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Sammanfattning 
Arbetets bakgrund är en studie av hur produktutvecklings- och produktionsstegen ser ut  i teorin för 
klädföretag som produktutvecklar genom ”snabbt marknadsbesvarande genom korta ledtider” och 
producerar genom det ”progressiva buntsystemet”. Jag presenterar de olika processerna och vilka 
svårigheter de bär med sig. I arbetets metoddel är samma processer studerade i praktiken hos 
intermediära företag och fabriker i Kina och tre nordiska ”fast-fashion”-företag. Detta görs genom 
intervjuer med respondenter från de olika aktörerna i värdekedjan. Vidare har jag även studerat 
dessa företags produktionsresultat. Detta för att se om det  finns samband mellan modeföretagens 
praktiska arbetssätt  för produktutveckling och kvalitén på deras produktionsresultat. I diskussionen 
ramas de mest effektiva metoderna för produktutveckling in och jämförs med modeföretagens 
förhållningssätt. Utifrån intervjuer och produktionsresultat  drar jag slutsatsen att ju mer designers 
och personal med teknisk kunskap samarbetar internt i desto högre grad säkerställs bolagets 
produktionskvalité, samtidigt som korta ledtider bibehålls. Därtill är det till stor fördel för kvalitén 
om modeföretagen aktivt söker konsultation från deras sina leverantörer vid varje 
produktionstillfälle, angående exempelvis vilka materialval och lämpliga makningsdetaljer som 
passar bäst  för den specifika leverantörens fabrik. Bolagen bör dessutom fokusera mer på att skapa 
individuellt anpassade kommunikationslösningar, utveckla långa leverantörsrelationer, använda 
utförligt beskrivna kvalitetsmanualer och arbeta med högre närvaro av kvalitetskontrollanter på 
fabrikerna än vad de gör idag. Utifrån fallstudierna ser jag ett  tydligt samband:  ju större ett bolag är 
och ju längre tid modebolaget det varit  etablerat på den kinesiska marknaden desto mer har de 
utvecklat ovanstående parametrar, och uppnår därför högre kvalité och smidigare 
produktionslösningar än de bolag som inte varit etablerade lika lång tid.

Nyckelord: Klädproduktion, fast-fashion, kvalitetsledning, produktutveckling, defekter, kvalitet, 
fabrik, intermediära företag.

Abstract
The background of this dissertation is a presentation of the theoretical methods for ”speed-to-
market” product  development and apparel manufacturing through the progressive bundle system. 
The different processes are presented along with their obstacles. In the methodology, the same 
processes are analyzed at factories and intermediary companies in China and at three well known 
Scandinavian fast-fashion companies. Respondents from the different parts of the value chain was 
interviewed and a quantitative report was carried out by making quality controls of the same fashion 
companies brands. This, to analyze wether it is a relation in between different product development 
methods and production quality results. In the discussion the most important key  factors for 
successful product development making speed-to-market apparel is presented and compared with 
the different brand’s approaches. I find that the more designers and employees with technical 
knowledge collaborate at fashion companies the better quality  is secured. Additionally, brands 
should also focus more on getting consultancy of suitable making and materials from their supplier, 
creating individual communication systems, increase their orders at suppliers with long-term 
relations, work with quality standards and have a higher presence of quality controllers in the 
factories to assure an more efficient production. In general, larger fast-fashion-companies have 
developed above parameters more that smaller actors. Therefore, their quality is better and their 
production solutions more flexible.
Keywords: Product development, speed-to-market, fast-fashion, apparel manufacturing, chinese 
production, quality management, sustainability, garment manufacturer, intermediary companies.
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Populärvetenskaplig sammanfattning
Arbetets bakgrund är en studie av hur produktutvecklings- och produktionsstegen ser ut i teorin. 
Denna process har ramats in till produktutveckling genom ”snabbt marknadsbesvarande genom 
korta ledtider” och produktion genom det  ”progressiva buntsystemet”, enligt  viket åttio procent av 
kläderna produceras idag. I arbetets metod studeras samma process i praktiken. Detta genom 
intervjuer med respondenter från tre skandinaviska ”fast-fashion”-modeföretag och aktörer som 
arbetar i kedjan som förädlar företagens produkter. Vidare har kvaliteten på företagens produktion 
också studerats direkt på fabrikerna. Detta för att se om det kan finnas samband mellan 
modevarumärkenas praktiska arbetssätt för produktutveckling och kvalitén av deras 
produktionsresultat.
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Förord

