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Sammanfattning 
Under sina tre år på programmet Textil produktutveckling och Entreprenörskap har två 

studenter funderat över hur textilföretag arbetar med textil produktutveckling. För att reda ut 

problemet bestämde de sig för att skriva en uppsats om ämnet och valde att rikta sig till 

välkända företag runt om i Borås med omnejd. Företagen ombads av författarna att dela med 

sig om hur företaget arbetar med textil produktutveckling. Genom 12 kvalitativa intervjuer 

som utfördes på företagen ställdes frågor om hur deras dagliga arbetsuppgifter kan se ut, 

vilken roll personen som arbetar med företagets produktutveckling kan ha samt vad denne har 

för tidigare utbildning eller kompetens.  

 

Resultatet från intervjuerna har jämförts med två teorier om produktutveckling, en som berör 

generell produktutveckling och en som behandlar textil produktutveckling. Jämförelsen har 

analyserats samt diskuterats och ett antal slutsatser har vuxit fram.   

 

Företagen arbetar mycket olika med produktutveckling, trots detta finns det flera likheter. 

Författarna har stött på mycket olika benämningar hos den textila produktutvecklaren. Företag 

arbetar ändå alltid med produktutveckling i någon form. Den tjänst författarna anser vara bäst 

lämpad för en person som läst utbildningen Textil Produktutveckling och Entreprenörskap 

och i och med de kunskaper de hittills samlat på sig är produktchef.  

 

 

Abstract 
During three years at the program Textile Product Development and Entrepreneurship, two 

students wondered how a textile company can be working with textile product development. 

Therefore, they decided to write a paper about this subject. They decided to appeal to in 

Sweden, well-known companies all placed in and around Borås. All interviews except one 

were performed at the company’s headquarters. The companies were asked by the authors to 

tell them about how their company works with textile product development. Through 12 

interviews the company was asked questions such as how a typically day at work might look 

like. What title the person how work with the product development can have and what they 

have for previous training and education.   

 

The results of the 12 interviews were compared with two different theories about general 

product development and textile product development. The comparison has been analyzed 

and discussed, through this a number of conclusions have emerged.   

 

Companies are very different with how their working with product development. But many 

similarities exist between them. The authors have found a lot of different of the textile product 

developer. Only a few are entitled as textile product developer but all companies are working 

with product development in some form. The authors consider the title product manager best 

suited for them, based on the knowledge they have so far.  
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1. Inledning 

 
Nedan presenterar författarna bakgrund till ämnet, problemformulering, syfte, 

frågeställningar samt avgränsningar. 

 
 

Författarna avslutar nu sitt tredje år på programmet Textil Produktutveckling och 

Entreprenörskap. De är intresserade av att undersöka hur olika företag idag arbetar med textil 

produktutveckling och vilka personer som arbetar med detta. Efter avslutad undersökning 

hoppas författarna få bekräftat att programmet förberett studenterna inför arbetslivet.  

 

 

1.2 Bakgrund 

På Textilhögskolan i Borås finns det, förutom programmet Textil Produktutveckling och 

Entreprenörskap, flera olika textila program att välja mellan. Högskolan i Borås erbjuder 

program så som: textilekonom, butikschef med inriktning mot textil och mode, modedesign, 

textildesign, designtekniker och textilingenjör. Deras yrkesval efter utbildningen är enligt 

författarna relativt självklar medan en textil produktutvecklares väg för dem är mer oklar.  

 

Författarna vet i dag inte hur företag arbetar med textil produktutveckling och vill med denna 

uppsats skaffa sig en övergripande bild. Författarna gör ett antagande om att alla företag i 

någon form arbetar med produktutveckling, och de vill bryta ner bilden och se vilka som är 

involverade i processen.    

 

Textilbranschen är stor med flera olika områden som skiljer sig åt, allt från mode till tekniska 

textilier. Författarna tror även att arbetsuppgifterna skiljer sig mycket från företag till företag. 

Eftersom textil produktutveckling är svårdefinierat är det svårt att hitta fakta om vad företagen 

faktisk gör.  

 

Författarna är intresserade av att ta reda på vilka kompetenser och tidigare utbildning de 

personer har som arbetar med företagets produktutveckling. På så sätt vill de klargöra vad 

som krävs för att arbeta med textil produktutveckling på ett företag och hoppas att 

programmet Textil Produktutveckling och Entreprenörskap har varit tillfredställande. 

 

Från dag ett på utbildningen Textil Produktutveckling och Entreprenörskap upprepas 

kontinuerligt bilden av att en textil produktutvecklare skall fungera som spindeln i nätet, en 

person som organiserar samman produktionsleden, håller koll på alla kontakter och skall 

därför ha en övergripande bild inom olika områden.  

 

 
 

http://www.hb.se/Textilhogskolan/Vill-studera/Program-och-Kurser/Program-HT-2013/Butikschefsutbildning-med-inriktning-mot-textil-och-mode/
http://www.hb.se/Textilhogskolan/Vill-studera/Program-och-Kurser/Program-HT-2013/Designteknikerutbildning/
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1.3 Problemformulering  

Eftersom studenterna på Textil Produktutveckling och Entreprenörskap inte vet vilka 

arbetsuppgifter som kan erbjudas efter avslutad utbildning är det svårt att veta om de 

kunskaper utbildningen erbjudit är tillräckliga. Därför ställs frågan ofta om utbildningen är 

komplett, vilket tyder på en osäkerhet hos studenterna.  

 

Författarna står i nuläget vid ett vägskäl mellan en känd och en okänd värld. De är medvetna 

om sina egna kunskaper och kompetenser som de samlat på sig under utbildningen. Men de 

vet inte hur de kan applicera dessa i verkligheten, den okända världen. Problemet är alltså att 

de inte vet hur företagen arbetar med textil produktutveckling och kan därför inte se sin egen 

roll på företagen.  

 

Med uppsatsen hoppas författarna få många infallsvinklar från olika textila produktutvecklare 

inom olika områden. De vill se om liknelsen med spindeln i nätet stämmer ute i arbetslivet, 

hur arbetet med textil produktutveckling kan se ut samt vilka kompetenser dessa personer 

besitter. 

 

 

1.4 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur textilföretag kan arbeta med textil 

produktutveckling.  

 

 

1.5 Frågeställningar  

Författarnas funderingar i problematiseringen har lett fram till följande tre frågeställningar.  

 

1. Hur kan en textil produktutvecklares roll i ett företag se ut? 

2. Hur kan en textil produktutvecklares arbetsuppgifter se ut? 

3. Vad kan en textil produktutvecklares utbildningskrav eller kompetensnivå vara? 

 

 

1.6 Avgränsningar 
Uppsatsens främsta avgränsning är att vid intervjuerna endast fokusera på hur varje specifikt 

företag arbetar med textil produktutveckling, vilka deras arbetsuppgifter kan vara samt hur 

deras kompetens eller tidigare utbildning ser ut. Allt annat anses vara irrelevant för denna 

uppsats. 

 

Författarna har valt bort att intervjua per mejl, telefon eller Skype då de vill träffa de 

intervjuade personligen. Alla företag som är placerade på ett geografiskt avstånd med resväg 

på över en timma med bil, buss och tåg har valts bort som potentiella företag i denna uppsats.   
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2. Metod 

 
Nedan presenterar författarna den metod som är vald, hur de har gått till väga samt vilka 

personer och företag som är intervjuade.  

 
 

Den metod författarna har använts sig av är kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa 

undersökningen består av 12 intervjuer med personer som arbetar med textil 

produktutveckling på olika företag inom textilbranschen. Intervjuerna har utförts med 

personer som arbetar inom modeklädesföretag, hemtextilföretag samt funktionsklädesföretag.  

 

Med intervjuerna som grund hoppas författarna få så mycket och bred information som 

möjligt om hur en textil produktutvecklares utbildning, dennes roll och arbetsuppgifter på ett 

textilföretag kan se ut. De kvalitativa intervjuerna ligger till grund för uppsatsens empiri.  

 

Först utfördes två testintervjuer för att säkerställa de utvalda frågorna. Genom testintervjuerna 

kunde innehållet vid behov omformuleras till de riktiga intervjuerna. På så vis gavs 

möjligheterna att få så bra frågor och svar som möjligt. 

 

 

2.1 Avgränsningar 

Författarna har valt att inte använda sig av gruppintervjuer utan bara intervjua en person i 

taget. Dock förekom det vid två tillfällen att kollegor till den intervjuade kommenterade vissa 

frågor. Författarna har även valt att inte använda kvantitativa intervjuer eller enkäter då det 

ger tvärsnittsinformation och författarna önskar få djupgående unik information från varje 

enskild individ. (Holme & Solvagn, 1997, s. 80) När en kvantitativ undersökning utförs ges 

ett ytligt men exakt material och det finns inte utrymme att samla in individuell information. 

Författarna önskar också att kunna ställa följdfrågor vilket inte ges utrymme i kvantitativa 

intervjuer. (Holme & Solvagn, 1997, s. 83) 

 

 

2.2 Inför intervjun 
Syftet med att utföra kvalitativa studier är att titta på specifika områden och skaffa sig bättre 

förståelse för dessa. (Holme & Solvagn, 1997, s. 94) 

 

Målet med en kvalitativ intervju är att skapa en vardaglig situation med ett normalt samtal. 

Författarnas uppgift är att leda in den intervjuade på de ämnen de vill beröra. De 16 frågor 

författarna har utformat skall fungera som handledning genom samtalet och gärna uppmuntra 

till en dialog. De behöver inte besvaras i inbördes ordning och det kan mycket väl komma sig 

att vissa redan besvaras självmant av den intervjuade. Författarna ska även vara öppna för att 

ytterligare information kan uppkomma under intervjuns gång. Styrkan i kvalitativa intervjuer 

är alltså att det kan upplevas som ett vanligt samtal. (Holme & Solvagn, 1997, ss. 99-101) 
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I ett tidigt skede kan det vara bra att prata med en tredje part angående de planerade 

intervjuerna. Detta för att få ett ytterligare perspektiv som kan leda till nya och förbättrade 

frågor. (Holme & Solvagn, 1997, s. 100)  

 

I framtagandet av frågeställningar finns det några principer som bör eftersträvas. En av dessa 

är att författarna borde söka så mycket närhet som möjlighet. Det optimala är att ha en 

intervju ansikte mot ansikte. Vid återgivelsen av intervjun kan citat användas för att på så sätt 

förmedla hur individen själv har utryckt sig. (Holme & Solvagn, 1997, s. 93) Fördelen med att 

använda sig av kvalitativa metoder är att en helhetsbild ges över undersökningen samt att det 

finns möjlighet att titta närmare på enskilda individer. En annan fördel är att kvalitativa 

undersökningar är flexibla, intervjuaren kan välja att ändra på både frågornas upplägg samt 

lägga till eller ta bort frågor. Under arbetsprocessens gång kommer författarna att få mer 

kunskap om ämnet och på så sätt utveckla sin skicklighet i hur en intervju utförs. Förmodligen 

kommer den sista intervjun att ge författarna betydligt mer än vad den första gav. (Holme & 

Solvagn, 1997, ss. 80-81) 

 

Vid kvalitativa intervjuer bör författarna vara medveten om att intervjun ges ur en subjektiv 

vinkel på ämnet, det kan vara både bra och dåligt. (Holme & Solvagn, 1997, s. 92) I den här 

uppsatsen eftersträvar författarna efter den subjektiva vinkeln därför anses kvalitativa 

intervjuer vara passande.  

 

Uppsatsen består av respondentintervjuer vilket innebär att de utvalda är själva målgruppen, 

författarna anser att denna form är bäst lämpad för uppsatsen. Urvalet av intervjuer är tänkt att 

innefatta en så stor bredd som möjligt. (Holme & Solvagn, 1997, s. 104) Bland annat har 

personer på olika företag sökts upp. De har olika bakgrund, olika arbetsuppgifter och arbetar 

inom olika områden så som mode, hemtextil, näthandel, yrkeskläder, postorder samt sport. 

Med detta hoppas författarna uppnå olika infallsvinkar ur arbetslivet.  

 

Det som är bra med att göra en kvalitativ intervju är att det är lätt att få intervjun att flyta som 

ett normalt samtal och på så vis skapas en mer avslappnad miljö. Intervjuarens uppgift är att 

leda samtalet i den riktning som önskas. Viktigt är att hålla sig inom området så inte intervjun 

svävar iväg. Kvalitativa intervjuer är bra på så vis då det är enkelt att återgå till 

ursprungskällan för vidare information. Författarna bör räkna med att varje intervju tar tid, 

uppskattningsvis omkring en timme. (Holme & Solvagn, 1997, ss. 99-100) 

 

 

2.3 Utförandet av intervjun 
När författarna skall utföra en intervju bör de ha i åtanke att deras eget agerande kan påverka 

intervjun. I en intervju ska de sträva efter att hitta en balans mellan att inte vara allt för passiv 

eller aktiv. (Holme & Solvagn, 1997, s. 94). Författarna bör eftersträva att agera som den 

intresserade lyssnaren så att den intervjuade självmant återger sina egna tankar om ämnet. 

(Holme & Solvagn, 1997, s. 98) 
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När en intervju utförs är det viktigt att tänka på hur intervjuaren själv framstår för den 

intervjuade personen. Det är viktigt att visa att den intervjuandes ord är viktiga och att de tas 

på allvar. Samtalet ska sträva efter att skapa tillit mellan de båda parterna. Ett bra sätt att göra 

det på är att bygga upp en relation med den intervjuade under en längre tid. En intervju är 

frivillig och det är viktigt att personen vet vad den ställer upp på. (Holme & Solvagn, 1997, s. 

105) För att leva upp till det planerade författarna att först skicka ett generellt mejl med 

information om ämnet. För att sedan bygga vidare på relationen med ett telefonsamtal där ett 

möte bokas. Innan det äger rum kommer personen att tillhandahållas de generella frågor 

författarna planerar att diskutera. Med hjälp av uppvärmningen hoppas författarna att 

intervjun blir avslappnad men givande, samt att ett stort kunskapsbyte äger rum.  

 

I och med den kontinuerliga kommunikationen bör författarna vara medvetna om att de kan 

bygga upp förväntningar hos den intervjuade. Det finns en risk att denna sedan försöker att 

leva upp till dessa ”förväntningar” och då kan informationen bli mindre trovärdig. (Holme & 

Solvagn, 1997, s. 98) 

 

 

2.4 Analys av information 

Det största arbetet med kvalitativa intervjuer äger rum efter att intervjun är avslutad. 

Informationen bör sammanställas så att den blir organiserad och strukturerad. (Holme & 

Solvagn, 1997, s. 139) Författarna planerar att renskriva materialet direkt efter intervjun, då är 

informationen färsk och allt material kan bli utnyttjad. För att författarna flera gånger om ska 

kunna gå tillbaka till råmaterialet bör intervjun spelas in. (Holme & Solvagn, 1997, s. 108) 

 

Eftersom allt råmaterial kommer att vara inspelat behöver författarna inte lägga tid på att 

skriftligt redogör för alla intervjuerna. De kommer att sammanställa varje intervju för enligt 

dem väsentlig information och även eventuellt redogöra vissa stycken ordagrant om det anses 

behövligt. (Holme & Solvagn, 1997, s. 140) 

 

På begäran från de intervjuade kan författarna erbjuda ett utkast av den sammanställda 

informationen från samtalet. Om någon önskar vara anonym skall texten vara utformad så att 

den intervjuade kan identifiera sig själv i texten medan läsaren förblir ovetande om källan. 

(Holme & Solvagn, 1997, ss. 140-141) 

 

 

2.5 Urval av intervjuer 
Urvalet av intervjuer har baserats på att få en så stor bredd som möjligt. Men ändå inom en 

timmas radie med bil, buss och tåg med utgångspunkt från Borås. För att få en bredd är alla de 

intervjuade från olika företag. De arbetar inom olika områden så som mode, hemtextil, 

näthandel, yrkeskläder, postorder samt sport. Författarna har främst riktat in sig på större, i 

Sverige kända företag, då de ansågs vara mer intressanta än de mindre företagen då författarna 

misstänkte att de mindre företagen arbetar enligt fler undantag. När flera företag med samma 



 

 

6 
 

inriktning bekräftade en medverkan på intervjun valde författarna att ta med alla, detta för att 

få ytterligare belägg. Då kunde även en jämförelse om eventuella skillnader redovisas.  

 

Inför varje intervju ställdes frågan om ljudupptagning accepterades, som nämnts tidigare är 

detta ett effektivt sätt att gå tillbaka till primärkällan. Denna form av informationsinsamling 

ger möjlighet att senare utöka den befintliga informationen genom att kontakta 

ursprungskällan återkommande gånger.  

 

Nedan presentras en kort sammanfattning av de 12 intervjuer som är utförda, inklusive två 

testintervjuer. Under samtliga intervjuer skedde konstant ljudupptagning så allt råmaterial 

finns bevarat för ytterligare analys. Ingen av de intervjuade begärde att vara anonym.  

 

 

2.6 F.O.V. Fabrics 
Meningen med denna intervju var att undersöka om den intervjuguide författarna utformat 

skulle fungera på de riktiga intervjuerna. Om så skulle behövas kunde författarna ändra 

intervjuguiden. Intervjun utfördes som ett vanligt samtal där följdfrågor uppkom. (Holme & 

Solvagn, 1997, ss. 99-101) Testintervju 1 är utförd med Mats Johansson. Han har tidigare 

arbetat på F.O.V. Fabrics, idag sitter han på Textilhögskolan i Borås som Universitetsadjunkt. 

Intervjun är utförd som om han fortfarande arbetar på F.O.V. Fabrics. Testintervjun med Mats 

Johansson genomfördes den 10 april 2013 på Textilhögskolan i Borås.  

 

 

2.7 Ludvig Svensson 
Testintervju 2 är utför med Olle Holmudd. Han arbetar idag på Textilhögskolan i Borås som 

lärare i väveriteknik. Han har tidigare arbetat på Ludvig Svensson och intervjun är utförd som 

om han fortfarande arbetar där. Intervjun utfördes på Textilhögskolan i Borås den 15 april 

2013. De tänkta frågorna fungerade fint även vid denna testintervju. Här gavs möjlighet att 

testa frågorna utan inbördes ordning, då de ställdes i en annan följd, även det gick utmärkt. 

