4. Vad tycker du om att ha kommentarer på dokumenten från föregående 

process? 
5. Tror du att kommentarer från föregående processer kan hjälpa vid bedömning? 

Omgång 3.- till avsyningsavdelningen, tvist och designavdelningen, (ställdes under 
tiden mars 2011 tom maj 2011) 

1. Hur tror du att bedömningsprocessen kan bli bättre? 

2. Tror du att en gråzon kan elimineras och i sådana fall, hur? 
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