Denna rapport är skriven inom kursen Examensarbete för kandidatexamen med huvudområde 
textilteknologi. Arbetet är skrivet som ett internt examensarbete och utgör 15 högskolepoäng, vilket 
motsvarar 10 veckors heltidsstudier. Inspirationen till arbetet kommer från att jag mellan november 

2012 till juni 2013 var praktikant på - Agenture Apparel som är systerföretag till 
produktionsgruppen Bestbase Manufacturing Group Co. Ltd. i Hangzhou, Kina. 

Jag vill tacka Jonas Hofgren och Andreas Andrén på Agenture Apparel Manufacturing som visat 
mig den kinesiska produktionsbranchen från insidan samt Textilhögskolan som givit mig 

möjligheten att komma i kontakt med denna värld.

Välkommen att läsa mitt examensarbete!

Frej Lewenhaupt Sandberg
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1 Introduktion

1.1 Problematik

Kina producerar varje år 20 miljoner ton textilavfall. En stor andel av avfallet är kläder som aldrig 
använts för att de inte har uppnått  ett godkänt produktionsresultat (ecochicdesignaward.com, 2013). 
Klädindustrin karaktäriseras ofta som en bransch i snabb utveckling, speciellt  den del av branschen 
där snabbt marknadsbevarande är den mest utbredda produktutvecklingstekniken, genom korta 
ledtider (fri översättning från speed-to-market) så kallat ”fast-fashion” (Tyler, 2012; Lamar, 2012). 
Den främsta anledningen till ”fast-fashions” framgångar är att  konsumenterna av modebranschens 
stora lågprissegment förväntar sig nyheter och trendutveckling varje säsong. I samband med stor 
efterfrågan på nytt mode till billigt pris skulle en tidig orderläggning öka risken för att  missa de 
senaste trenderna, med tappade marknadsandelar som följd. Därför pressas klädproducenten att 
vänta ut marknaden så länge som möjligt och istället driva igenom en så snabbt produktionsprocess 
som möjligt (Chen et al, 2012). Tidsaspekten i den pressade produktionen gör exempelvis att det 
uppstår komplikationer under produktionen, vilket är problem som är svåra att justera (Tylor et al, 
2012). Det händer också att fabriken lägger ut order hos opålitliga aktörer och tappar kontrollen 
(Chen et al 2012) vilket sätter hög press på produktutveckling, kommunikation och affärsrelationer 
(Balkow, 2013; Tyler 2012; Chen et al, 2012).

Utifrån denna problematik presenteras följande frågeställningar:

 Vilka produktutvecklingsmetoder är mest effektiva för att skapa förkortade ledtider men 
samtidigt motverka bristande produktionskvalitet?

 Hur skiljer sig arbetssätten inom ”fast-fashion” i praktiken från de metoderna som 
litteraturen beskriver och presentars i”Bakgrund” (1.5.4-11)?

 Går det att finna samband mellan de produktutvecklingsmetoder varumärkena i rapporten 
använder och kvalitén på deras produkter?
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1.2 Definierade kärnbegrepp

Begrepp Definition/ förklaring Källa:
Intermediärt företag Fri översättning från ”intermediary company” 

vilket är produktionskontor och andra aktörer
Jenny Balkow, 2013

som arbetar med att förmedla vad som ska 
produceras mellan varumärken och fabriker.

Snabbt 
marknadsbesvarande

Fri översättning från ”Speed-to-market”, 
produktutveckling genom att svara på 
efterfrågan 

Chen et al 2012; Tylor 
2012

Från modemarknaden genom korta ledtider.

Defekt Produktionsfel som gör att kundens kvalitetskrav 
inte är uppnått.

Ekström, 2010

Utläggning till extern 
leverantör

Fri översättning från ”Outsourcing” Chen et al, 2012

Kvalitetsgrad/
kvalitetsnivå

Fri översättning från ”Quality level” och som 
betyder vad som anses möta en kunds 
kvalitetskrav

Glock och Kunz, 2005

Kvalitetsstyrning Definierad metod för att uppnå rätt kvalitet på ett  
effektiviserat och strömlinjeformat vis

Ekström, 2010

Total Quality 
Management (TQM)

Definierad metod inom kvalitetsstyrning Ekström, 2010

Merchandiser Personal med arbetsuppgiften att kommunicera 
vad som ska tillverkas och när det ska

Glock och Kunz, 2005

tillverkas på en fabrik. Denna personalen sitter 
antingen på ett varumärke, hos en intermediär 
aktör eller på en fabrik.