Olle Holmudd kunde styra ordningsföljden av frågorna och följdfrågor uppkom. (Holme & 

Solvagn, 1997, ss. 99-101) 

 

 

2.8 8848 Altitude 

Intervjun med 8848 Altitude genomfördes den 16 april 2013 med Per-Oscar Berggren samt 

till viss del grundaren Magnus Berggren. Per-Oscar Berggren arbetar med produktutveckling 

på företagets designavdelning och Magnus Berggren titulerar sig som produktchef. Denna 

intervju genomfördes på 8848 Altitudes huvudkontor i Borås. Frågorna skapade som önskat 

en lättsam dialog där ett flertal relevanta följdfrågor kunde träda fram.  
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2.9 Niitex 

Den fjärde intervjun utfördes med Ellinor Niit på Högskolan i Borås den 17 april 2013. 

Ellinor Niit har arbetat på olika textilföretag runt om i bygden men driver idag det egna 

företaget Niitex som utför konsultuppdrag inom textil produktutveckling. Intervjun ägde rum i 

ett av Högskolan i Borås grupprum på biblioteket. Frågorna skapade en acceptabel dialog, 

ibland något stelt. Tyvärr uppkom det inte så många följdfrågor som författarna önskat.  

 

 

2.10 MQ 

Den femte intervjun utfördes med Susanne Nyberg på MQ:s huvudkontor i Göteborg den 19 

april 2013. Suzanne Nyberg arbetar som konstruktör och har varit i branschen i många år. 

Eftersom Suzanne Nyberg inte riktigt var rätt person att prata med angående 

produktutveckling var fokus att ta reda på så mycket som möjligt om företaget. Intervjuguiden 

har därför inte besvarats på alla punkter men intervjun ansågs ändå mycket givande av 

författarna. Suzanne Nyberg fick ta del av intervjuguiden två dagar innan utförandet av 

intervjun på begäran av henne själv.  

 

 

2.11 Nelly.com 
Intervjun med Nelly.com ägde rum den 22 april 2013 med Siri Vikman. Hon arbetar med 

inköp, design och produktutveckling på företaget. Hon har även gått första året på 

programmet Textil Produktutveckling och Entreprenörskap på Textilhögskolan i Borås. Siri 

Vikman fick möjligheten tillsammans med en kollega att starta märket Nelly Trend som säljs 

på Nelly.com och som idag drivs av henne själv. I Nelly Trends team ingår även Lowe Olsen 

som arbetar som designassistent. Författarna valde att intervjua henne för att få en annan syn 

av produktutvecklingen. Intervjun genomfördes på Nelly.coms huvudkontor i Borås och 

intervjun blev som en dialog vilket författarna önskat. Ordningsföljden på frågorna varierade 

och följdfrågor uppstod. Under intervjun fick författarna bekräftat att den intervjuguide som 

används passar för intervjun. Utan att behöva ställa alla frågor ramade den intervjuade in alla 

ämnen. Det tyder författarna som bra, då frågorna blir besvarade utan att bli ställda.  

 

 

2.12 Jotex 
Intervjun ägde rum på Jotex huvudkontor i Borås med Christina Knape den 24 april 2013. 

Jotex är ett postorder- och e-handelsföretag med inriktning heminredning. Christina Knape 

arbetar som produktchef på företaget och intervjun resulterade i en öppen dialog med 

följdfrågor.  

 

 

2.13 Hemtex 
Intervjun med Hemtex genomfördes med Bruno Bergenholtz den 25 april 2013 på företagets 

huvudkontor i Borås. Bruno Bergenholtz arbetar som produktchef på företaget men anser sig 
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själv vara en produktutvecklare. Genom följdfrågor samt oberoende ordningsföljd ville 

författarna skapa ett mer personligt samtal och diskussion med den intervjuade. 

 

  

2.14 Ellos 

Den nionde intervjun genomfördes den 26 april 2013 med Karin Malmgren på Ellos. 

Intervjun utfördes på Ellos huvudkontor i Borås. Karin Malmgren arbetar som 

produktutvecklare och designer på Ellos damavdelningar med större storlekar. Efter intervjun 

fick författarna gå en givande rundvandring på företaget. En öppen dialog samt följdfrågor 

uppkom.  

 

 

2.15 Blåkläder  

Intervjun med Blåkläder utfördes den 29 april 2013 på Blåkläders huvudkontor i Svenljunga. 

Intervjun utfördes med Lene Jul som arbetar som produktutvecklare på företaget. Följdfrågor 

förekom samt ordningsföljden av frågorna varierade vilket författarna önskat.  

 

 

2.16 Gina Tricot  
Den elfte intervjun utfördes den 2 maj 2013 på Gina Tricots huvudkontor i Borås. Författarna 

intervjuade Carolina Roth som arbetar med inköp av produkter för festtillfällen. Carolina Roth 

har en kandidatexamen i textilekonomi från Textilhögskolan i Borås och har nu arbetat på 

Gina Tricot i fyra år. På begäran fick Gina Tricot ta del av intervjuguiden några dagar innan 

utförandet av intervjun. 

 

 

2.17 Morris Stockholm 
Intervjun med Morris genomfördes den 8 maj 2013 på Morris huvudkontor i Borås. Intervjun 

utfördes med Linn Alsén som är produktchef på företaget. Linn Alsén har studerat två år på 

programmet Textil Produktutveckling och Entreprenörskap på Textilhögskolan i Borås. 

Författarna ansåg det var passande att intervjua henne för att få ett perspektiv från någon som 

har gått samma program som dem. Linn Alsén hade fått ta del av den intervjuguide författarna 

utformat så det uppkom en mycket flytande dialog med följdfrågor.  

 

 

2.18 Bortfall 
De företag som avböjt till en intervju är Holebrook samt Lindex. Holebrook ville gärna delta 

men är just nu i en process att tillsätta en ny produktutvecklare på företaget så företaget var 

mycket upptagna med det. Författarna har försökt få kontakt med Lindex ett flertal gånger. 

Företaget skickade senare ut ett massmejl för att bjuda in samtliga studenter på 

Textilhögskolan i Borås för en gemensam intervju på deras huvudkontor i Göteborg. 

Författarna valde att inte delta i denna då det mer skulle beröra miljöfrågor.  
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Ytterligare tre företag har författarna varit i kontakt med. Craft har kontaktas och den person 

som enligt företaget ansågs vara bäst lämpad för en intervju befann sig i Shanghai. 

Erbjudande om att kontakta henne angående en telefonintervju gavs men författarna valde 

själva att inte gå vidare med detta då de endast ville göra personliga intervjuer. Stadium har 

även kontaktats men eftersom huvudkontoret ligger i Norrköping fanns endast möjligheten att 

göra en telefonintervju och då valde författarna att inte gå vidare med detta företag. 

Författarna har även varit i kontakt med Haléns men på grund av sjukdom har intervjun 

skjutits upp tills vidare. 
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3. Teori  

 
Nedan presenterar författarna två teorier de har utgått ifrån. Den ena teorin handlar om 

generell produktutveckling samt dess olika faser i processen. Den andra handlar om textil 

produktutveckling och dess process. Det presenteras även en kort beskrivning om team och 

hur företag arbetar med detta. 

 
 

3.1 Produktutveckling och innovation 

Produktutveckling är nödvändigt i dagens läge för att marknaden, kunderna, möjligheterna 

och konkurrenterna ständigt förändras. Förändringarna sker snabbt så det är viktigt att ligga i 

framkant när det gäller produktutveckling. Detta för att företaget inte ska hamna bakom 

konkurrenterna. Det finns flera viktiga skäl till att ett företag ska produktutveckla. Företag vill 

erbjuda det behov som önskas samt ge kunden vad de betalar för. Kunden ska köpa nya 

produktutvecklade produkter istället för att försöka laga de gamla. Genom produktutveckling 

skapas även en kundgrupp som är nöjd och som känner sig gynnad. Fördelar skapas även 

gentemot sina konkurrenter och genom bra produktutveckling som hyllas i media och press 

får företaget gratis reklam. (Sundström, 2005, s. 17) 

 

Produktutveckling är ett måste för att överleva som företag. Oföränderliga och långsamt 

stigande marknader kräver produktutveckling. För att ett företag ska överleva och växa utan 

produktutveckling måste marknaden för företaget vara mycket växande. (Sundström, 2005, s. 

23) 

 

Hur ett företag arbetar med produktutveckling påverkas av hur verksamheten är organiserad. 

När företag planerar att driva ett produktutvecklingsprojekt bör de sträva efter att arbeta i 

tvärfunktionella grupper, där finns både företagets externa intressenter, samt företagets olika 

funktioner samlade. (Johannesson, Persson & Pettersson, 2004, s. 82) Dessa kan bland annat 

vara marknad, produktion, konstruktion samt forskning och utveckling. Det är viktigt att dessa 

grupper är beredda att gå in och hjälpa varandra att vidareutveckla det som från början var 

någon annans idé. Förr var det vanligt att NIH slog till mot produktutvecklingsprojekt, NIH 

står för ”Not Invented Here” och med det menas att varje avdelning endast brydde sig om sina 

egna. Detta är något som bör uteslutas ur dagens produktutvecklingsfaser. (Johannesson, 

Persson & Pettersson, 2004, ss. 61-62)  

 

Är projektet planerat till ett större företag bör de även använda sig utav en linjeorganisation då 

de lättare kan kontrollera ekonomi och ledning. I en linjeorganisation delas personal in efter 

kompetenser inom olika områden samt dess yrkesroll. När produktutvecklingen drar igång så 

sker det som ett projekt och då används den personal som har kategoriserats in i linjen. När 

dessa två komponenter används ihop kallas det för en matrisorganisation. Det är en klassisk 

modell och med den kommer nästan alltid samma problem, att få linjechefen och 

projektledaren att komma överens.  Innan en överenskommelse har nåtts finns det alltid risk 
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för att projektets medarbetare blir utsatta för dubbelkommandon. (Johannesson, Persson & 

Pettersson, 2004, s. 83) 

 

 

3.1.1 Team 

När företag arbetar med produktutveckling är det bästa sättet att arbeta i team. (McAdam & 

McClelland, 2002).  Sedan lång tid tillbaka har människor utfört uppgifter och projekt genom 

att sammansätta arbetsgrupper. Förmågan att arbeta tillsammans ger utveckling och framsteg. 

Arbetsgrupper är bra för att komma på nya idéer och få saker gjorda. Många uppgifter 

verkställs lättare av en grupp i stället för av bara en person. Genom samarbete är det lätt att 

genomföra komplexa uppgifter. När en arbetsgrupp är enad och deras mål är nådda blir 

arbetsgruppen ett team. En arbetsgrupp som är slagkraftig och produktiv kallas därför för 

team. När ett team är skapat blir arbetet mycket roligare, medlemmarna känner sig 

involverade och arbetet flyter. Genom att arbeta i team ökar företagets produktivitet. 

(Wheelan, 2005, ss. 1-2) 

 

Det finns många bra egenskaper hos ett sammansvetsat team. Några av dessa är att 

medlemmarna i teamet är eniga och arbetar åt samma mål. Medlemmarna är på det klara med 

vilka roller de har och att de passar in på olika förmågor och kompetenser medlemmarna har. 

Genom en öppen kommunikation i gruppen tillåts alla medlemmar att delta. Om ett problem 

uppstår diskuterar medlemmarna det här för att lösa det på bästa sätt. Effektiva strategier 

används för att fatta beslut, och efteråt utvärderas besluten. Medlemmarna har även en bra 

sammanhållning. (Wheelan, 2005, ss. 56-57) 

 

Team som består av olika persontyper vad gäller ålder, kön, yrke, färdighet och kunskap fattar 

bättre beslut och arbetar bättre ihop än personer som är likadana. För att nå ett bra resultat och 

dra nytta av de olika persontyperna krävs att alla i teamet är delaktiga. (Wheelan, 2005, s. 81) 

 

Samarbete är mycket viktigt att ha i ett team. Genom ett bra samarbete blir det roligare och en 

bättre kommunikation uppstår. Teamet strävar mot samma mål och medlemmarna blir 

engagerade. Då ökar produktiviteten och tilliten till teamets medlemmar. Det är dock viktigt 

att ha kontakt med andra utanför teamet, detta för att inte snöa in sig på att bara lita på teamets 

kompetens och missa saker som händer utanför. (Wheelan, 2005, ss. 82-83) 

 

 

3.1.2 Produktutvecklingsfaser från det generella perspektivet 

När en produkt ska tas fram sker det i flera olika etapper. De kan vara olika många och ta 

olika lång tid beroende på vad det är för sorts projekt eller produkt som ska tas fram. Den 

etapp som tar längst tid är produktutvecklingsfasen. (Sundström, 2005, s. 19) 

 

Produktutveckling kan se ut på många olika sätt, de flesta projekten går ofta ut på att förbättra 

eller göra om produkter som redan finns. Vanligt är att ett redan förutbestämt koncept följs. 

Enligt boken: Produktutveckling: effektiva metoder för konstruktion och design skall alla olika 
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etapper i processen genomföras om företaget planerar att ta fram någonting helt nytt. 

(Johannesson, Persson & Pettersson, 2004, s. 87)  

 

Nedan presenteras olika steg som ingår i produktutvecklingsprocessens faser. De fem 

övergripande stegen är: marknadsanalys, produktspecificering, konstruktion, prototyp och 

marknadsintroduktion.  

 

 

3.1.2.1 Marknadsanalys 

En analys av marknaden som den tänkta produkten ska säljas på bör genomföras. Vilka är 

konkurrenterna och hur ser deras produkter ut. Det är viktigt att den nya produkten på något 

sätt är bättre än konkurrenternas. (Löfgren, 2003, ss. 87-109) 

 

Det är även bra att ta reda på bakgrunden, det kan till exempel vara att ta reda på marknadens 

storlek. Steget därefter är att se om det finns ett behov. Vem är det som ska köpa produkten, 

vad ska den användas till och hur många är det som behöver den. (Sundström, 2005, ss. 72-

73) 

 

Förstudie  

I en förstudie kollas bakgrundsmaterial så som design, teknik och marknad upp. För att få en 

allsidig bedömning är det viktigt att vara noga med att få med flera olika kompetenser inom 

olika områden. Tanken med en förstudie är att den skall leda fram till en första 

kravspecifikation. Den skall vara ospecificerad och fokus skall främst läggas på vad syftet är 

med produkten. Kraven kommer kontinuerligt att fyllas på och specificeras under projektets 

gång vilket i slutändan resulterar i att det bestäms hur kraven kan förverkligas. (Johannesson, 

Persson & Pettersson, 2004, s. 88) 

 

Det är viktigt att inte låsa sig vid en idé, ju mer idéer som kommer upp, desto större är 

chansen att hitta en som fungerar. Det är även viktigt att idéerna diskuteras, jämförs med 

varandra och bedöms. (Sundström, 2005, s. 28) 

 

Det finns en metod som bygger på att redan i ett tidigt skede ta fram prototyper och visa dessa 

för ledningen. Detta för att kunna visa upp tanken med idén och på så sätt få den godkänd för 

vidare utveckling. Det här sättet är en ganska långsam, dyr och resurskrävande metod då flera 

nya prover och omkonstruktioners görs i prototypmodellen. Den här metoden kallas för ”trial 

end error”. En annan metod som ibland används är den så kallade ”skunk works”. Det är när 

en produktutvecklare i hemlighet testar sina idéer och på så sätt får ett bättre stöd för sin idé 

innan den presenteras för ledningen. Denna metod har lett till en hel del nya och innovativa 

produkter. (Johannesson, Persson & Pettersson, 2004, s. 89) 

 

Det är viktigt att sammanställa en kravspecifikation. Det finns delkrav som ska ingå i en 

kravspecifikation. Dessa delkrav kan vara funktionskrav vilket är att specificera alla de 

funktioner produkten bör ha. Hållfasthetskrav, vilket innebär olika tester som ska utföras på 

produkten. Materialkrav som kan vara vilka olika material produkten ska tillverkas av. 
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Kostnadskrav är att visa vilka tillverkningskostnader som kommer att finnas för produkten, 

detta för att visa vad den färdigproducerade produkten kommer att kosta. Miljökrav så som 

material eller återvinningsbarhet kan tas med. Inför kommande produktion ställs även krav på 

de maskiner som kommer att användas. (Löfgren, 2003, ss. 87-109) 

 

 

3.1.2.2 Produktspecificering  

Vid sammanställning av en produktspecifikation redogörs det för vilka sorts resultat 

produkten skall åstadkomma. Specificeringen skall kunna användas vid utvärdering av olika 

potentiella produktlösningar och då som en kravlista att stämma av mot. Specifikationen kan 

även användas vid planering och letande efter lämpliga konstruktionslösningar. Det är viktigt 

att efter hand som produkten utvecklas och förbättras att även specifikationen uppdateras, när 

hela konstruktionsprocessen är avslutad skall en färdigsammanställd slutspecifikation finnas. 

Ju större konkurrens företaget möter och ju kortare ledtider de arbetar efter desto viktigare är 

det att den slutgiltiga specifikationen är så korrekt som möjligt. I dagens läge har ett företag 

varken råd eller tid att lägga för mycket fokus på produktutvecklingsprojekt eftersom 

utgången är oklar. Därför läggs det idag större resurser på att få produktspecifikationen så bra 

som möjligt, och förhoppningsvis har företaget fått fram vad marknaden efterfrågar och vad 

dess målgrupp vill ha. (Johannesson, Persson & Pettersson, 2004, s. 90)  

 

Bra är även att i specifikationen upprätta en kravhantering vilket innebär att hierarkiskt ange i 

vilken ordning specifikationerna bör uppfyllas. Dessa kan vara mer eller mindre utförligt 

specificerade. (Johannesson, Persson & Pettersson, 2004, s. 91) 

 

Konceptval    

Konceptval innebär att främst testa de funktionella delarna som finns angivna i 

produktspecifikationen. Detta kan bland annat ske med hjälp av enklare prototyper som endast 

fokuserar på att testa de funktionella delarna. (Johannesson, Persson & Pettersson, 2004, s. 