Inköpare Personal på varumärket som har uppgiften att 
planera orderläggningar hos intermediära 

Glock och Kunz, 2005

företag och fabriker.

Produktutvecklare Personal på varumärket med arbetsuppgiften att 
utveckla varor som matchar ett 
varumärkes profil och går att producera utan 
komplikationer.

Designer Personal på varumärket med arbetsuppgiften att 
formge plagg.

Tylor, 2012

Textiltekniker Personal på varumärket, det intermediära 
företaget eller fabriken med teknisk förståelse

Tylor, 2012

för vad som är goda materialval eller design som 
passar ett klädföretag.
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Kvalitetskontrollant Fri översättning från ”Quality Controller”. 
Personal från varumärket, fabriken,

Glock och Kunz, 2005

 det intermediära företaget eller från tredje part 
med uppgiften att kontrollera 
kvaliteten på provplagg eller bulkproduktioner 
som sys på fabriken.

Kvalitetsstandard Branschuttrycket för ”kvalitetsmanual” där 
företag definierar vilka kvalitetskrav som 
ställs på leverantören

Makning Fri översättning från ”Making” som uttrycker 
design, tillskärning, sömnad och finishering.

Glock och Kunz, 2005

Leverantör Fabriker och intermediära företag.

Guanxi Kinesiskt begrepp för affärsrelation men som har 
annan innebörd än i den västerländska 
affärskulturen.

Balkow, 2013; Chen et 
al, 2012

Bulkproduktion Fri översättning från ”bulk production”. Glock och Kunz, 2005

1.3 Syfte

Detta arbete syftar till att beskriva kassaktionen av plagg i allmänhet och lätta vävnadsplagg som 
produceras i Kina med produktutvecklingsmetoden ”snabbt marknadsbesvarande” i synnerhet.  

1.4 Inramningar

Då denna rapport  är författad från insidan av ett kinesiskt konfektionsproducerande företag som 
huvudsakligen hanterar lättare vävnadsplagg, är rapporten avgränsad till följande parametrar:

 Skandinaviska varumärken som producerar i Kina.
 Kläder som utvecklats genom snabbt marknadsbesvarande så kallad ”Fast-fashion”.
 Produktion genom det progressiva buntproduktionssytemet.
 Produktionsexempel på lätt vävnadskonfektion.
 Felsökning analyseras i produktutvecklings- och makningsprocessen, det vill säga:

   - designprocess
   - materialval
   - konstruktion

- produktionsberedning
- läggning
- spridning
- tillskärning
- sömnad
- pressning
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Observera att tygproduktion, dekorationsproduktion eller andra processer som läggs ut till externa 
fabriker i detta arbete inte är definierade som makningprocessen.

1.5 Bakgrund

Litteraturstudie

För att få en djupare bild av hur produktutveckling sker idag och hur det speglar 
produktionsresultatets kvalité i allmänhet och kinesisk produktion i synnerhet, har detta omlopp 
studerats utförligt. Under fördjupningen har fokus legat på vilka system och verktyg som anses mest 
effektiva för att begränsa problem med kassering av plagg längs med näringskedjan och hur olika 
aktörer arbetar för att tidsoptimera produktutvecklings- och produktionsprocessen. I och med att 
arbetet författats på ett intermediärt produktionskontor, som verkar mellan fabriker i Kina och 
varumärken i väst, så har de primära medierna för litteraturfördjupningen varit databaser som World 
Textile, Textile Technology Complete, Sage Journals, Summon, Woodhead Publishing och Google 
Scholar. För att söka information i dessa databaser har sökorden ”Product development”,”Defects”, 
”Apparel”, ”Sewing”, ”Manufacturing”, ”Production”, ”Plant” och ”Mill” använts enskilt  och i 
kombination med varandra.

1.5.1 Värdekedjan 

Överskådligt så består textil- och klädproduktionsindustrin av ett antal förädlingssteg som kan ses 
som branschstandard (Ramesh, 2012). Fibrer spinns till garner som sedan produceras till textiler. De 
två huvudsakliga textilgrupperna är vävda och stickade varor. Utöver dessa finns även non-woven, 
varpstickning, spetstillverkning, virkning och filmtillverkning. Textilierna används inom industrin, 
möbeltillverkning, hushållsvaror, medicin och klädtillverkning (där det sistnämnda är det som detta 
arbete fokuserar på). Inom klädindustrin så går förädlingen av textiler vidare med finishering där 
tyger färgas, trycks, går igenom någon metod som påverkar deras estetiska utförande eller 
appliceras med någon kemikalie, film eller annan beläggning som förhöjer textilens tekniska 
funktion (Wilson, 2001). Textilen kopplas sedan ihop med ett varumärkes design och produceras till 
kläder. Det finns en differens i kvaliteten mellan olika plagg, där högre kvalitet  och mer 
komplicerad makning ökar risken för produktionssvårigheter (Chen et al, 2012). Efter produktion 
distribueras kläderna till respektive marknad där de marknadsförs och säljs. Efter användande kan 
kläder återanvändas, återvinnas, förbrännas till energi eller hamna på soptippar (Ramesh, 2012).

1.5.2 Produktutveckling

För att kunna kartlägga hur modeföretag arbetar med att förkorta ledtider och vilka svårigheter det 
kan föra med sig krävs en förståelse om kedjans samtliga led. I detta avsnitt presenteras de olika 
produktutvecklingsprocesserna med dess funktion och eventuella svårigheter.
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Designprocessen

Kommersiell plaggkonstruktion består idag av mycket mer än bara skisser som mäts och skickas 
iväg för sömnad. Trender studeras, kundåsikter tas till vara, teknisk input och tidigare missöden 
beaktas och dessutom ska ett varumärkes profil spegla dess historia och ha en tydlig riktning framåt 
i tiden. Normalt består en designprocess av fyra stycken led:

- Inspiration

- Beslutsfattande om designkoncept

-  Utveckling av plagg och accessoarer

- Presentation inför kunden

(Taylor, 2012; Lamar, 2012)

I sin helhet är det många beslut som ska tas och mycket information som ska samlas vilket 
resulterar i att designprocessen är en långdragen process.

Valet av tyg 

Design och valet av tyg består av en simultan urvalsmodell där beslut kring båda delarna är 
integrerade och inspirerar varandra. Urvalsmodellen av tyg, designdetaljer och hela koncept har 
både en visuell och en teknisk grund (Tylor, 2012). 

Denna fas är en del av inspirationsprocessen. Det största problemet uppstår när tyger som 
uppdaterats enligt  de kommande säsongstrenderna presenteras för marknaden mycket sent i 
designprocessen. Detta beror på att säljkonferenser, mässor och utställningar som samlar 
information om teknisk utveckling och estetiska trender ligger så sent på säsongen som möjligt för 
att  maximera kundernas säljresultat. Det gäller att  rama in marknaden så att det som sen presenteras 
redan föreligger som säsongens branschstandard (Tylor, 2012). På så sätt kan företagen bakom 
branschevenemangen upprätthålla sin makt som trendpresentatörer. 

Lamar beskriver ett ytterligare ett problem i tygvalsprocessen i sin studie Integrated digital 
processes for design and development of apparel (2012). Många modeskapare försöker att använda 
de senast utvecklade tekniska textilerna i sina plagg för att  bibehålla en modern profil. Enligt Lamar 
skapar det här  ofta  problem eftersom att hög teknisk kunskap  då inte enbart krävs från tygskaparen 
utan även från plaggskaparen. Denna kunskap menar Lamar (2012) på att många kläddesigner inte 
besitter, vilket gör att plagg produceras med för hög teknisk profil, med omarbete och kasserade 
plagg som följd.
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Konstruktion

När den slutgiltiga designen är fastställd går processen vidare till att konstruera mönster och planera  
hur plagg ska tillverkas i fabriken. Detta görs av textiltekniker som använder CAD-program. Dessa 
programs specifika uppgift är att  konstruera mönster, gradera mönster, mönsterläggning 
(materialoptimering) och att kommunicera all digital information mellan varumärken och fabriker 
(Lamar, 2012). All information som krävs för att  en produkt ska kunna tillverkas korrekt 
sammanställs till ett så kallat ”Teck-pack”. Efter att dessa granskats av det  intermediära företaget 
som sköter kommunikationen mellan fabriker och varumärken, förmedlas de vidare till fabriken 
(Wilson, 2001).