92) I detta steg ska även de idéer som passar bäst in på kravspecifikationen väljas för att sedan 

gå vidare med den eller dessa. (Löfgren, 2003, ss. 87-109) 

 

Här kan skisser och prototyper tas fram för att sedan jämföra de olika alternativen. En 

utvärdering sker för att besluta om resultatet är tillräckligt för att gå vidare med eller om 

någonting nytt ska påbörjas. (Sundström, 2005, ss. 72-73) Prototyperna jämförs mot kraven 

som ställts i produktspecifikationen. Avsikten är att bestämma kvalitén och värdet av 

proverna i analysen av prototypen. (Johannesson, Persson & Pettersson, 2004, ss. 92-93) 

 

Efter presentationen av de olika idéerna jämförs de en sista gång och tillslut bestäms vilken 

som ska arbetas vidare med. (Löfgren, 2003, ss. 87-109) 

 

 

3.1.2.3 Konstruktion  

Nu är det dags att vidareutveckla resultatet från konceptlösningarna för att få fram en 

fungerande produkt som in i minsta detalj stämmer överrens med kraven i 
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produktspecifikationen. Här är det vanligt att ta fram enstaka prototyper som kan testas och 

sedan analyseras utifrån dess användningsmöjligheter och funktionalitet. Här börjar ett mer 

detaljerat arbete där hänsyn tas till produktens yttre och anpassa dessa efter de funktionskrav 

som redan fastställts. Målet är att finna en balans mellan produktens arkitektur och funktion. 

Arkitektur syftar till produktens yttre och hur det ser ut när den anpassats efter de funktionella 

krav som bestämts att produkten bör ha. (Johannesson, Persson & Pettersson, 2004, ss. 95-96) 

 

För att alla ska förstå idén är det viktigt att kunna presentera den på ett bra sätt, handritade 

skisser är ett bra alternativ. Att använda sig av något CAD-program är ett bra komplement. 

Denna fas är mycket kreativ och är den viktigaste delen av produktutvecklingsarbetet. Att 

kunna presentera sin idé på ett bra sätt underlättar för konstruktörer, marknaden och alla i 

teamet. (Löfgren, 2003, s. 107) 

 

 

3.1.2.4 Prototyp    

Det finns många olika anledningar till varför prototyper tas fram. Idag är det vanligt att först 

skapa simulerade modeller i datorn, så kallad ”virtual prototyping”. Modellerna byggs då ofta 

i 3D-format och då är det möjligt, redan innan en fysisk produkt byggts upp, att få en 

uppfattning om till exempel olika vinklar. Det finns många olika CAD-baserade program att 

använda. (Johannesson, Persson & Pettersson, 2004, s. 99) I datorn kan flera CAD-modeller 

konstrueras och dessa kan ha vissa gemensamma likheter som till exempel funktionella 

inställningar och kan på så sätt jämföras och utvärderas redan i datorn. (Carlile, 2002) 

 

Det räcker däremot inte med att bara skapa modeller i datorn utan det behövs riktiga 

prototyper för att bland annat kunna skapa sig uppfattning om till exempel passform, funktion 

och utseende. (Carlile, 2002) Sådana prototyper kallas för ”mock-up”. Det finns även 

funktionsprototyper där olika tekniska lösningar testas samt fulländade modeller som testas 

ute i fält och som är anpassade för serieproduktion. (Johannesson, Persson & Pettersson, 

2004, s. 100) När den slutliga idén är fastställd går den vidare till själva produktionen. 

(Löfgren, 2003, ss. 87-109) 

 

Serieversion 

Prototyper är ofta manuellt framtagna med mycket handpåläggning och tar ofta inte hänsyn 

till tillverkningskrav för serietillverkning. Innan produkten släpps till produktion måste den 

anpassas till den reguljära tillverkningen. Med det innebär det att produkten blir anpassad för 

processen, alltså monteras med rätt utrustning och enligt angivna metoder.  Nu kontrolleras att 

produkten vid tillverkning är anpassad efter den fastställda budgeten. (Johannesson, Persson 

& Pettersson, 2004, s. 100)  

 

 

3.1.2.5 Marknadsintroduktion 

Nu är den helt färdiga produkten fastställd och kan lanseras på marknaden för orderläggning. 

(Johannesson, Persson & Pettersson, 2004, s. 102) 
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3.1.3 Produktutvecklingsfaser från det textila perspektivet 

Nedan presenterar författarna de olika faser en produktutvecklande varumärkesleverantör kan 

gå igenom när de ska ta fram en ny kollektion. Faserna är mycket generella då det kan skilja 

företag emellan. (Hedén & McAndrew, 2005, s. 125) De består av utsatta milstolpar för varje 

moment och alla dessa bygger på att produktionen ska vara färdig till skeppningsdatumet för 

att produkterna ska komma fram till lanseringen. (Frings, 2008, s. 217) När en kollektion ska 

tas fram ställs en tidsplan upp. Oavsett om det är ”fast fashion” som är en av dagens snabbaste 

modecykel eller en traditionell planering så innehåller dessa samma steg fast de löper över 

olika många veckor. Den traditionella cykeln kan ta till exempel 54 veckor medan den snabba 

kan komprimeras till 15 veckor. Ofta sker stegen parallellt med varandra under en viss period. 

(Keiser & Garner, 2012, s. 34) 

 

De steg som bör genomföras är i stora drag: inspiration, design och kollektionsplanering, 

sourcing, produktion och lagerhållning. 

 

 

3.1.3.1 Inspiration 

Den första fasen är inspiration. Designteamet åker på mässor runt om i världen för att spana 

nästkommande trender. De kan även hittas genom att gå tillbaka till vår historia och studera 

dess mode. Under inspirationsresorna är det inte ovanligt att köpa in plagg som inspiration. 

Det kan vara för att se på plaggets passform, materialvalet eller en viss detalj och de planeras 

sedan att utvecklas. Flera designers kan även under inspirationsletandet direkt skissa ner de 

idéer de observerar. (Keiser & Garner, 2012, s. 244) Ett designteam kan bestå av ett flertal 

personer, i ett litet företag kan det vara ett enda team och i de större företagen kan varje team 

ha hand om olika områden. I teamet ingår oftast en inköpare med assistent, en designer med 

assistent samt en person som är ansvarig för produkterna. (Frings, 2008, s. 215) Det är även 

viktigt att ha kännedom om vad den tänkta marknaden är ute efter. Personen kan specificeras 

efter till exempel ålder, kön samt yrke. All trendspaning ska då utgå från denna profil. 

(Bubonia, 2012, s. 178) 

 

 

3.1.3.2 Design och kollektionsplanering 

Under denna fas börjar utvecklingsarbetet på riktigt, nu ska idéer om kollektionen vara på 

plats. Moodboards, modellidéer, materialval, tillbehör som till exempel knappar och etiketter 

diskuteras. Det är i denna fas som många viktiga beslut tas, det kan vara produktens 

utformning och identitet, frågor om vilka producenter som ska användas, kostnadsfrågor och 

prisfrågor samt kvalitén på produkterna. Moodboards är baserade på de förutspådda trenderna 

och de ska ge en riktning åt designen på kollektionen. (Bubonia, 2012, ss. 179-181) 

 

Det varierar från produktutvecklare till produktutvecklare vad utgångspunkten är när en ny 

produktion ska starta. Antingen kan kollektion utgå från färger och tyger eller så utgår den 

från former och modeller. Under denna fas görs ett övergripande urval av de tyger och färger 

som ska ingå i kollektionen. Det bestäms även vilka former och siluetter som ska prägla 

plaggen. (Hedén & McAndrew, 2005, s. 128)  
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Kostnadsbilden för de olika produkterna i kollektionen ses över. Material är en stor post när 

det gäller kostnadsbilden. Ofta behöver mer material än vad som går åt  till produkterna köpas 

in och detta gör att produkten kan komma att bli dyrare om restmaterialet inte kan användas 

till annat. Svåra konstruktioner samt detaljer som är dyra kan också öka kostnadsbilden. 

Mellanhänder gällande inköp och tillverkning kan även öka kostnaden på produkten. (Hedén 

& McAndrew, 2005, s. 132) 

   

För att kunna tillverka ett prov krävs ett mönster. När tillverkning av ett mönster ska ske 

skapas en skiss av plagget, vilka storlekar plagget ska tillverkas i och utefter dessa graderas 

det färdiga mönstret. Oavsett om företaget gör detta själva eller om ett externt företag gör det 

är mönsterkonstruktionen mycket viktig. (Bubonia, 2012, s. 188) Hur detta sker skiljer många 

företag åt, vissa företag har en egen avdelning för mönsterkonstruktion eller så användes 

externa företag. (Hedén & McAndrew, 2005, s. 133)  

 

Provkollektion 

När prototypen anlänt till företaget kontrolleras passform, plaggets funktion samt hur det är 

tillverkat. (Krishnan & Ulrich, 2001) Företaget går igenom prototypen för att se så att den 

stämmer överrens med instruktionerna. Det viktigaste är att kontrollera provets passfrom, 

därför bör det göras på en människa. Det är för att kunna testa rörelsevidden samt hur 

behagligt plagget är. (Frings, 2008, s. 235) När prototypen anses vara bra begärs nästa prov 

vilket är säljprovet. Det används inte bara när säljaren är ute på företag för att försöka sälja in 

produkten, säljprovet kan även användas till fotograferingar och modeshower. (Hedén & 

McAndrew, 2005, ss. 150-151)  

 

Säljkollektion 

Säljprover brukar oftast tillverkas i en speciell produktionslinje. Där arbetar kunniga 

sömmerskor som bara tillverkar prover utan att störa den övriga produktionen. När 

säljproverna är klara skickas de hem till beställaren. Det är viktigt att dessa är hemma i tid så 

att säljarna kan hinna med sitt arbete. (Hedén & McAndrew, 2005, s. 161) 

 

Under denna fas ska den slutliga säljkollektionen väljas ut från de prov som är beställda. 

Produktutvecklingsprocessen är en tratt som sållar bort plagg under vägen. Först finns flera 

prototyper som sedan blir färre i provkollektionen vilket resulterar i ytterligare färre i 

säljkollektionen. Prissättning till detaljist och konsument sker också under denna fas. (Hedén 

& McAndrew, 2005, ss. 162-163) 

 

Under en förutbestämd period är säljarna ute på företag för att försöka sälja in kollektionen. 

Företaget hoppas på bra försäljningsresultat vilket ska resultera i nöjda kunder. (Hedén & 

McAndrew, 2005, ss. 170-171) 

 

 

 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Krishnan%2c+V/$N?accountid=9670
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Ulrich%2c+Karl+T/$N?accountid=9670
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3.1.3.3 Sourcing 

Nästa fas som genomförs är sourcing. Detta handlar om att hitta leverantörer för material och 

tillbehör samt hitta producenter som ska tillverka kollektionen. Sourcing kan ske på väldigt 

många olika sätt. Företaget kan välja att gå direkt till producenten eller så kan arbete med 

agenter som letar upp fabriker ske. Flera företag kan gå ihop och expandera sin kapacitet 

genom att ha ett samarbete med varandra. (Keiser & Garner, 2012, s. 471) Vilken metod som 

än används är det viktigt att leverantörer och producenter är bra och pålitliga. Företaget bör 

satsa på att bygga upp ett samarbete med sina leverantörer. Med detta skapas ett bra underlag 

för potentiell framgång. (Bruce & Daly, 2004) Sourcing sker till stor del under hela året men 

blir som mest intensiv perioden innan kollektionen ska skapas.  

 

Sourcing sker ofta globalt med hela värden som arbetsplats. Det är inte ovanligt att 

textilföretag är på jakt efter nya billigare produktionsländer dit de kan flytta sin tillverkning. 

(Bruce & Daly, 2004) 

 

Företag kan använda sina leverantörer och producenter på flera olika sätt. Vissa väljer att 

arbeta med flera leverantörer och producenter samtidigt medan andra företag väljer att enbart 

arbete med en leverantör och en producent. Det vanligaste för att få ett effektivt flöde är att 

välja att arbeta med flera olika fabriker. (Bubonia, 2012, s. 310) 

 

 

3.1.3.4 Produktion 

Under denna fas sker två parallella aktiviteter. Den ena är produktinstruktioner, där 

kontrolleras att passform och mått stämmer. Företaget vill ha ett antal prover för att se så att 

allt går rätt till. Det första provet som företaget begär är en prototyp.  På detta sätt ges en 

uppfattning om hur produkten skulle se ut i verkligheten. Skisser, ritningar i CAD-program, 

måttlistor och kravspecifikationer är det som ligger till grund för prototypen. (Hedén & 

McAndrew, 2005, s. 146) För att prototypen ska bli så bra som möjligt är det viktigt med 

detaljerad information om plagget. Därför specificeras all tänkbar information om plagget upp 

i ett dokument, i textilindustrin kallas denna instruktion för ”bill of material”. En 

operationslista sammanställs också för att kunna kontrollera processen. (Krishnan & Ulrich, 

2001) Under denna fas sätts produktkalkyler samman så att inköpspriset på produkten kan 

räknas ut. (Hedén & McAndrew, 2005, s. 146) 

 

Mycket kan ha hänt med proverna efter det att säljarna avslutat sitt arbete med dessa. 

Produkter och olika färgställningar kan ha fallit bort. När den slutliga inköpsordern läggs ska 

det finnas slutliga instruktioner för varje produkt i kollektionen. Även de förändringar som 

gjorts den senaste tiden ska beskrivas. I inköpsordern ska företaget specificera de prov som 

önskas från tillverkningen. Dessa prover är vanligtvis kontraprov, produktionsprov samt 

skeppningsprov. (Hedén & McAndrew, 2005, ss. 177-178)  

 

 

 

 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Krishnan%2c+V/$N?accountid=9670
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Ulrich%2c+Karl+T/$N?accountid=9670
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Kommersiell produktion 

I denna fas är det viktigt att allt stämmer. Kommunikation mellan inköparen och tillverkaren 

är grundläggande för att produktionen ska gå smidigt. Det första prov som inköparen begär är 

kontraprovet. Detta är ett prov som visar att tillverkaren har förstått alla instruktioner rätt, det 

visar att både inköparen och tillverkaren är överrens. (Hedén & McAndrew, 2005, ss. 179-

180) Kontraprovet är den sista prototypen som sys, den ska vara sydd efter samma metoder 

som används i den riktiga produktionen. Den ska vara tillverkad i rätt material, rätt 

funktionalitet och rätt passform. Provet ska vara precis efter de specifikationer företaget satt 

upp. (Bubonia, 2012, s. 183) 

 

Nästa prov som inköparen önskar är produktionsprovet, det här är första plagget som kommer 

ut ur produktionslinjen. Provet används för att stämma av produktionen. När det här provet är 

godkänt fortsätter ordern att tillverkas. (Hedén & McAndrew, 2005, s. 181) 

 

Det sista provet är ett skeppningsprov. När hela kollektionen är tillverkad slumpar tillverkaren 

ut ett prov ur produktionen. Detta prov är det slutliga beviset på att allt är rätt. Inköparen får ta 

del av provet och först då kan ordern lämna fabriken. (Hedén & McAndrew, 2005, s. 182) 

 

 

3.1.3.5 Lager 

Till sist packas och märks ordern och skickas på det sätt inköparen beställt. Kollektionen 

levereras till ett lager, därifrån skickas det sedan ut till varje återförsäljare. Nu är cirkeln 

sluten och en ny kan ta fart. (Hedén & McAndrew, 2005, s. 182)  
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4. Empiri  

 
Nedan presenteras en sammanställning från intervjuerna med dess frågor och svar. Alla 

intervjuer finns som bilagor för mer ingående läsning om vad varje person har svarat. 

Empirin ska senare leda fram till en analysdel, en diskussion samt en slutsats.  

 
 

1. Hur länge har du arbetet i tekoindustrin? 

- Endast detta företag eller flera olika? 

 

Många av de intervjuade har arbetat i branschen i många år, flera av dem sedan de avslutade 

sina studier. En del har flyttat mellan olika textilföretag under sin karriär men har aldrig bytt 

bransch. Tio intervjuade av 12 har arbetet på flera olika textilföretag under sin karriär.  

 

 

2. Hur kommer det sig att du arbetar här?  

- Hur fick du jobbet?  

- Kontakter eller annons? 

 

Frågan ställdes både hur de intervjuade fått arbeten på tidigare företag men även på det 

befintliga. Eftersom Ellinor Niit (Niitex) driver sitt eget företag och Magnus Berggren (8848 

Altitude) är den som grundat 8848 Altitude har dessa två anställt sig själva. Annars har fem av 

de intervjuade fått sitt nuvarande arbete genom kontakter. Tre stycken genom att de gjort en 

intresseanmälan, två stycken hade fått tips om att företaget behövde personal samt att två blev 

tillfrågad om att arbeta på företaget. De flesta av de intervjuade nämner även att de tidigare 

tjänster de haft har de fått genom kontakter på något vis. Per-Oscar Berggren (8848 Altitude) 

menar att som praktikant på företag så leder det ofta vidare till en anställning. På denna fråga 

har även Magnus Berggren (8848 Altitude) och Lowe Olsen (Nelly.com) medverkat. 

 
 

Anställt sig själv 

Kontakter 

Intresseanmälankvart 

Tips 

Tillfrågad 

Figur 1. Anställning. (Egen illustration) 
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3. Beskriv dina dagliga arbetsuppgifter under en typisk arbetsvecka. 

 

Det generella svaret på denna fråga är att en arbetsvecka kan se mycket olika ut beroende på 

vilket tid i säsongen företaget befinner sig i. Det beror även mycket på vilket företag samt 

vilken person på företaget som intervjuas.  

 

Arbetsuppgifter som ständigt uppkommer från de intervjuade är: 

 

- Hantering av prover  

- Olika tester 

- Säljstatistik 

- Dokumentation 

- Mejl 

- Status för leverans 

- Rapportering 

- Försäljningsuppföljning från tidigare år 

- Lönsamhet för olika produkter 

- Möten och planering med samarbeten 

mellan olika avdelningar 

- Rita skisser och plaggskisser 

- Samla input och sortera ut kärnan ur 

trender 

- Ge input på skisser från design 

- Resor, både inspiration och till fabriker 

- Dirigera sitt team 

- Slutliga budgetar 

- Ansvar för färg och mängd av produkter 

- Sitta vid datorn i olika program 

 

Eftersom Blåkläder har egna fabriker i Asien är det viktigt för dem att ha en nära kontakt med 

dessa säger Lene Jul (Blåkläder). Därför ingår det mycket resande till fabrikerna i hennes 

arbetsuppgifter.  

 

 

4. Anser du att du arbetar mest praktiskt eller med kontorsarbete? 

 

De flesta anser sig arbeta både praktiskt och med kontorsarbete. Fem stycken menar att de 

arbetar mest praktiskt och tre stycken svarar att det är mest kontorsarbete. Fyra stycken säger 

att båda delarna är representerade och vet inte vilken som görs mest. Enligt Siri Vikman 

(Nelly.com) arbetar hon både praktiskt och med kontorsarbete, det är helt beroende på var i 

säsongen företaget befinner sig i. De intervjuade ser mycket olika på vad som för dem är 

praktiskt eller kontorsarbete, arbete i datorn är till exempel en definitionsfråga. 

 



 

 

21 
 

 
 

 

 

5. Vilka olika datorprogram arbetar du i? 

 

Det absolut vanligaste programmet som i princip alla de intervjuade arbetar regelbundet i är 

Adobe-programmen, främst Illustrator. Sedan har de flesta företagen interna system där de 

behandlar bland annat företagets order, budgetar, specifikationer och kalkyler. Excel är ett 

vanligt program på inköpsavdelningen. Andra vanliga program är Outlook, PowerPoint, Ms 

project, Lectra, Gerber samt olika CAD-program. Många söker även på internet för att samla 

inspiration. 

 

 

6. Vad gör du som är praktiskt? 

 

Att göra skisser i olika format, inköps-, fabriks- och trendresor. Med hjälp av till exempel 

moodboards sammanställa nästkommande trender. Att sitta i mycket möten och planering av 

arbetet. Samt den ständiga kontrollen av prover och allt vad det innebär. Enligt Karin 

Malmgren (Ellos) så är den kreativa delen mest praktiskt även om den utförs på ett kontor. 

 

 

7. Vad gör du som är kontorsarbete? 

 

De flesta nämner att mejlkommunikation är en stor del av kontorsarbetet. Enligt Linn Alsén 

(Morris) och Lene Jul (Blåkläder) består största delen av kontorsarbetet av att svara på mejl. 

Även dokumentation av det egna arbetet, digital mönsterkonstruktion, Adobe-programmen, 

arbeta i PowerPoint, interna program i datorn, säljstatistik samt sammanställa specifikationer 

är mycket vanligt kontorsarbete.  

Mest praktiskt 

Mest kontorsarbete 

Båda delarna 

Figur 2. Praktiskt eller kontorsarbete. (Egen illustration) 
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8. Skulle du beskriva dig som spindeln i nätet? Projektledare? 

 

Av de intervjuade anser sig tio stycken vara spindeln i nätet, två stycken anser sig inte vara 

det. Karin Malmgren (Ellos) menar att det finns många spindlar i nätet men att hon är en av 

dem.  

 

Per-Oscar Berggren (8848 Altitude) säger att deras inköpare på företaget är spindeln i nätet, 

men han menar också att det kan bero på personlighet. Även Suzanne Nyberg (MQ) menar att 

inköparen är spindeln i nätet på grund av att det är dessa som håller i pengarna.  

 

Mats Johansson (F.O.V. Fabrics) samt Bruno Bergenholtz (Hemtex) menar att om något går 

fel så är det personen som agerar spindeln i nätet som står ansvarig. Bruno Bergenholtz 

(Hemtex) säger även att om denne gjort något bra så får person berömmelse. Mats Johansson 

(F.O.V. Fabrics) menar istället att det då är någon annan som tar åt sig äran för att allt har 

fungerat. 

 

 
   

 

 

9. Hur arbetar företaget med produktutveckling? 

 

Vissa av företagen har en egen avdelning eller en tjänst för produktutveckling. I denna kan det 

innebära ett ständigt arbete med förbättring av produktion och design. Enligt Suzanne Nyberg 

(MQ) har företaget ingen generell tjänst för produktutveckling. Utan det är uppdelat på 

konstruktör, design och inköp, dessa är tillsammans produktutvecklare. 

 

Hur företag arbetar med produktutveckling skiljer sig stort. En del företag arbetar genom att 

skissa fram nya produkter eller arbeta med redan befintliga, formgivare och designers kan 

Ja 

Nej 

Figur 3. Spindeln i nätet. (Egen illustration) 
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vara externa. Då skapas nya produkter från grunden. Andra företag arbetar med 

produktutveckling genom att hitta inspiration hos andra stora modeföretag. Då använder de 

sig av ett plagg som utgångspunkt för att sedan ändra om och lägga till en detalj. 

Produktutveckling anses mycket olika från företag till företag. Den stora skillnaden är 

modeföretag och funktionsklädesföretag, där modeföretag ofta använder andra plagg att utgå 

ifrån medan funktionsklädesföretag ofta utvecklar från grunden där de tar hänsyn till 

användaren och den är ofta delaktig i produktutvecklingsfasen. Mats Johansson (F.O.V. 

Fabrics) menar att en produktutvecklare aldrig blir färdig men kan anse en period avslutad vid 

produktion nummer två, då allt fungerat bra i en omgång och nästa sätter igång.  

 

Enligt Linn Alsén (Morris) så har de väl genomarbetade produkter med en bra och omtyckt 

passform, och de har byggt upp en bra kundkrets på dessa. Därför går deras produktutveckling 

ut på att leta nya färger och mönster för att på så sätt förnya sin kollektion. Kunden vet att 

skjortan passar men de får den i en ny färg.  

 

Gemensamt för e-handelsföretag och postorder är att de säljer en förväntan på en bild. 

Kunden vill vara lika snygg som modellen på bilden och företagen säljer alltså inte känslan i 

materialet. Därför spelar bilden en avgörande roll för produkten säger Siri Vikman 

(Nelly.com). 

 

Ett svar som sticker ut är att Carolina Roth (Gina Tricot) berättar att deras fabriker tar fram 

hela kollektioner som de tror passar företagets image. Tycker företaget om kollektionen köper 

de in den och oftast sker tillägg eller förändringar på plaggen. När de köper in ett sådant plagg 

kan produktionen ske oerhört snabbt.   

 

 

10. Arbetar ni i ett team eller skiljer det sig från olika projekt? 

 

11 av 12 av de intervjuade arbetar i team på företagen. Ofta har företagen olika team som 

består av olika personer och tjänster. Vanligt är att det finns ett designteam, ett inköpsteam 

och ett administrativt team. På andra företag kan det vara ett enda team bestående av inköp, 

design och direktris, där också en del produktutveckling ingår. En annan uppbyggnad är så 

som Christina Knape (Jotex) arbetar, hon är produktchef och har två assistenter bakom sig, 

dessa arbetar tätt ihop med ett designteam. I den rollen ingår en inköpares arbetsuppgifter, 

men en produktchef har ett större ansvarsområde därför finns behovet av fler assistenter. 

Generellt kan även ibland någon från ledningen eller liknande tillhöra teamet, denne kommer 

in emellanåt och kontrollerar processen.  

 

Vissa av de intervjuade håller helt med om att produktutveckling sker i projekt. Då syftar de 

ofta på uppbyggnad av en ny kollektion som ett produktutvecklingsprojekt och att ett nytt 

projekt startar vid början på en ny kollektion. Det händer även ofta att när företag driver 

projekt samarbetar de med externa samarbetspartners för att höja kompetensnivån. Däremot 

tycker en del av de intervjuade att produktutvecklingen inte sker i projekt. Detta är oftast 

företag som har många återkommande produkter och de anser att de ständigt har dessa 
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produkter under utveckling. En del säger också att projekt drivs endast när en helt ny produkt 

skall tas fram, då blir det som en projektform.  

 

 

11. Författarna har en teori om att produktutvecklingen sker i olika faser, är det så 

på ert företag? 

 

Alla de intervjuade har svarat att produktutveckling sker i olika faser, och många nämner 

samma typ av steg. Det finns en modell för modeföretag där kläder och heminredning ingår. 

Samt en för funktionsklädes- och materialföretag.  

 

För modeklädesföretag är dessa steg i stora drag:  

 

- Sökande av inspiration eller idé för en ny produkt, här ingår ofta trendresor till städer och 

mässor. Det är även vanligt att företaget köper in olika plagg under trendresorna, dessa kan 

ha en bra passform, ett eftertraktat material eller kanske en rolig detalj.  

 

- Nyckeltrender plockas ut under trendresorna. Ett annat sätt att få input är från olika 

användare som kommer med förslag till förändringar på redan befintliga produkter. På så 

sätt skapas en idé om ett nytt plagg. Detta ligger sedan till grund för den kommande 

produkten. Vanligt idag är också att spana trender på bloggar.  

 

- Moodboards och företagets nästkommande färger sätts samman och ett idémöte hålls. 

Skisser av olika produkter görs.  

 

- Dessa ges till direktris eller liknande som kompletterar med eventuella specifikationer och 

passform, vad som krävs är väldigt olika från företag till företag. Ofta gör fabrikerna på plats 

en stor del av detta arbete.  

 

- Skissen går även till inköparen eller liknande som skickar vidare till fabrik. Denna 

specificerar kvantitet, storlek, antal och färg.  Prover kommer tillbaka och utvärderas, 

genom bland annat kontroll av passform.  

 

- Parallellt är inköparna på ständig jakt efter nya material och prisförhandlar om detta. Flera 

prover kan beställas tills den ansvarige blir nöjd, detta vägs alltid mot tidsramen.  

 

- Även ett säljprov kan begäras för att säljarna ska ha något att visa upp. Ett kontraprov ska 

gärna tas, det ska vara rätt enligt alla specifikationer som ställs på produkten.  

 

- Order läggs, många av företagen har egen personal på plats som kontrollerar att 

produktionen går rätt till och rapporter hem till företaget. Därför tas det sällan stickprover 

som sedan skickas hem.  

 

- Skeppningsprov begärs. Sedan anländer produkterna hem på olika sätt. 
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För funktionsklädesföretag ser stegen ut följande:  

 

- Första steget är att bolla idéer, sedan väljs de förslag som tros vara lämpliga att gå vidare 

med.  

 

- Sedan görs en marknadsundersökning om behovet finns och idén jämförs i relation till 

omvärlden. Mats Johansson (F.O.V. Fabrics) ger ett exempel. ”Företaget kan tycka att de 

har väldens bästa idé men inser sen att sju andra företag redan har uppfunnit den och fyra 

stycken av dessa är betydligt bättre än företagets egna. Därför är återkoppling oerhört 

viktig.”  

 

- En prototypframtagning med olika förslag tillverkas och tester utförs på olika labbmaskiner, 

allstå inte i produktion.  

 

- Detta leder fram till den riktiga kravspecifikationen. Allt vad som önskas samt i vilken 

prioriteringsordning de bör uppfyllas. 

 

- Sedan ses kalkyler över och här behövs ofta hänsyn tas till budget, om den överskrids stryks 

punkter i kravspecifikationen.  

 

- Säljprover tillverkas, sedan inväntas första order innan produktion startar.  

 

 

12. Har du under din tid rekryterat en textil produktutvecklare, vad är det för krav 

på denna? Om inte, vad tror du att du skulle ställa för krav? 

 

De krav som de intervjuade önskar hos en nyanställs produktutvecklare varierar. Många 

nämner att de gärna anser att personen har tidigare arbetslivserfarenhet inom området eller att 

de har någon typ av en textilutbildning. Det syftar främst på att personen har kunskap inom 

materiallära. 

 

När författarna ställer följdfrågan om någon speciell kunskap angående datorprogram önskas, 

svarar de flesta att Adobe-programmen är bra att kunna men de säger även att programmen är 

lätta att lära sig fort. Många påpekar att personkemi, engagemang och att personen är driven 

är bra egenskaper. Som produktutvecklare måste du ha en god kundkontakt, kunna mingla 

runt på olika event för att bygga upp sitt eget kontaktnät. Gynnar det inte en i dagsläget kan 

det finnas användning av dessa kontakter i framtiden. Eftersom mycket kontakt sker med till 

exempel leverantörer är det bra att ha en god social kompetens enligt Olle Holmudd (Ludvig 

Svensson). Att ha en känsla för färg, form och mönster nämner många av de intervjuade som 

bra egenskaper.  
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13. Vilken titel vill du sätta på din roll i företaget? 

 

Här har författarna fått många olika svar, fyra menar att de är rena produktutvecklare, fyra är 

produktchefer, två anser sig vara delvis produktutvecklare i kombination med andra tjänster, 

en är problemlösare, en är konstruktör, en är inköpare och en är designassistent. På denna 

fråga har även Magnus Berggren (8848 Altitude) och Lowe Olsen (Nelly.com) medverkat.  

 

 
  

 

 

14. Vad har du för grundutbildning eller tidigare kompetens? 

 

Alla de intervjuade har någon form av textilutbildning. Men många har även fått 

internutbildning på företagen. De olika textilutbildningar som nämnts är: 

 

- Olika inriktningar på Textilinstitutet som tidigare fanns i Borås, detta är idag 

Textilhögskolan i Borås 

- Textil Produktutveckling och Entreprenörskap på Textilhögskolan i Borås 

- Textilekonom på Textilhögskolan i Borås 

- Textildesign på Textilhögskolan i Borås 

- Design och textilinriktning på Almåsgymnasiet i Borås 

- Tvåårig utbildning inom textil och modeindustrin på Proteko i Borås 

- Textilingenjör på Chalmers 

- Designutbildning i Köpenhamn 

- Konfektionstekniker 

 

 

 

Rena produkutvecklare 

Produktchef 

Delvis produktutvecklare 

Problemlösare 

Konstruktör 

Inköpare 

Designassistent 

Figur 4. Arbetsroll. (Egen illustration) 



 

 

27 
 

15. Känner du att du har haft användning av din utbildning i ditt yrke? 

 

Alla de intervjuade anser att de har haft användning av sin utbildning i sitt yrke. Många menar 

att det ligger som en bra grund och att internutbildning på företaget ofta används för att senare 

vidareutbilda sig. Siri Vikman (Nelly.com) menar att materialkunskapen har varit till mest 

användning. 

 

 

16. Känner du att din utbildning saknade något? 

 

Många av de intervjuade tycker att deras utbildning inte saknade något speciellt. Adobe-

programmen så som Illustrator var det som de flesta saknade i sin utbildning. Mats Johansson 

(F.O.V. Fabrics) skulle vilja ha läst mer kemi då det är inom det område som han senare har 

arbetet. Andra områden var marknadsföring, produktutvecklingsfaser, mer materialkunskap 

och ekonomi. Suzanne Nyberg (MQ) menar att praktik alltid är bra att ha, då ges möjlighet att 

lära sig att arbeta ute på ett företag och med leverantörer. Bruno Bergenholtz (Hemtex) tycker 

att det skulle användas mer uttryck på engelska då den svenska marknaden är liten och 

branschen är internationell.  
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5. Analys & diskussion 

 
Nedan presenteras en analys samt en diskussion. Genom att ställa teorin mot empirin har 

författarna kommit fram till följande. 

 
 

Författarna kan konstatera att alla de företag som är intervjuade arbetar med 

produktutveckling på något sätt. De två teorier författarna valt att använda sig av går att 

applicera på de företag som är intervjuade. De flesta arbetar efter den textila 

produktutvecklingen som författarna beskrivit i teorin. De steg som tas upp i teorin har 

identifierats i empirin. Författarna har även i teorin beskrivit en mer generell 

produktutveckling och de har i intervjuerna sett att de mer tekniskt inriktade företagen arbetar 

mer efter denna modell. 

 

 

5.1 Produktutvecklingsfaser från det generella perspektivet 
Nedan presenteras en bearbetad modell utifrån teorin. De fem steg som syns är de som 

författarna sett vara ständigt återkommande i empirin, på djupen skiljer det sig från företag till 

företag och vilka personer som är involverad i varje process men dessa steg finns alltid med i 

någon form. Den generella produktutvecklingens viktigaste och största del består av 

framtagning, tester och utvärdering av prototyper. Detta är den största skillnaden mot den 

textila produktutvecklingen då framtagningen av ett nytt prov vägs mot tidsramen. I den 

generella produktutvecklingen görs prototyper tills den ansvarige fått precis det som önskas, 

går det inte läggs projektet ner för det ändamålet. Dock behöver det inte alltid vara spilld tid 

då det kan komma till användning i framtiden, detta har identifierats i många av intervjuerna.  
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Figur 5. Generell produktutveckling. (Egen illustration)  
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Den generella produktutvecklingen bygger ofta på att ta fram något helt nytt eller i detalj 

utveckla befintliga produkter som inte anses vara bra nog. Denna process kräver mycket tid 

och eftersom de företag författarna vänt sig till är mer inriktade på att ständigt introducera nya 

produkter på marknaden som sedan utgår för att lämna plats för något nytt har inte dessa 

företag tid för denna sorts process. Ofta skapar de en produkt som bara är på marknaden en 

kort tid och sen försvinner. Författarna har ändå identifierat denna modell i de företag som har 

produkter med en längre livscykel där de arbetar med att utveckla sina befintliga produkter 

och satsa på en lång livstid. Ett exempel på detta är Blåkläder som har en byxa som 

introducerades för första gången på tidigt 90-tal. Den är fortfarande en av de bäst säljande 

produkterna och det menar Lene Jul (Blåkläder) beror på att den har varit under ständig 

utveckling. Hon ger exempel på att om en ficka ska ändras sätts en kravspecifikation upp och 

ett tiotal olika exempel tas fram för tester och utvärdering, gärna av användaren. Dessa ställs 

mot kraven. 

 

 

5.2 Produktutvecklingsfaser från det textila perspektivet 
Nedan presenteras en bearbetad modell utifrån teorin. De fem steg som syns är de som 

författarna sett vara ständigt återkommande i empirin, på djupen skiljer det sig från företag till 

företag och vilka personer som är involverade i varje process men dessa steg finns alltid med i 

någon form. När de intervjuade företagen arbetar enligt denna modell är i samband med att en 

ny kollektion tas fram.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de intervjuade företagen är det ingen som enbart arbetar med en typ av produktutveckling. 

Författarna kan konstatera att en blandning av båda teorierna förekommer på varje företag på 

något sätt där de har plockat passande delar för projektet.  

 

Inspiration 

Design 

Prov-
kollektion 

Sourcing 

Produktion 

Figur 6. Textil produktutveckling. (Egen illustration) 
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5.3 Team 

Alla företag som är intervjuade arbetar i någon form av team, författarna anser att Ellinor Niit 

(Niitex) som arbetar som konsult, även hon arbetar i ett externt team när hon är ute på olika 

företag. I teorin beskrivs det att det är mer effektivt att arbeta i team och då känns det 

betryggande att det har verifierats i empirin.  