Provsömnad

Innan en bulkproduktion startar sker provproduktioner. Antalet prov som tillverkas varierar mellan 
olika produktioner. Normalt sker följande fyra prov med följande syfte;

ñ Förstaprov - första definitionen av ett plagg.
ñ Andraprov - justeringar efter kommentarer från varumärken.
ñ Säljprov - ett ”perfekt” prov, för att kunna användas av kunden under säljprocessen.
ñ Produktionsprov - mall för hur produkterna i bulkproduktionen ska se ut och som även ska 

ligga till grund för planering och balansering av bulkproduktionen.
(Wilson, 2001)

Tyler (2012) ger två vanliga exempel på vad som kan framkomma under provsömnad: 1.  Att 
designdetaljer kan bli utförda utan svårigheter av en skicklig provplaggsömmerska, medan 
arbetarna i produktionslinan inte har samma färdigheter. Detta leder till att ett plagg måste 
omkonstrueras eller kasseras. 2. Utöver att  definiera vilken kvalité, vilka egenskaper och vilket 
utförande ett plagg ska tillverkas med, är provsömnaden också en kontrollerande process för att 
granska de mekaniska reaktionerna hos det material som kunden valt (Wilson, 2001). Ovanstående 
två exempel anses som kritiska steg i produktionen.

1.5.3 Bulkproduktion genom progressiv buntproduktion

När produktionsprovet är definierat löper processen vidare till bulkproduktionen, som hos åttio 
procent av världens producenter utförs genom det progressiva buntsystemet (Abernathy och 
Frederick, 1999). Buntproduktion är det minst avancerade av de erkända produktionssystemen 
vilket medför att  hög risk för att tekniska fel och andra problem föreligger (Glock och Kunz, 2005. 
p 327). Författarna beskriver att: ”trots den relativt höga risken för att defekter uppstår så är 
buntsystemet det billigaste och snabbaste sättet att producera stora volymer kläder” (Glock och 
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Kunz, 2005. p 327).

I boken Manufacturing Sewn Product Analyses, artiklarna Applications for Artificial Intelligence in 
the Apparel Industry, Intrgrated digital processes for design and development of apparel (Gou et al, 
2011), så beskrivs de olika processerna och de mest förekommande problemen som kan uppstå i det 
progressiva buntsystemets förädlingskedja. Detta redovisas här nedan:

Produktionsberedning 

Produktionsberedningen är den processen då fabriken planerar genomförandet av en produktion. 
Processen börjar med att fabriken tillhandahåller en order tillsammans med det ”Tech-pack” som 
innehåller all nödvändig information för produktionens genomförande. Därefter genomförs 
läggning av alla plaggdelar. Syftet med läggning är att optimera materialanvändandet utefter 
fabrikens förutsättningar. Det man tar hänsyn till vid läggning är skärutrustning, läggbordslängd och 
bredd och arbetarfärdigheter. Utvecklingen av dagens digitala system har speciellt revolutionerat 
tidsoptimeringen inom tillskärningen med påföljden att den resterande produktionen flyter på mer 
strömlinjeformat (Wong och Leung, 2012; Glock and Kunz, 2005, p. 455).

I produktionsberedningen ingår även balansering av det kommande produktionsflödet på 
produktionslinan. Syftet med att balansera en linjeproduktion är att plaggen som sys genom 
progressiv buntproduktion ska produceras i ett jämnt flöde utan flaskhalsar och att arbetarnas  
färdighet bibehålls på maxnivå genom hela arbetsdagen. Linbalansering genomförs på fabriken av 
produktionsingenjörer där de tre huvudsakliga parametrarna som används för balansering är:

- Produktanalys som uppvisar all information om det plagg som ska tillverkas.
- Processkarta som visar hur flödet kommer se ut med de olika sömnadsmomenten.
- Kapacitetsanalys som visar hur många arbetare som finns tillgängliga, hur skickliga de är och 

vilka maskiner i maskinparken som finns att tillgå.
(Ramesh, 2012)