 

När ett team skall sättas samman skall det bestämmas vilka roller som behövs för just det 

tänkta området. De personer som sedan väljs ut till teamet bör även ha de kompetenser som 

krävs för varje roll.  Ett lyckat team bör även bestå av olika medlemmar inom olika 

kunskapsområden och de roller som krävs, även detta har verifierats i empirin.  

 

I empirin framgår det att företagen arbetar i team inom olika områden. Det är även vanligt att 

den intervjuade kan ingå i flera olika team, ett exempel kan vara att inköparen driver ett 

inköpsteam, men denna har även i uppgift att vara ett team med design och marknad. Dessa 

ska då försöka komma överrens på olika plan.   

 

 

5.4 Metoddiskussion 
Den metod författarna valt har visat sig fungera mycket bra. Det resultat som har vuxit fram 

att varit till stor användning. Att använda sig av kvalitativa intervjuer skapade den dialog som 

författarna önskade där många följdfrågor uppkom precis som de eftersträvade. Författarna är 

mycket nöjda med val av företag då de lyckats skapa en bredd inom ämnet. Författarna har 

lyckats med att enligt metoden använda sig av det bästa konceptet av kvalitativa intervjuer, 

alla 12 intervjuer har utförts personligen och författarna har valt bort alla andra erbjudanden 

per mejl, Skype och telefon. Författarna kan konstatera att deras urval av intervjuer har varit 

tillfredställande. 
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6. Slutsats 

 
Nedan presenterar författarna svar på de tre frågeställningarna som presenterades i början 

av uppsatsen. Likaså besvaras syftet.  

 
 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur olika textilföretag arbetar med textil 

produktutveckling. Författarna anser att de fått en klar bild av hur det kan se ut på olika 

textilföretag av olika storlek, med olika organisationer och som har olika textila inriktningar. 

Alla företag arbetar på något sätt med produktutveckling men det skiljer företag emellan. Det 

finns två huvudgrenar, en som arbetar med en generell produktutveckling och dess faser och 

den andra som arbetar med textil produktutveckling och dess faser.  

 

Hur kan en textil produktutvecklares roll i ett företag se ut? 

Den roll en textil produktutvecklare har på ett företag varierar. Många säger att de är spindeln 

i nätet eftersom det är deras ansvar att ha en överblick på många områden i företaget. 

Personen ska till exempel ha mycket kontakt med alla medarbetarna på de olika avdelningarna 

och samorganisera dem samt ha kontakt med leverantörer. En del nämner även att det är 

spindeln i sitt team och de i sig samarbetar med flera andra spindlar på andra avdelningar. En 

del företag har titeln textil produktutvecklare men fler har andra benämningar så som 

produktchef. Det kan även ibland vara så att en blandning av människor inom olika områden 

tillsammans arbetar med den textila produktutvecklingen på företagen.  

 

Hur kan en textil produktutvecklares arbetsuppgifter se ut? 

Arbetsuppgifterna varierar mycket från företag till företag, framförallt vart någonstans i 

säsong och process de befinner sig. Det som är ständigt återkommande hos de intervjuade är: 

många resor till mässor och städer runt om i välden för att skaffa sig inspiration till 

kommande trender. Vara delaktig i designprocessen, det kan till exempel vara framtagningen 

av moodboards och bestämma företagets nästa design. De som arbetar med företagets 

produktutveckling är delaktiga i all provhantering och allt vad det innebär. Det är vanligt att 

de har mycket kontakt med sina leverantörer. Som ovan nämnt arbetar de flesta som en 

samordnare av något slag, i och med det ingå i det dagliga arbetet mycket möten och 

mejlkommunikation. I arbetet framför datorn ingår det även mycket Illustrator och till viss del 

interna program som behandlar orderläggningar, kalkyler och produktinformation.    

 

Vad kan en textil produktutvecklares utbildningskrav eller kompetensnivå vara? 

De intervjuade har under sitt verksamma arbetsliv endast arbetet inom textilindustrin, 

antingen på ett och samma företag men många har även varit runt i branschen på flera olika. 

Där har de samlat på sig kompetenser som de har tagit med sig till nästa företag. De 

intervjuade har alla någon form av textilutbildning i grunden. Flera har även fått vidare 

interutbildning på företagen.  
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Svar på problemformulering 

Författarna anser att de kunskaper som de samlat på sig i den kända världen på programmet 

Textil Produktutveckling och Entreprenörskap är en bra grund för att arbeta med textil 

produktutveckling på ett företag. Författarna anser att eftersom alla de intervjuade trycker på 

att materiallära och Illustrator är en stor del av arbetet bör kanske en fördjupning inom dessa 

två ämnen existera i utbildningen. Utifrån de intervjuer som gjorts anser de att tjänsten 

produktchef är den som är mest passande för deras kompetenser.   

 

 

6.1 Egna kommentarer 
Arbetet med uppsatsen har för författarna varit mycket givande. De anser att de har samlat på 

sig mycket olika kunskaper, både inom produktutveckling men också hur företag arbetar 

generellt. Att ha fått komma ut på olika företag och möta nya människor, där det har getts 

möjlighet att knyta kontakter är ovärderligt. Samt att utföra intervjuer, dels för att praktisera 

den formen av informationsinsamling men även för att få möjligheten att samtala med 

kunnande personer tror författarna är givande för deras framtid.  

 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Vid fortsatt forskning hade författarna önskat att intervjua flera olika personer på varje företag 

för att få en pålitligare bas, samt intervjua ytterligare företag från olika områden i 

textilindustrin. Eftersom kvalitativa intervjuer kan bli personliga kan även personliga åsikter 

komma fram vilket inte alltid ger en rättvis bild. Författarna hade även önskat att få intervjua 

fler personer från varje team på företagen, detta för att få fler infallsvinklar.  
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Intervjuer 

Digitala inspelningar av alla intervjuer finns på begäran att hämta hos författarna.  

  



 

 

35 
 

Bilaga 1 
 

Intervju med Mats Johansson, F.O.V. Fabrics 
 

 

1. Hur länge har du arbetet i tekoindustrin? 

- Endast detta företag eller flera olika? 

 

Jag har arbetat i tekoindustrin sedan cirka 1985. Jag har arbetat på F.O.V. Jag har även arbetet 

som konsult med produktutveckling. Alva Sweden som syr airbagar. Tepa som är sportkläder 

på beställning. Jag har även utvecklat en variant av Gore-Tex med ett kinesiskt företag. 

 

2. Beskriv dina dagliga arbetsuppgifter under en typisk arbetsvecka. 

 

Stor skillnad på om man har egen produktion. Allt är individuellt från olika företag. Klassisk 

produktutveckling är att ta fram en ny kollektion.  

 

3. Anser du att du jobbar mest praktiskt eller med kontorsarbete? 

 

Mer praktiskt fast i det arbete ingår det mycket kontorsarbete med dokumentation, vilket jag 

tycker är oerhört viktigt. Systematiskt arbete med dokumentation är viktigt. Är det du 

utvecklat inte relevant i dagsläget kan det bli det senare och då är det viktigt att man 

dokumenterar.  

 

4. Vilka olika datorprogram arbetar du i? 

 

Projektstyrningsprogram exempelvis MS projekt, Excel, Adobe-paketet främst Illustrator. 

Mycket handskisser istället för cad-program. Bra överblick över cad-program.  

 

5. Vad gör du som är praktiskt? 

 

Hitta rätt processgångar, maskininställningar allt ifrån materialval, garnval, bindning, 

konstruktion, ta prover, väga, mäta, klistring. Ändra och göra om, ta det till labbet igen, testa, 

prova, och sedan börja om. 9 av 10 gånger funkar det inte/provar en av tio har potential som 

man bygger vidare på. Men man bör spara så kan det leda till något i framtiden.  

 

6. Vad gör du som är kontorsarbete? 

 

Dokumentation, svaras på i tidigare frågor.  
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7. Skulle du beskriva dig som spindeln i nätet? Projektledare?  

- Var ser du dig i hierarkin? 

 

F.O.V. arbetar i en planorganisation. Särskilt bra i en kreativ miljö där ska det inte finnas 

någon hierarki. Jag anser att jag är spindeln i nätet. Man måste kunna följa upp signaler och 

ha ett bra kontaktnät med leverantörer och kunder. Ibland är man den som ska göra alla till 

lags, både ekonomin till höger, design till vänster, ledningen ovanför och produktion under. 

Väldigt sällan att alla blir nöjda. Det ska man ställa sig in på. 

 

8. Hur arbetar ni med produktutveckling? 

 

Produktutveckling kan vara en förlängning av produktion eller design. På F.O.V. finns en 

avdelning för produktutveckling.  

 

9. Arbetar ni i ett team eller skiljer det sig från olika projekt? 

 

Ja, produktutveckling är ständigt olika projekt/produktdrivning. Man arbetar i team, kan vara 

personer från andra företag, kunder, leverantörer, men man arbetar aldrig helt själv. Både 

interna och externa medarbetare i teamet.  

 

10. Vi har en teori om att produktutvecklingen sker i olika faser, är det så på ert företag? 

 

Generell plan på produktutveckling kan skilja sig från olika projekt. De olika stegen är 

följande. Olika idéer, testa mycket för att se och dokumentera. Idé, som funkar – specificerar 

den, då görs typ en marknadsundersökning om ”behovet” finns. Testar om det skulle fungera, 

då ofta på labbmaskiner ej i produktion, kollar sin idé i relation till omvärlden. Man kan tycka 

att man har världens bästa idé men inser sen att 7 andra företag redan uppfunnit den och 4 

stycken betydligt bättre än ens egen. Prototypframtagning, leder fram till den riktigt 

”kravspecifikationen” och vad man har för krav. Kollar på kalkyler, förts här är det vanligt att 

man tar hänsyn till en budget. Och om det överskrider den börjar man att stryka punkter ur 

kravspecifikationen. Sedan inväntar man första order innan produktionen startar, alltså man 

har kanske endast tillverkat 10 stycken säljprover. En produktutvecklare blir aldrig klar men 

man kan anse en period avslutad vid produktion nr 2. Då allt fungerat bra i en omgång och 

nästa sätter igång.   

 

11. Hur kommer det sig att du arbetar här?  

- Hur fick du jobbet?  

- Kontakter eller annons?  

 

Fick jobb på F.O.V. eftersom jag gjorde mitt examensarbete där, kontakter är oerhört bra att 

ha på företag, tänk på det vid studiebesök osv.  
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12. Har du under din tid rekryterat en textil produktutvecklare, vad är för krav på denna? 

Om inte, vad tror du att du skulle ställa för krav? 

 

Jag har anställt ett tiotal, både bra och dåliga. Rekryterade både nyexaminerade 

textilingenjörer samt även personal direkt ifrån golvet. Det är viktigt att man kan visa på att 

möjligheten att arbeta sig uppåt existerar.  

  

Krav på produktutvecklare är. Viss erfarenhet behövs ”man behöver ha ett jobb inom området 

för att kunna få ett nytt inom det”. Bredd, kunna lite om mycket, man kan alltid lära sig mer 

om det aktuella området. Personkemi, då menar mats att man har ett engagemang och driv och 

att man som intervjuare får ett förtroende för den potentiella nya medarbetaren. Ordning och 

reda. Social kompetens då man har mkt kontakt med många, t ex lev och kund. Folk som vill 

något och är drivna 

 

13. Vilken titel vill du sätta på din roll i företaget? 

 

Jag anser mig själv vara en problemlösare därför det handlar inte alltid om en ”produkt” som 

ska lösas, kan även vara andra problem.  

 

14. Vad har du för grundutbildning eller tidigare kompetens? 

 

Teknisk gymnasieutbildning i tre år med ett fjärde år med specialinritning på textil. 1983 blev 

textilinstitutet den första högskoleutbildningen med textil inriktning, det som idag är 

textilingenjör. Den var då tvåårig.  

 

15. Känner du att du har haft användning av din utbildning i ditt yrke? 

 

Absolut, den har kommit mycket till användning. 

 

16. Känner du att utbildningen saknade något? 

 

Personligen hade jag velat läsa mer kemi då jag hade haft användning utav det på F.O.V. Men 

beror självklart precis på vart man hamnar.  
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Bilaga 2 
 

Intervju med Olle Holmudd, Ludvig 

Svensson 

 
1. Hur länge har du arbetet i tekoindustrin? 

- Endast detta företag eller flera olika? 

 

Började 1975, gick då ut från textilinstitutet. Nästan alla därifrån blev värvade direkt ut. 

Hamnade på Almedahls, efter 9 år började jag på LS och arbetade där till 2009.  

 

2. Beskriv dina dagliga arbetsuppgifter under en typisk arbetsvecka. 

 

Väldigt intensivt, ofta två kollektionssläpp på ett år. Från början tog man fram mönster som 

såldes till Ikea och Åhléns, när de sedan köpt dessa försvann de ur kollektionen. Från början 

ingen konkurrens, går det bra för LS så går det bra för Sverige. Det är beroende på vart man 

befinner sig i kollektionssläppet, se schema. Under 80-talet hände mycket, stor del utav 

textilindustrin försvann, ökade konkurrensen, här började man arbeta mer mot externa så som 

arkitektkontor, formgivare, Hemtex, Ellos, Haléns, postorden blev stor. Ha kontakt med 

många externa.  

 

3. Anser du att du jobbar mest praktiskt eller med kontorsarbete? 

 

Mest praktiskt, säljarna sitter med dokumentationen.  

 

4. Vilka olika datorprogram arbetar du i? 

 

Förr i tiden gjorde man allt för hand. Färgkartor målades med vattenfärg för att sedan lackas. I 

dagsläget sitter man i CAD-program och Illustrator.  

 

5. Vad gör du som är praktiskt? 

 

Mycket olika. En stor del är provhantering.  

 

6. Vad gör du som är kontorsarbete? 

 

Säljarna sköter det administrativa 
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7. Skulle du beskriva dig som spindeln i nätet? Projektledare? 

 

Ja, måste ha kontakt med många åt många håll 

 

8. Hur arbetar företaget med produktutveckling? 

 

Produktutveckling sker i projekt som kan jämföras med en kollektion. Ofta möte med 

produktrådet, där sitter vd, marknad, sälj med mera. Här visas idéer. Sammanställer så att det 

är en röd tråd igenom allt. Ofta bygger kollektioner på varandra, man gör ofta inte helt nya 

utan utvecklar gamla eller tillägger något till en ny kollektion. Det är viktigt att 

produktutvecklaren har en god kundkontakt, man minglar runt på olika event och för att 

bygga sitt kontaktnät för det gynnar i framtiden. Man produktutvecklar men man vet inte 

riktigt vad man produktutvecklar till, det kan användas till något annat än vad det var tänkt 

från början. Ett projekt var ljuddämpning, då tog LS in extern kunskap, så som akustiker. 

 

9. Arbetar ni i ett team eller skiljer det sig från olika projekt? 

 

I team, gärna över gränser. Generellt ofta en extern till exempel en arkitekt, 

produktutvecklaren ihop med säljaren. Skiljer sig från olika projekt, detta är det minsta man 

utgår ifrån, ju större projekt desto mer folk. Ofta många externa.  

 

10. Vi har en teori om att produktutvecklingen sker i olika faser, är det så på ert företag? 

 

Generellt är det alltid samma faser som man går igenom, se schema. 

 

11. Hur kommer det sig att du arbetar här?  

- Hur fick du jobbet?  

- Kontakter eller annons? 

 

Fick jobbet via kontakter. 

 

12. Har du under din tid rekryterat en textil produktutvecklare, vad är för krav på denna? 

Om inte, vad tror du att du skulle ställa för krav? 

 

Jag har anställt fler. Kraven är att man ska behärska textil, förstå produktion, det författarna 

har anser inte Olle vara tillräckligt. Personkemi är viktigt och internutbildning sker ofta. Man 

plockar inte någon från en annan bransch. Känsla för mönster, form och färg. Bra om man 

behärskar Adobeprogrammen. 

 

13. Vilken titel vill du sätta på din roll i företaget? 

 

Produktutvecklare. 
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14. Vad har du för grundutbildning eller tidigare kompetens? 

 

Textilinstitutet, vävtekniker, desinering, sedan internutbildning på företag. 

 

15. Känner du att du har haft användning av din utbildning i ditt yrke? 

 

Mycket användning av min utbildning. 

 

16. Känner du att utbildningen saknade något? 

 

Inget direkt. 

 

 

(Olle Holmudd tycker att utbildningen Textil Produktutveckling och Entreprenörskap saknar 

fördjupning inom olika områden, man skummar bara på ytan) 
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Bilaga 3 
 

Intervju med Per-Oscar Berggren och Magnus 

Berggren, 8848 Altitude 
 

 

1. Hur länge har du arbetet i tekoindustrin? 

- Endast detta företag eller flera olika? 

 

Jag har arbetet i tekoindustrin sedan 2002, bara jobbat på 8848.  

 

2. Hur kommer det sig att du arbetar här?  

- Hur fick du jobbet?  

- Kontakter eller annons? 

 

Kontakter/praktik. Förs praktik på Ivehoe som gjorde saker åt 8848, fick kontakt med Magnus 

som anställde mig.  

 

3. Beskriv dina dagliga arbetsuppgifter under en typisk arbetsvecka. 

 

Beror på period, har generellt tre olika kollektioner igång, den som ligger på lager, den man 

inväntar prover ifrån, samt nästa års idéskisser. Jobbar med dessa parallellt. Gör nya 

kollektioner men det genomsyrar 8848:as stil. ”Man ska på långt håll se att det är ett 8848 

plagg”.  

 

4. Anser du att du jobbar mest praktiskt eller med kontorsarbete? 

 

Arbetar bara praktiskt, detta är att sitta och skapa i datorn. Ett exempel på det är att ändra en 

design på en jacka, det kan också vara att tejpa ändringar på en jacka. Jag kan även rita en 

detalj i datorn som jag sedan skriver ut och fäster på jackan. Använder befintliga plagg/prover 

som jag skickar ner till leverantör för att det ger en bättre bild och skapar färre missförstånd 

än endast om en digital plaggskiss skulle skickas.  

 

5. Vilka olika datorprogram arbetar du i? 

 

Illustartor och indesign. 

 

6. Vad gör du som är praktiskt? 

 

Se fråga nedan.  
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7. Vad gör du som är kontorsarbete? 

 

Se fråga nedan. 

 

8. Skulle du beskriva dig som spindeln i nätet? Projektledare? 

 

Magnus är produktchef och blir spindeln i nätet. Han vill vara med i alla processer och kan 

vara det. Det är kul att en grundare är engagerad och inte bara sitter ovanför.  

 

Inköpsansvarig är också spindeln i nätet. Men det kan bero på att hon passar som det. 

Eftersom företaget endast bestå av 15 personer arbetar alla hand i hand, det är fritt att gå till 

vem man vill.  

 

9. Hur arbetar företaget med produktutveckling? 

 

Arbetar ständigt med produktutveckling då vi utformar de olika kollektionerna. Bra säljande 

plagg följer med från föregående år, med eventuella småjusteringar så som färger. Men även i 

årets släpp är det 80 % helt nya plagg som är skapade från grunden.  

 

10. Arbetar ni i ett team eller skiljer det sig från olika projekt? 

 

Jag arbetar i ett team på fyra personer, det är ett designteam men jag anser mig vara 

produktutvecklare då jag inte ritar mycket från grunden, det finns det andra i teamet som gör 

det.  

 

11. Vi har en teori om att produktutvecklingen sker i olika faser, är det så på ert företag? 

 

Ja det finns ett generellt schema som vi arbetar efter. Detta har Magnus tagit med sig från sin 

tid på JC där han arbetade under många år. Tror att många företag arbetar med samma 

schema. Det är det vanliga med de olika faserna, olika prover, säljmöte, idémöte, 

moodborads, möte med produktrådet som kommer med input om färg. Även möte med 

distributörer. De fixar hela produktionen, 8848 äger inga fabriker, material eller tillbehör utan 

köper in det färdiga ”paketet” (CMT-modellen enligt oss) Ett gaant-schema med deadline 

sätts upp och det strävar efter att följas. Sedan kan det även inträffa att hela planen bryts då 

”ngn” meddelar at en nye hype kommer på marknaden och då väljer 8848 ibland att satsa på 

denne och skippa den ursprungliga planen.  

 

12. Har du under din tid rekryterat en textil produktutvecklare, vad är för krav på denna? 

Om inte, vad tror du att du skulle ställa för krav?  

 

8848 tar in flera praktikanter från olika områden, för tillfället har vi 10 stycken som vi 

handleder på olika sätt, vissa utav dessa kommer säkert att få en fortsatt anställning. Eftersom 

vi arbetar så pass mycket med praktikanter hade vi vid en ytterligare nyanställning önskat en 
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person med erfarenhet. Det är viktigt att du behärskar färg och form, 8848 är positiva till 

internutbildning.  

 

13. Vilken titel vill du sätta på din roll i företaget? 

 

Jag kallar mig själv för produktutvecklare. 

 

14. Vad har du för grundutbildning eller tidigare kompetens? 

 

Jag studerade en KY-utbildning på Proteko med inriktning på textil och modeindustrin. Läste 

bland annat trikå, väv, materiallära och marknadsföring.  

15. Känner du att du har haft användning av din utbildning i ditt yrke? 

 

Absolut. Speciellt att få ha praktiken, komma ut till företag. Jag var på tre stycken olika. Två 

av dessa Ivanhoe och 8848. 

 

16. Känner du att utbildningen saknade något? 

 

Nej, den hade en bra helhet.  
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Bilaga 4 
 

Intervju med Ellinor Niit, Niitex 

 
1. Hur länge har du arbetet i tekoindustrin? 

- Endast detta företag eller flera olika? 

 

Började efter gymnasiet på ett tvätteri och arbetade med färgning i sju år i början av 80 talet, 

gjorde mycket åt Kappahl, fick internutbildning i Tyskland. På 80-talet började jag plugga 

textilingenjör med inriktning kemi på Chalmers, detta är idag Swerea. Sedanarbetade jag på 

Almedahls ett par år, arbetade med hela våtprocessen. Sedan Ludvig Svensson, samma 

ansvarsområde i 10 år, blev färgerichef där det ingick laborationer med flamsäkerhet med 

mera. Sedan FOV fabrics där jag arbetade inom funktionstextilier, produktutveckling på 

beklädnadstextil. Produktutvecklingschef på Viken, gör microfiberdukar, ett danskt företag 

som köpt upp i Rydboholm, arbetade där i drygt fem år. Sedan startade jag eget som konsult 

till andra företag samt arbetar med en egen städprodukt i bioteknik.  

 

2. Hur kommer det sig att du arbetar här?  

- Hur fick du jobbet?  

- Kontakter eller annons? 

 

Trött på att Viken arbetade i gamla vanor och ville utveckla något nytt. Har Vikens gamla 

kund att arbeta med idag. Kände även att jag hade kunskapen för att starta något eget inom 

branschen. Hade ett bra kontaktnät och skapat sig ett namn i branschen. Jag har även gett råd 

till många andra. Hade en produktidé som Viken inte vill lansera. Tycker det går mycket bra, 

nästan mer än vad jag orkar med. Affärsidén är att det är tufft på arbetsmarknaden och då ska 

man hyra in mig ett par dagar istället för att anställa någon ny. Jobbar just nu med ett litet 

företag i Kinna och tittar på miljöfrågor. Dom vill använda det i sin marknadsföring. Som 

egenföretagare är det viktigt med disciplin och att man sätter igång på morgonen och inte 

arbetar ihjäl sig. Finns en press att man måste ha jobb även i september, till skillnad mot att 

arbeta på ett företag där man har uppsägningstid. Måste tänka på att man hela tiden måste leta 

nya jobb och inte bara fokusera på dem man redan har.  

 

3. Beskriv dina dagliga arbetsuppgifter under en typisk arbetsvecka. 

 

Mycket tester. Min dröm är att arbeta med konsultuppdrag fram till dess att jag har kapital att 

ta fram min städprodukt.  

 

4. Anser du att du jobbar mest praktiskt eller med kontorsarbete? 

 

Både och, det blir mycket informationsökning. 
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5. Vilka olika datorprogram arbetar du i? 

 

Excel, MS projekt men jag föredrar Excel. Det enda som MS projekt är bättre på är att 

beräkna belastning, men det rör inte mig ändå då jag är den enda anställda 

 

6. Vad gör du som är praktiskt? 

 

När hon är längre fram med företaget vad är då praktiskt? Då kommer jag att titta mer på 

funktioner, är detta det optimala? Behöver det väga såhär mycket? I framtiden vill jag ha fler 

produkter att utveckla som i dagsläget inte är bra nog. På andra företag har det vart mycket 

fälttester, samarbetspartner som man vill ska testa en viss produkt, det kan till exempel vara 

ett hotell som testar städsaker. Vad tycker de är bra/dåligt?  

 

7. Vad gör du som är kontorsarbete? 

 

Fakturering. 

 

8. Skulle du beskriva dig som spindeln i nätet? Projektledare? 

 

Ja det skulle jag säga. Måste både ha koll på produktion samt ha kontakt med väldigt många. 

Ha koll på sälj, vilka viktiga egenskaper produkten ska ha, kontakt med inköp och produktion, 

utnyttja produktionsresurserna på bästa sätt, om man komplicerar sin produktutveckling blir 

den inte lönsam. Jag ser vilka möjligheter det finnas att producera., där för kan jag bidra med 

mina egna erfarenheter som konsult. I mitt egna företag jobbar jag som en ”extern” spindel i 

nätet på de andra företagen. Jag har vart spindeln i nätet på alla företag jag har varit på, dessa 

har alla haft olika produktioner. Olika egenskaper på produkter. Fått insyn i många olika 

tillverkningssätt.  

 

9. Hur arbetar företaget med produktutveckling? 

 

Se fråga nedan. 

 

10. Arbetar ni i ett team eller skiljer det sig från olika projekt? 

 

Fråga utgår 

 

11. Vi har en teori om att produktutvecklingen sker i olika faser, är det så på ert företag? 

 

Stage-gage. Produktutveckling är som olika projekt med början och slut, sedan börjar det om. 

Det är olika steg, först förundersökning på tre dagar, sedan godkänner företaget, sedan går jag 

vidare och kolla material, sedan godkänner företaget osv. Tar betalt för varje steg. Först vilka 

krav man ska uppfylla, kan man uppfylla dem? Sätter upp en kravspecifikation. Vilket är 

huvudkravet så riktar man in sig på det så går man vidare. Sedan letar man efter passande 

material, produkttillverkning så man inte tar hem 500 meter i onödan. Små test först men en 
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full test i slutändan. Till exempel städprodukter ska hålla för många tvättar, kan bidra med 

vilka material som verkligen inte håller istället för att testa massa onödigt. När man rett ut det 

tar man de två sista och har ett tufft test. Tillslut presenterar man vilken som är bäst. Betar sig 

framåt och ser till att man inte får höga kostnader i början, sedan tar man fram en större serie. 

Har nu skapat tester så att man kan göra i så liten skala som möjligt. Detta är generellt för 

textil, nu med non-woven är man inte lika försiktig och testar sig fram, det går åt mycket 

material och pengar. 

 

Den sker i olika faser, som förstudie, prototyp, tester med mera. Microfiberduken har funnits 

länge och jag tycker att den ska utvecklas. Den städar bra utan kemikalier. Vill titta på 

hanteringen vid producering samt krav på tvättprocessen. Vill ta fram en engångsprodukt. 

Försöka tillverka av ett återvunnet material, få ner vikten, kan engångsprodukten vara bättre 

trots att det låter sämre. Är i ett tidigt stadie i processen, vid lasering kommer det att krävas 

mycket marknadsföring. 

 

12. Har du under din tid rekryterat en textil produktutvecklare, vad är för krav på denna? 

Om inte, vad tror du att du skulle ställa för krav? 

 

Ska kunna materiallära, vad för egenskaper olika material har, kan man detta går man inte på 

det stora fallen, vad de har för egenskaper att gå igenom svåra processer, får gärna vara duktig 

i språk, det är inte lätt att hitta kompetens i Sverige. Och en person som har lätt att analysera. 

Någon som ser möjligheter, men även någon som bromsar ibland men roligare att jobba med 

någon som ser möjligheter. Vill ha någon som kan det jag inte kan. Kanske vara mer inriktad 

på marknadsföringsbiten och hur jag ska presentera mitt material för det är något jag är dålig 

på.   

 

13. Vilken titel vill du sätta på din roll i företaget? 

 

Produktutvecklare. 

 

14. Vad har du för grundutbildning eller tidigare kompetens? 

 

Textilingenjör på Chalmes med inriktning kemi. Projektledarutbildning, business 

management, mycket internutbildning på de olika företagen. Seminariedagar, gått kurser i 

teknik för att produktutveckla i stage-gage, där man trycker på vikten av att göra en bra 

förstudie, vad är det man vill ha och få en bra avstämning på det. Viktigt att man inte rusar 

iväg utan tar det lugnt.  

 

15. Känner du att du har haft användning av din utbildning i ditt yrke? 

 

Ja mycket men man lär sig mycket av att vara på företagen också. Man får en bas som gör att 

man kan ta till sig kunskap i sin kommande yrkesroll. Skulle inte kunna leva idag på det jag 

lärde mig på Chalmers, det fanns ju knappt datorer när jag läste.  
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16. Känner du att utbildningen saknade något? 

 

Jag hade velat lära mig mer om produktutvecklingsfaserna och marknadsföring. Saknade även 

metodik för produktutveckling.  

 

 

 

”Där det inte finns textilier idag borde det komma i framtiden” 
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Bilaga 5 
 

Intervju med Suzanne Nyberg, MQ 

 
1. Hur länge har du arbetet i tekoindustrin? 

- Endast detta företag eller flera olika? 

 

26 år i branschen. Hellenic Trading AB, AB Anders Westerlind, Berendsen Sourcing, Gina, 

MQ 

 

2. Hur kommer det sig att du arbetar här?  

- Hur fick du jobbet?  

- Kontakter eller annons? 

 

Min gamla arbetskamrat på Westerlind ringde och sa att ett vikariat skulle bli ledigt på MQ, 

det fanns en annons så jag skickade in samma kväll.  

 

3. Beskriv dina dagliga arbetsuppgifter under en typisk arbetsvecka. 

 

Jag får en överlämning med nya modeller från design ihop med inköpare. Vi går igenom 

modellen, passform, kvalitet, stickningarnas bredd, knappar, foder, innerfickor med mera. För 

att jobba fram en ny modell brukar jag ta upp ett mönster som liknar det jag ska skapa så att 

jag har en stomme. Ibland finns inte det så då får jag göra ett mönster från ett tomt papper och 

läsa in det i Lectra. När mönstret är gjort så lägger man in måttlistor på måtten man vill ha 

och eventuella skisser på detaljer. När allt är klart så mejlar jag min inköpare som tar över och 

skickar ut det till ibland olika leverantörer.  

 

Vi har avprovningar två gånger i veckan då vi provar första prover och andra prover och 

kontraprover. Vi kollar så att det är korrekta tyger, dragkedjor samt tråd. In köparen är nästan 

alltid med. Design är med på första avprovningen för att styra över allt så att det blir som det 

är tänkt. Inköparens assistent och konstruktören är alltid med.  

 

Efter avprovningen så skriver vi kommentarer och beskriver hur vi vill ha nästa prov, ibland 

nya mönster. Inköparens assistent tar över och skickar vidare till leverantören.  

 

Mycket möten mellan varven med hur strukturen ska vara, hur mycket vi sålt per månad, det 

visas vad som kommer ut nästa månad, vilken reklam som är på gång, kvalitetsmöten med 

mera. Konstruktörerna har eget möte varje vecka om bara sådant som gäller oss arbetsmässigt.  
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4. Anser du att du jobbar mest praktiskt eller med kontorsarbete? 

 

Mest kontorsarbete, lite praktiskt.  

 

5. Vilka olika datorprogram arbetar du i? 

 

Lectra, plm det interna systemet där man skriver i måttlistor kommenterar plagg samt 

Illustartor där man ritar skisser. 

 

6. Vad gör du som är praktiskt? 

 

Gör ibland mönster för hand, kan till exempel vara en luva som är lättare att se i papper för då 

får den bättre form. Syr även ibland upp prover, samt ändrar redan befintliga.  

 

7. Vad gör du som är kontorsarbete? 

 

Konstruera, fyller i uppgifter angående plaggen, skissar i Illustartor.  

 

8. Skulle du beskriva dig som spindeln i nätet? Projektledare? 

 

Nej, inköp är det för det är dem som håller i alla pengar. Förr var det design som höll i 

pengarna men det har nu gått över till inköp.  

 

9. Hur arbetar företaget med produktutveckling? 

 

Finns ingen generell tjänst för produktutveckling. Hela produktutvecklingsavdelningen är 

uppdelad på konstruktören, design och inköp. Dessa tillsammans produktutvecklar.  

 

10. Arbetar ni i team eller skiljer det sig från olika projekt? 

 

Vi arbetar i team.  

 

11. Vi har en teori om att produktutvecklingen sker i olika faser, är det så på ert företag? 

 

Ja det är olika faser som man alltid ska ha med. Idéskiss, rita mönster, avprovning tre gånger 

eller vad som behövs, sedan kontraprov.   

 

12. Har du under din tid rekryterat en textil produktutvecklare, vad är för krav på denna? 

Om inte, vad tror du att du skulle ställa för krav? 

 

Har aldrig gjort det men vad skulle jag önska så skulle det vara att kunna material, ha kontakt 

med leverantörer, och god kunskap om hur det fungerar på fabrikerna.  
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13. Vilken titel vill du sätta på din roll i företaget? 

 

Konstruktör. 

 

14. Vad har du för grundutbildning eller tidigare kompetens? 

 

Sömmerska, herr och dam skräddare, samt konfektionstekniker.  

 

15. Känner du att du har haft användning av din utbildning i ditt yrke? 

 

Absolut 

 

16. Känner du att utbildningen saknade något? 

 

Man behöver mer utbildning och praktik för att kunna jobba på företag och med leverantörer. 
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Bilaga 6 
 

Intervju med Siri Vikman och Lowe Olsen, 

Nelly.com 

 
1. Hur länge har du arbetet i tekoindustrin? 

- Endast detta företag eller flera olika? 

 

Sedan 2010, började som stylist på deltid på Nelly.com. 

 

2. Hur kommer det sig att du arbetar här?  

- Hur fick du jobbet?  

- Kontakter eller annons? 

 

Jag och en tjej till blev tillfrågade att driva ett nytt märke, Nelly Trend, vi blev skickade ner 

till Hongkong och blev upplärda på platsen.  

 

Lowe: Jag gjorde en underklädeskollektions som mitt projektarbete. Blev erbjuden att göra en 

underklädeskollektion för Nelly, det rann ut i sanden och blev istället erbjuden att arbeta som 

designassisten på Nelly Trend.  

 

3. Beskriv dina dagliga arbetsuppgifter under en typisk arbetsvecka. 

 

Orehört varierande och vart i processen man befinner sig. Svarar på mejl, prover, kollar 

statusar för leveranser, det är mycket att hålla koll på.  

 

4. Anser du att du jobbar mest praktiskt eller med kontorsarbete? 

 

Både och, beror på vart man är i processen. 

 

5. Vilka olika datorprogram arbetar du i? 

 

Illustartor, vi lärde oss det själva.  

 

6. Vad gör du som är praktiskt? 

 

Avprovning, skapar nya modeller och reser mycket.  
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7. Vad gör du som är kontorsarbete? 

 

Mycket dator, mejl, följer upp mycket hela tiden. 

 

8. Skulle du beskriva dig som spindeln i nätet? Projektledare? 

 

Jag anser mig verkligen vara spindeln i nätet och en projektledare för mitt team på Nelly.com.  

 

9. Hur arbetar företaget med produktutveckling? 

 

Ute och letar inspiration, plockar ut nyckeltrender som vi sedan använder. Ändrar till exempel 

på en ärm eller lägger till pärlor. Har ett plagg som inspiration och ändrar detalj/mått, tolkar 

om plaggen. Det är så vi produktutvecklare.   

 

Lowe: Vi läser bloggar för att inspiration inför kommande trender, det är inte Elin Klings 

blogg eftersom den talar om vilka trender som är nu men vi är ju ett år framåt.  

 

10. Arbetar ni i ett team eller skiljer det sig från olika projekt? 

 

Driver ett team. De som ingår är en inköpare/design/produktutvecklare (Siri), designassistent 

(Lowe) och en direktris. Nu när jag ska sluta kommer uppdelningen antagligen bli 

annorlunda. Jag leder teamet. Anser inte att vi arbetar i projekt, det är ett ständigt pågående 

arbete. Ser man det som olika kollektionssläpp så ja visst. Tycker inte att man ska se det som 

projekt utan produktutveckling är att vi ständigt söker nytt.  

 

11. Vi har en teori om att produktutvecklingen sker i olika faser, är det så på ert företag? 

 

Utgår från ett sample, tar inspiration från bloggare eftersom det ska vara ett trendinriktat 

märke. Idén är att vi säljer en förväntan på bild, att man ska vara lika snygg som modellen på 

bilden och inte känslan i materialet. Skiss, överlämnar till direktris som gör måttlistor med 

mera, sedan går den till inköparen som gör specifikation om hur många och vilka färger, 

paketet med information skickas till fabrik, sedan kommer prov (arbetar efter modefabriken). 

Förstaprovet tar två veckor när man sedan är nöjd med ett prov lägger man en order, Kina och 

Indien tar 75-90 dagar. Skeppning tar 6 veckor och flyg två. Vill vi ha snabbare finns även 

Turkiet, Portugal och UK, men det blir dyrare. En höst och en vår kollektion. 40-55 styles i 

månaden.  

 

12. Har du under din tid rekryterat en textil produktutvecklare, vad är för krav på denna? 

Om inte, vad tror du att du skulle ställa för krav? 

 

Girlpower, jag skulle anställa en tjej, det är viktigt för mig. En som tar för sig och är driven, 

väljer jag mellan två stycken så bortprioriterar jag utbildning, personlighet är viktigare, allt 

annat lär man sig.  
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13. Vilken titel vill du sätta på din roll i företaget? 

 

Produktutvecklare, inköp och design. 

 

14. Vad har du för grundutbildning eller tidigare kompetens? 

 

Entreprenörsprogrammet, textil produktutveckling och entreprenörskapprogrammet ett år, 

sedan hoppade jag av.  

 

Lowe: Almåsgymnasiet, design med textilinriktning, bra grundutbildning med 

mönsterkonstruktion och materiallära. 

 

15. Känner du att du har haft användning av din utbildning i ditt yrke? 

 

Ja, det har jag, framförallt kursen med Anders och Jane för den är mest verklighetstrogen, 

även materialläran, det önskar jag att jag brydde mig mer om och läste på mer.  

 

16. Känner du att utbildningen saknade något? 

 

Illustrator. Jag lärde mig det genom youtube. 

 

Lowe: Jag fick lära mig Illustartor på två dagar internt på företaget. 
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Bilaga 7 
 

Intervju med Christina Knape, Jotex 

 
1. Hur länge har du arbetet i tekoindustrin? 

- Endast detta företag eller flera olika? 

 

Jag har arbetat i branschen i 25-26 år. Började på AG Persson och arbetade där i 11 år, sedan 

Almedahls i 11 år, sedan Volvo en kort period och nu har jag arbetat på Jotex i två år. 

 

2. Hur kommer det sig att du arbetar här?  

- Hur fick du jobbet?  

- Kontakter eller annons? 

 

Gjorde en intresseanmälan hos Ellos och blev sedan vidareslussad till Jotex, på så sätt fick jag 

jobbet. 

 

3. Beskriv dina dagliga arbetsuppgifter under en typisk arbetsvecka. 

 

Rapporteringar, försäljningsuppföljning från tidigare år och lönsamhet på olika produkter. 

Mycket administrativt arbete. 

 

4. Anser du att du jobbar mest praktiskt eller med kontorsarbete? 

 

Mest kontorsarbete. 

 

5. Vilka olika datorprogram arbetar du i? 

 

Internt dataprogram där man lägger order och kan följa upp dessa, Adobepaketet, samt 

kalkyler i olika program. Det interna programmet är avancerat men du kan få ut mycket data 

ur det. 

 

6. Vad gör du som är praktiskt? 

 

Fånga trender, inspirationsresor, kontakt med trendbyrå och kolla kommande mönster. 

 

7. Vad gör du som är kontorsarbete?’ 

 

Se tidigare fråga. 
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8. Skulle du beskriva dig som spindeln i nätet? Projektledare? 

 

Absolut 

 

9. Hur arbetar företaget med produktutveckling? 

 

Se fråga nedan. 

 

10. Arbetar ni i ett team eller skiljer det sig från olika projekt? 

 

Jag arbetar i ett team av tre personer, en produktchef med två assistenter. 

 

11. Vi har en teori om att produktutvecklingen sker i olika faser, är det så på ert företag? 

 

Först så letar vi inspiration. Sitter sedan mycket med externa formgivare, de visar vad de har 

ritat och Jotex har förberett med moodboards vilka trender de har inför kommande säsong och 

då letar de efter mönster som kan passa in. Det kan även vara att Jotex köper en mönsterbild 

som de själva sedan färgsätter. Väljer de att köpa ett mönster utav formgivaren så blir det 

Jotex ägaren av detta mönster och då tas det bort från fromgivarens portfolio. Mönstret är då 

anpassat för rapportering på tryck. Om inte är det fromgivarens uppgift att gör det. Jotex 

trycker mest mönster, väver sällan. Har de använt sig utav en extern formgivare använder de 

deras namn tillsamman med Jotex. Sedan drar produktion igång. Tar emot labdips(första 

prov), dessa används också för att fota, i samband med att fotoprover anländer läggs 

inköpsordern, proverna måste finns tillhand i ett halvår innan de ska ut till kunden, det är 

underleverantörerna som inhandlar alla tillbehör. De tar samma prover som vanligt samt 

skeppningsprov. De tar inga prover ur produktion, det sköter personal på fabriken. Jag har 

alltid arbetat på samma sätt med samma faser.  

 

12. Har du under din tid rekryterat en textil produktutvecklare, vad är för krav på denna? 

Om inte, vad tror du att du skulle ställa för krav? 

 

Kraven skulle vara yngre människor för att de är nytänkande, ska kunna ifrågasätta. Driven. 

Man ska vete lite om olika prover, tryck samt orderlämning. Materiallära. Konstruktion, till 

exempel lakansväv. Intresse för färg och form. Gilla inredning. Vidsynt, släppa jaget och bli 

kommersiell.  

 

13. Vilken titel vill du sätta på din roll i företaget? 

 

Produktchef. 

 

14. Vad har du för grundutbildning eller tidigare kompetens? 

 

Läst textil, sedan arbetat mycket med sömnad och i tygaffärer.  

 



 

 

56 
 

15. Känner du att du har haft användning av din utbildning i ditt yrke? 

 

Absolut. 

 

16. Känner du att utbildningen saknade något? 

 

Hade vart bra att läsa ekonomi. 
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Bilaga 8 
 

Intervju med Bruno Bergenholtz, Hemtex 

 
1. Hur länge har du arbetet i tekoindustrin? 

- Endast detta företag eller flera olika? 

 

Jag har arbetat i tekoindustrin sedan 1985, började på JC i butik och sökte sedan till 

huvudkontoret som assisten och fick det jobbet, arbetade sedan på Ellos i ett år och nu har jag 

arbetat på Hemtex i två år. 

 

2. Hur kommer det sig att du arbetar här?  

- Hur fick du jobbet?  

- Kontakter eller annons? 

 

JC var internrekrytering, tjänsten på Ellos sökte jag och även tjänsten på Hemtex. 

 

3. Beskriv dina dagliga arbetsuppgifter under en typisk arbetsvecka. 

 

Mycket möten och planering, har ett nära samarbete med design samt övriga produktchefer då 

jag är sortimentansvarig. 

 

4. Anser du att du jobbar mest praktiskt eller med kontorsarbete? 

 

Kontorsarbete. 

 

5. Vilka olika datorprogram arbetar du i? 

 

PowerPoint använder jag mycket. Surfar även mycket på internet och kollar trender och 

bloggar. 

 

6. Vad gör du som är praktiskt? 

 

Trendresor, även om jag inte är designer så ger jag gärna tips till design då jag är en kreativ 

person. 

 

7. Vad gör du som är kontorsarbete? 

 

Möten och planering. 
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8. Skulle du beskriva dig som spindeln i nätet? Projektledare? 

 

Absolut, jag har koll på alla avdelningar och kontakten där emellan. Är något dåligt är det 

mitt fel och om något är bra så får jag cred för det. 

 

9. Hur arbetar företaget med produktutveckling? 

 

Först inspirationsresor, sedan sätter design ihop moodboards och tar fram nästa års 

trendfärgkartor, design presenterar för produktchefen och tillsammans kommer vi fram till 

vad som är bra. Samtidigt diskuteras kommande huvudmönster där produktchefen presenterar 

säljsiffror från föregående år. När huvudmönster är fastställda ihop med design börjar arbetet 

bland produktchefer att placera ut vart mönstren ska användas, till exempel på ett kuddfodral. 

När det är fastställt presenteras detta för marknad och försäljning, detta för att visa upp vad 

som är bestämt för nästa kollektion så att de vet vad de ska arbeta med när det gäller till 

exempel annonser. Sedan läggs order till fabrik. Hemtex producerar i Asien och har ett långt 

samarbete med fabriker och de har även personal på plats för kontroller av artiklar. Hemtex 

begär ett första prov för godkännande, detta bestämmer produktchef med assistenten, när 

proverna är tillfredställande har allt godkänts från färg, print och kvalitet. Hemtex har 

överseende med variationer som ändå kan godkännas på grund av tidsbrist, väljer man att 

stoppa ett prov måste man vara medveten om att det blir förseningar. När produktionen har 

startat kommer personalen på plats att ta stickprover som de bestämmer över, dessa skickas 

inte till huvudkontoret. Skeppningsprovet tas alltid hem till huvudkontoret för godkännande. 

Produktcheferna ihop med övriga sätter samman riktlinjer för hur butik ska exponera 

produkterna i stora drag.  

 

Hemtex arbetar ständigt med produktutveckling, men ska en helt ny produkt eller varumärke 

tas fram kan det ske som ett projekt.  

 

10. Arbetar ni i ett team eller skiljer det sig från olika projekt? 

 

Produktchef med två assistenter som har samarbete med designteam.  

 

11. Vi har en teori om att produktutvecklingen sker i olika faser, är det så på ert företag? 

 

Se tidigare fråga. 

 

12. Har du under din tid rekryterat en textil produktutvecklare, vad är för krav på denna? 

Om inte, vad tror du att du skulle ställa för krav? 

 

Färg och form, tidigare utbildning inom textil då menas materialkunskap, färglära, väv och 

övergripande kunskap är bra att ha för att få en förståelse. Bra att kunna PowerPoint, det är ett 

plus att kunna Illustartor.  
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13. Vilken titel vill du sätta på din roll i företaget? 

 

Jag skulle kalla mig själv produktutvecklare, men själva tjänsten är produktchef. 

 

14. Vad har du för grundutbildning eller tidigare kompetens? 

 

Ettårig utbildning i textil, då var det ett samarbete mellan Proteko och Textilhögskolan. Det 

var ett textilt basår.  

 

15. Känner du att du har haft användning av din utbildning i ditt yrke? 

 

Absolut, den har varit mycket värdefull. 

 

16. Känner du att utbildningen saknade något? 

 

Utryck på engelska då den svenska marknaden är liten och branschen är internationell. 

Illustartor hade kunnat vara bra att läsa också. 

  



 

 

60 
 

Bilaga 9 
 

Intervju med Karin Malmgren, Ellos 

 
1. Hur länge har du arbetet i tekoindustrin? 

- Endast detta företag eller flera olika? 

 

Jag har arbetat i tekoindustrin sedan 1995. Arbetade först på Miss Mary, sedan Swegmarks, 

sedan Abecita och nu har jag arbetat på Ellos i sju år.  

 

2. Hur kommer det sig att du arbetar här?  

- Hur fick du jobbet?  

- Kontakter eller annons? 

 

Jag fick höra att det fanns ett ledigt vikariat genom kontakter så jag sökte det.  

 

3. Beskriv dina dagliga arbetsuppgifter under en typisk arbetsvecka. 

 

Beror väldigt mycket på säsong. Samlar input, sorterar och få fram kärnan ur trenderna, 

möten, ritar skisser, ritar plaggskisser, första prover.  

 

4. Anser du att du jobbar mest praktiskt eller med kontorsarbete? 

 

Mest praktiskt, kreativa delen är mest praktisk även om det är vid ett kontor.  

 

5. Vilka olika datorprogram arbetar du i? 

 

Illustrator, Photoshop, Canvas och PowerPoint.  

 

6. Vad gör du som är praktiskt? 

 

Se föregående fråga. 

 

7. Vad gör du som är kontorsarbete? 

 

Jag anser att sitta vid datorn är ett praktiskt arbete. Att göra PowerPoints kan vara ett 

kontorsarbete.  

 

8. Skulle du beskriva dig som spindeln i nätet? Projektledare? 

 

Det finns många spindlar men jag är en del av spindeln. 



 

 

61 
 

9. Hur arbetar företaget med produktutveckling? 

 

Se fråga nedan. 

 

10. Arbetar ni i ett team eller skiljer det sig från olika projekt? 

 

Vi arbetar i team. Det finns många olika team. Ett designteam som bestämmer trender. Ett 

team med direktris och product manager. Nästa team som ska ta det till marknad och katalog.  

 

11. Vi har en teori om att produktutvecklingen sker i olika faser, är det så på ert företag? 

 

Det är alltid generellt samma process. Faserna är: inspiration, koncept inom varje trend, vad är 

keyprodukten, möten där det är bollande av idéer fram och tillbaka, skisser, måttlistor, samla 

ihop kvaliteter, inköp tar över och förhandlar priser, beställer prover, prover kommer och 

justerar, storleksprover, fotoprover, produktionen är igång och till sist ett pp-prov. 

 

Jag ser arbetet som ett projekt, men vi arbetar parallellt med projekten. Det känns som att man 

avslutar varje del av projektet. Så det finna absolut en start och ett slut på varje cykel.  

 

12. Har du under din tid rekryterat en textil produktutvecklare, vad är för krav på denna? 

Om inte, vad tror du att du skulle ställa för krav? 

 

Textilutbildning är viktigt, man ska gärna vara inriktad på den avdelning som man söker 

arbete till, ska ha läst design om du söker en designtjänst. Det är bra att kunna ritprogram, 

materialkunskaper samt att man har ett kommersiellt tänkande. Grundkunskaper i väv, trikå 

och stickat är bra att ha. Men man kan även få arbete om man har erfarenhet. Vi har även 

många praktikanter som får en anställning. Personlighet är mycket viktigt, man ska vara 

driven och initiativtagande.  

 

13. Vilken titel vill du sätta på din roll i företaget? 

 

Produktutvecklare och designer. 

 

14. Vad har du för grundutbildning eller tidigare kompetens? 

 

Gymnasieekonom, arbetade sedan med foto, läste sedan konfektionsteknik på Komvux, sedan 

herrskräddare på Komvux och sedan började jag arbeta på Miss Mary. 

 

15. Känner du att du har haft användning av din utbildning i ditt yrke? 

 

Jag har haft användning av min utbildning så som materialkunskap, passform med mera. Men 

jag har även lärt mig mycket via mina olika arbeten. 
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16. Känner du att utbildningen saknade något? 

 

Illustartor, jag är självlärd inom det sedan har det även funnits olika internutbildningar.  
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Bilaga 10 
 

Intervju med Lene Jul, Blåkläder 

 
1. Hur länge har du arbetet i tekoindustrin? 

- Endast detta företag eller flera olika? 

 

Sedan slutet av 90-talet. Blåkläder sedan 2009, innan det med fordonstextil på Volvo, 

Borgstena textil, var även projektledare för smart textile på Textilhögskolan. Ledde även olika 

konstprojekt i Danmark.  

 

2. Hur kommer det sig att du arbetar här?  

- Hur fick du jobbet?  

- Kontakter eller annons? 

 

Blev tillfrågad till denna tjänst, även övriga tjänster har jag fått via kontakter.  

 

3. Beskriv dina dagliga arbetsuppgifter under en typisk arbetsvecka. 

 

Blåkläder är ett ganska så unikt företag då de äger sina egna fabriker. 85% av alla deras 

produkter produceras där. Vid ledig kapacitet lejs denna ut till andra svenska företag. Det är 

ett avtal som funnits med dessa företag i många år, företagen är då inte inom 

arbetsklädesbranchen.  

 

I det dagliga arbetet ingår det att ha en nära kontakt med fabrikerna och minst en gång i 

månaden befinner sig antingen lene eller blåkläders andra produktutvecklare nere på någon av 

fabrikerna under en veckas tid. Dessa är belägna i Sri lanka och Vietnam. I yrket i övrigt 

svarar hon på mycket mejl då blåkläders produktutvecklare har ett brett ansvarsområde och 

deras uppgift är att se så att arbetet flyter.  

 

4. Anser du att du jobbar mest praktiskt eller med kontorsarbete? 

 

Se nedan 

 

5. Vilka olika datorprogram arbetar du i? 

 

Outlook, Lectra ibland nu mer plm Gerber då de byter system. Skissar i Illustrator och sitter 

en del i Excel.  
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6. Vad gör du som är praktiskt? 

 

Med praktiskt arbete syftar jag på alla olika avstämningsmöten jag sitter med på i olika 

grupper angående flera saker då jag har det ansvaret. Jag är även ute och träffat användare av 

blåkläders produkter för att få feedback på dessa.  

 

7. Vad gör du som är kontorsarbete? 

 

Jag sitter mycket med mejl och övriga program vid datorn, se ovan.   

 

8. Skulle du beskriva dig som spindeln i nätet? Projektledare? 

 

Ja definitivt så är jag spindeln i nätet.  

 

9. Hur arbetar företaget med produktutveckling? 

 

Blåkläder har två produktutvecklare som är ansvarig för var sitt team och de arbetar med olika 

områden. Båda produktutvecklarna har en designbakgrund men lene har även erfarenhet inom 

ekonomi och projektledning så hon menar på att de är en av varje och kan på så sätt 

komplettera varandra. Hon tror inte att det hade fungerat lika bra med två stycken med enbart 

designbakgrund.  

 

10. Arbetar ni i ett team eller skiljer det sig från olika projekt? 

 

Ja det gör vi och på företaget har vi flera olika team. Ett som består utav produktutvecklare, 

inköp, operativ chef samt sälj. Denna grupp ses 2-3 gånger om året för att stämma av och 

ändra produkter. Sedan har de två produktutvecklarna var sitt team med inköp, 

designtekniker, de arbetar även emot sälj och marknad. Samt med avstämnig uppåt.  

 

11. Vi har en teori om att produktutvecklingen sker i olika faser, är det så på ert företag? 

 

Ja det gör vi, det här exemplet är för när de utvecklar en befintlig produkt. T ex ändring av 

ficka.  

 

Först tar man reda på vilka ändringa som bör ske, den här infon fås ifrån marknad, sälj och 

användaren. Utbytet av info ifrån användarna är 50/50. Dels så är blåkläder ute på företagen 

och samlar in respons på sina produkter men de får även mycket feedback via twitter, 

facebook samt deras hemsida. Ibland kan även förslag på ändringar komma ifrån produktion, 

de har kanske sett en effektiviseringsmöjlighet i en överflödig söm eller liknande. Ytterligare 

anledning till ändring kan komma ifrån inspirationsresor från tex mässor. Yrkeskläder är ju 

inte jätte modeinriktat men man har ändå koll på marknad och konkurrenter. ”Ska man ta 

fram en softshell jacka tittar man på snitten ifrån sportkläder…” 
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Sedan skissar man fram olika potentiella nya förslag. De gör nya måttlistor samt specificerar 

färger på tråd osv. detta skickas till produktion där ett eller flera prover sys upp. Ibland kan 

man pröva att placera en ficka på flera olika ställen för att kunna testa vart den blir bäst 

placerad. Första provet kommenteras med eventuella justeringar och plagget stäms av emot 

den tekniska filen. Vid behov begärs ett nytt prov ut. Sedan läggs ordern. Eftersom blåkläder 

äger sin egen produktion tas inget skeppningsprov, däremot tas alltid ett prov ur de första 

varorna som levereras till lagret. Vilket kan liknas vid ett skeppningsprov.  

 

Lene ser produktutveckling som ett ständigt pågående arbete och inte som projekt. Deras 

plagg har en helt anna livscykel än mode, en del plagg som togs fram på 90-talet är 

fortfarande en av de mest sålda byxorna. Självklart har man inte låtit dessa vara detsamma 

under 20 års tid utan man har ständigt utvecklat dem men i grund och botten är det samma 

byxa. Blåkläder skapar sällan helt nya produkter utan man arbetar på att ständigt förbättra de 

befintliga.  

 

12. Har du under din tid rekryterat en textil produktutvecklare, vad är för krav på denna? 

Om inte, vad tror du att du skulle ställa för krav? 

 

Erfarenhet är bra men blåkläder går även mycket på utbildning. De sista har de inte rekryterat 

någon som inte är utbildad inom det område de söker. Hos en produktutvecklare krävs det hög 

materialkunskap, gärna lite mönsterkonstruktion, Illustrator, projektledning och en 

kommersiell känsla och konsumtion.  

 

13. Vilken titel vill du sätta på din roll i företaget? 

 

Produktutvecklare. 

 

14. Vad har du för grundutbildning eller tidigare kompetens? 

 

En designutbildning från Köpenhamn och sedan en master i textildesign på Textilhögskolan i 

Borås. Jag har även en Civilekonomiexamen.  

 

15. Känner du att du har haft användning av din utbildning i ditt yrke? 

 

Ja absolut!  

 

16. Känner du att utbildningen saknade något? 

 

Nej inte direkt, hade det varit idag hade jag velat lära mig Illustrator. Även om det går att 

utbilda det på företagen är det skönt att ha en grundkunskap i Illustrator ifrån skolan.  
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Bilaga 11 
 

Intervju med Carolina Roth, Gina Tricot 

 
1. Hur länge har du arbetet i tekoindustrin? 

- Endast detta företag eller flera olika? 

 

Sedan fyra år tillbaka, jag har bara arbetat på Gina Tricot. 

 

2. Hur kommer det sig att du arbetar här?  

- Hur fick du jobbet?  

- Kontakter eller annons? 

 

Under tiden när jag skrev mitt examensarbete var Gina Tricot på skolan för att samla in 

intresseanmälan. Jag anmälde mitt intresse och sedan fick jag komma på intervju.  

 

3. Beskriv dina dagliga arbetsuppgifter under en typisk arbetsvecka. 

 

Jag arbetar tätt ihop med design, det variera från varje inköpare men jag vill vara involverad i 

den processen. Jag ger mycket input på skisser från design. Reser mycket, dels för inspiration 

men också ner till fabriken. Dirigerar vårt team, sitter mycket med slutliga budgetar och 

provhantering. Den största uppgiften är att kontrollera prover. Ansvarar för färg och mängd av 

produkter.  

 

4. Anser du att du jobbar mest praktiskt eller med kontorsarbete? 

 

Mest praktiskt. Med det menar jag den ständiga kontrollen av proverna. Det kan vara 

förstaprover, andraprover och skeppningsprover. 

 

5. Vilka olika datorprogram arbetar du i? 

 

Mycket interna program som behandlar ordrar, budget, specifikationer samt kalkyler.  

 

6. Vad gör du som är praktiskt? 

 

Avprovning, resor och mycket arbete med produkterna. 

 

7. Vad gör du som är kontorsarbete? 

 

Sitter i de interna programmen på datorn. 
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8. Skulle du beskriva dig som spindeln i nätet? Projektledare? 

 

Absolut, jag leder mitt team samtidigt som jag ska hålla kontakt uppåt med en chef för inköp.  

 

9. Hur arbetar företaget med produktutveckling? 

 

Se nedan. 

 

10. Arbetar ni i ett team eller skiljer det sig från olika projekt? 

 

Jag arbetar i mitt team. Det består av mig som är inköpsansvarig, min assistent, en designer, 

en direktris samt en controller.  

 

11. Vi har en teori om att produktutvecklingen sker i olika faser, är det så på ert företag? 

 

Så är det, det sker alltid i olika faser. Först så är det inspiration, då åker vi runt om i världen 

och letar trender, kollar bloggar, är även i Göteborg och Stockholm för att kolla trender. 

Designern sitter och skissar och jag ger input. Fabrikerna tar även fram vissa hela kollektioner 

som de tror skulle passa Ginas image. Dessa kan även vara anpassade efter tidigare skisser 

och moodboards. Det är sällan ett sådant plagg blir helt som skisserna när de är färdiga utan 

det sker nästan alltid någon ändring. Begär sedan ett först prov och ett andra prov om det 

behövs. Sedan börjar produktionen. Ett kontra prov och skeppningsprov är alltid med. 

Snabbaste produktionen kan ske på 1-1 ½ månad. Det tar längre tid för mer avancerade styles, 

då kan det ta upp till ett halvt år. Mycket beror på proverna, det är inte ovanligt att man begär 

tre eller fyra prover.   

 

12. Har du under din tid rekryterat en textil produktutvecklare, vad är för krav på denna? 

Om inte, vad tror du att du skulle ställa för krav? 

 

En textilutbildning är bra att ha. Det är även mycket bra om man har kunskap om materiallära 

och kvaliteter.  

 

13. Vilken titel vill du sätta på din roll i företaget? 

 

Inköpare. 

 

14. Vad har du för grundutbildning eller tidigare kompetens? 

 

Jag har läst textilekonom på Textilhögskolan i Borås.  

 

15. Känner du att du har haft användning av din utbildning i ditt yrke? 

 

Ja det har jag, men vissa delar som vi läste har jag inte haft användning för som till exempel 

inköpskursen. Man lär sig mycket mer av att vara på företaget och lära sig deras system.  
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16. Känner du att utbildningen saknade något? 

 

Inte direkt men mer materialkunskap hade varit bra. 
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Bilaga 12 
 

Intervju med Linn Alsén, Morris 

 
1. Hur länge har du arbetet i tekoindustrin? 

- Endast detta företag eller flera olika? 

 

Har jobbat heltid på Morris sedan tre år tillbaka men jobbade även extra på företaget under 

min studietid.  

 

2. Hur kommer det sig att du arbetar här?  

- Hur fick du jobbet?  

- Kontakter eller annons? 

 

Det är mina föräldrar som har startat Morris.  

 

3. Beskriv dina dagliga arbetsuppgifter under en typisk arbetsvecka. 

 

I mitt yrke ingår det oerhört mycket att svara på mejl. Jag är den som håller kontakt med 

fabriken, samordnar det mesta.  

 

4. Anser du att du jobbar mest praktiskt eller med kontorsarbete? 

 

Både 

 

5. Vilka olika datorprogram arbetar du i? 

 

Främst mejl, annars de vanliga programmen. Ritar i Illustrator gör vår designer men hade 

önskat att även jag kunde visa mer saker däri.  

 

6. Vad gör du som är praktiskt? 

 

av prover när de kommer, trendspanar, resor, inköp.  

 

7. Vad gör du som är kontorsarbete? 

 

Mejl 

 

8. Skulle du beskriva dig som spindeln i nätet? Projektledare? 

 

Ja absolut. Jag är den som håller i trådarna 
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9. Hur arbetar företaget med produktutveckling? 

 

Vi på Morris har en väldigt klar stil och linje i våra kollektioner. Vi har många bra modeller 

med bra passform som följer med år efter år och arbetar istället med byte av material och 

mönster för varje säsong. Det är så vi främst arbetar med produktutveckling. Sedan tar vi även 

fram en del nytt.  

 

10. Arbetar ni i ett team eller skiljer det sig från olika projekt? 

 

I team. Vi har många team på företaget. Ett designteam, ett inköpsteam osv. 

 

11. Vi har en teori om att produktutvecklingen sker i olika faser, är det så på ert företag? 

 

Absolut. Vi åker på trendresor, bestämmer vad vi ska satsa på inför nästkommande säsong 

gällande färg och form och letar sedan material som passar för det, vi har en inköpare som 

ständigt är ute på jakt efter nya mönster till Morris. Jag arbetar tätt ihop med designern. Sedan 

läggs provorder, dessa godkänns. Produktionen startar och skeppningsprov tas.  

 

12. Har du under din tid rekryterat en textil produktutvecklare, vad är för krav på denna? 

Om inte, vad tror du att du skulle ställa för krav? 

 

Antingen utbildning eller erfarenhet. Materiallära är även bra att ha.  

 

13. Vilken titel vill du sätta på din roll i företaget? 

 

Produktchef. 

 

14. Vad har du för grundutbildning eller tidigare kompetens? 

 

Jag har läst två år på TPU på Textilhögskolan i Borås. Parallellt med studierna arbetade jag på 

Morris.  

 

15. Känner du att du har haft användning av din utbildning i ditt yrke? 

 

Absolut. Speciellt materiallära och Anders och Janes kurs.  

 

16. Känner du att utbildningen saknade något? 

 

Jag saknade återkoppling till det verkliga arbetslivet i de flesta textila kurserna. Det är en bra 

grund men känns ibland som om Textilhögskolan är en skyddad värld där lärarna varit i lite 

för många år…. Hade även önskat läsa lite mer Illustrator.  
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Bilaga 13 - Loggbok 
 

 

April  

v. 14  Under den här veckan påbörjades arbete med metodkapitlet. Sökandet av 

potentiella företag att göra intervjuer med påbörjades.   

2 april – Intro till examensarbete.  

3 april – Mejl skickas till Hemtex, Haléns och Nelly.com om eventuella 

intervjuer. Siri Vikman på Nelly.com svarar att hon gärna ställer upp på en 

intervju men att hon för tillfället är utomlands och är åter i Sverige v.16. Även 

Mari Persson på Haléns är utomlands och meddelar att hon återkommer nästa 

vecka.  

4 april - Mejl skickas till 8848 Altitude och intervju bokas in den 16 april. Svar 

ifrån Hemtex som gärna ställer upp på en intervju, den 25 april bokas in. Samtal 

till Lindex om en eventuell intervju, frågeformuläret mailas till dem senare 

under dagen.   

 

v. 15  I slutet av den här veckan gjordes metodkapitlet klart efter genomgång av det 

med handledaren.  

9 april – Uppladdning av planeringsrapport. Handledning nr 1 med Gunnar 

Wramsby. Uppsatsens inriktning ändras. Jämförelsen mellan program på 

Högskolan och arbetslivet tas bort. Metodkapitlet gås igenom.   

10 april – Intervju med Mats Johansson på Textilhögskolan i Borås. 

Sammanställning av intervjun. Den här intervjun var tänkt att pröva författarnas 

frågeguide. Författarna får tips av Mats Johansson om Ellinor Niit som arbetar 

som konsult inom textil produktutveckling. Mejl skickas till henne angående en 

intervju. Mejl skickas till Olle Holmudd angående ännu en testintervju, den 

bokas in till den 15 april. Mejl skickas till New Wave group angående en 

intervju med Craft.  

11 april – Mejl skickas till Gina Tricot angående en intervju om 

produktutveckling. Författarna blir vidareslussade till Camilla Olofsson. Intervju 

bokas in med Niitex den 17 april.  

12 april - Mejl till Camilla Olofsson på Gina Tricot som svarar och meddelar att 

de tyvärr inte kan medverka i fler examensarbeten på grund av tidsbrist. Mejl 

skickas till Blåkläder med frågan om en eventuell intervju. Svar ifrån Craft att vi 

kan kontakta Laura Tapia som är placerad på deras huvudkontor i Shanghai. 

Författarna väljer att för tillfället avvakta då de helst vill ha intervjuer ansikte 

mot ansikte.   

 

v. 16 Parallellt med utförande och sammanställning av intervjuer arbetade författarna 

med teorikapitlet. Josefa med den generella produktutvecklingen och Lisa med 

den textila teoridelen.  Teorin skickas till handledaren för avstämning.  

15 april - Intervju med Olle Holmudd på Textilhögskolan i Borås. 

Sammanställning av intervjun. Mejl från Haléns där författarna får en ny person, 
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Mia Jussila-Johansson att kontakta angående en intervju samt att Mari Persson 

erbjuder sig att mejla en kontakt till henne på Gina Tricot angående en intervju, 

skickar då med intervjuguiden.  Mejl skickas till Mia Jussila-Johansson som 

svarar att hon kan ställa upp men är inte i Sverige förrän v.19, skall höras av då 

igen.  

16 april - Intervju med Per-Oscar Berggren på 8848 Altitudes huvudkontor i 

Viared industriområde. Sammanställning av intervjun. Mejl till MQ om en 

eventuell intervju.  

17 april - Intervju med Ellinor Niit på Högskolan i Borås i ett utav bibliotekets 

grupprum. Sammanställning av intervjun. Mejl till Ellos om en eventuell 

intervju. Intervju med Nelly.com bokas upp den 22 april.  

18 april - Samtal med MQ och en intervju bokas in den 19 april. Frågorna 

mejlas på begäran till MQ. Mejl skickas till Morris angående en intervju med 

Linn Alsén. Hon är passande då hon läst vårt program.  

19 april - Intervju med Susanne Nyberg på MQs huvudkontor i Göteborg. 

Sammanställning av intervjun. 

 

v. 17 Fortsatt arbete med teorin. Fortsatt sammanställning av intervjuerna sker.  

22 april - Intervju med Siri Vikman på Nelly.coms huvudkontor i Borås. Samtal 

till Jotex där en intervju bokas in den 24 april. Mejl skickas till Holebrook om 

en eventuell intervju efter att det på sön annonserat att de söker en textil 

produktutvecklare. De tackar för erbjudandet men måste avböja på grund av 

tidsbrist.    

23 april - Sammanställning av intervjun med Siri Vikman.   

24 april - Intervju med Christina Knape på Jotex huvudkontor i Viared 

industriområde. Sammanställning av intervjun. Samtal med Ellos där en intervju 

bokas in den 26 april. En rundvadring på Ellos bokas även in.  

25 april - Intervju med Bruno Bergenholtz på Hemtex huvudkontor i Borås. 

Sammanställning av intervjun. Mail från Blåkläder där en intervju bokas in den 

29 april. Får mejl ifrån Gina Tricot där de meddelar att de ska leta efter en 

passande person att utföra en intervju med.  

26 april - Intervju med Karin Malmgren på Ellos huvudkontor i Viared 

industriområde. Sammanställning av intervjun. Intervju med Gina Tricot bokas 

in den 2 Maj. Handledning nr 2 med Gunnar. Respons på teorin om att 

textildelen behöver ändras.  

 

v.18  Den här veckan påbörjas arbetet med empirin och delvis slutsatsen. Har fastnat 

på teorin och ber om hjälp från handledaren.  

29 april - Intervju med Lene Jul på Blåkläders huvudkontor i Svenljunga. Samtal 

med Morris angående en intervju med Linn Alsén. Får reda på att hon för 

tillfället är på semester.  

30 april - Sammanställning av intervjun med Lene Jul. Mejl från Linn Alsén där 

hon svarar att hon gärna ställer upp på en intervju. Den 8 Maj bokas in.  

Maj  
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2 maj – Intervju med Carolina Roth på Gina Tricos huvudkontor i Borås. 

Sammanställning av intervjun. Ladda upp halvtidsrapporten.  

3 maj – Opponera på Stephanies uppsats.  

v.19  

6 maj – Mejl skickas till Mia Jussila-Johansson på Haléns och en intervju bokas 

in den 17 maj.  

7 maj – Halvtidspresentation. 

8 maj – Intervju med Linn Alsén på Morris huvudkontor i Borås. Handledning 

nr 3 med Gunnar. Hjälp med hur man söker efter vetenskapliga artiklar.  

 

v.20  Under den här veckan skrivs empirin och slutsatsen klart.  

 13 maj – Fortsatt sökande efter vetenskapliga artiklar. Nu skrivs empirin klart.  

14 maj - Mejl från Mia Jussila-Johansson som meddelar att hon tyvärr är sjuk 

och hon lovar att höra av sig igen när hon är på benen.  

15 maj – Korrekturläsning av hela uppsatsen.  

17 maj – Handledning nr 4 med Gunnar.  

v. 21  

 20 maj – Genomgång av den korrekturlästa rapporten. Ändringar av detta.  

21 maj – Skriva färdig all text.  

22 maj – Redigering av rapport. Sammansättning av Power Point. 

23 maj – Skicka in uppsatsen samt skicka till opponenten.  

v.22  

29 maj – Redovisning av examensarbetet.  
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