Spridning

Spridning har vanligtvis inga allvarliga negativa följder då ingen textilteknisk kunskap krävs från 
arbetarna som sköter processen. Känsligare tyger så som mer elastiska, tunna eller de vars räta eller 
aviga sida kan vara svår att bedöma för blotta ögat, kan dock vara svåra att hantera. Elastiska och 
tunnare tyger kräver större försiktighet då de lättare manipuleras från sitt  naturliga spänningsläge. 
Osäkerheter hos fabrikspersonalen angående vilken sida som är avig eller rät, då de upplevs 
identiska, kräver noggrann kontrollering. Vid ”face-to-face” läggning, det vill säga varannan rätsida 
varannan avigsida, finner man ofta att beblandande av avig och rätsida sker (Glock och Kunz, 2005 
p 403-405). Därför krävs stor noggrannhet när dessa tekniker används.
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Tillskärning

Tillskärning innebär att  tygdelarna skärs ut från tygstycket och buntas ihop  och märks inför 
sömnaden. Denna process kräver stor erfarenhet hos arbetaren och goda verktyg. I denna process 
uppstår ofta defekter när dåliga maskiner förskjuter och tänjer tyget från dess naturliga 
spänningsläge (Glock och Kunz, 2005 p 412-417).

Sömnad

Sömnad består av flera processer som förädlar alla utskurna delar till det färdiga plagget. I det 
progressiva buntsystemet karaktäriseras processen av att varje enskild arbetare sköter ett eller ett 
fåtal sömnadsmoment. Trots att alla delar är av olika svårighetsgrad och tar olika lång att  sy  är detta 
som nämnts balanserat i ett jämnt flöde.

Sömnaden är även den mest kritiska delen av hela processen (Gou et al, 2011). Genomgående för 
alla plaggtyper är att sömnaden inte ska påverka tygets naturliga spänning och att välplanerade 
spänningsförändringar utförs kontrollerat. Inom lätt vävnadsproduktion finns det en övervägande 
risk att materialval som är svårare att hantera, och komplicerade detaljer, leder till defekter. Goda 
resultat kräver erfarna arbetare, bra ledning - så som ingenjörer och merschandisers - som kan 
påvisa komplexitet och designdetaljer som kan leda till defekter senare i produktionen. Det bör 
finnas med i planeringen från första början hur rätt söm, stygntyp, nål och tråd samt övriga 
maskininställningar ska frambringa de önskade egenskaperna, både funktionellt och estetiskt. 
Provframtagning är särskilt viktig när det gäller känsliga modeller, det är då fabriken kan reda ut 
exempelvis vilka maskininställningar som ska vara under produktionen.

Pressning

Pressning görs av män på fabrikerna och anses vara ett tungt jobb. Fel från denna process beror 
enbart på slarv eller på att arbetaren inte har erfarenhet av att arbeta med svårare detaljer. Enbart 
fabriken har ansvar för att denna process blir rätt.
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Figur 1. Produktionsprocessen (Wong och Leung, 2012).

1.5.4 Generella modeller för hållbar produktutveckling

För att bedriva en lyckad produktutveckling finns det, som nämnts i problematikpresentationen, tre 
etablerade modeller beskrivna i (D.Tylor 2012). Dessa är:

- Experter inom olika områden som samarbetar för att utveckla en produkt.

- Att produktutveckling baseras på kvalitetssäkrande källor. 

- Marknadsbesvarande genom korta ledtider. 

Författarna Taylor (2012) poängterar dock att kombination av ovanstående metoder fungerar bäst.
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1.5.6 Strategi för att minimera bristande produktionsresultat

Yuan et  al (2009) med flera anser att  arbetet med kvalitetsledningssystem är det primära 
tillvägagångssättet för att klarlägga tidigare problem med bristande produktionskvalitet och för att 
revidera hur dessa kan förbättras i framtida produktioner. Wayne. et al håller även med om detta i 
sin utredning Detection and Removal of Fabric Defects in Apparel Production (1992). Författarna 
anser att, trots utvecklingen av verktyg, detekterande system och kvalitetskontrollerande arbete i en 
fabriks interna drift, så är det mest effektiva sättet att förebygga bristande produktionsresultat, att 
fokusera på vilka problem som kan uppstå i bulkproduktionen och under produktutvecklingen. 
Metoden bygger på en kommunikationsmodell där fokus ligger på att finna  problem hos de plagg 
som ska tillverkas, innan bulkproduktionen sätts igång. Som nämnts står det beskrivet i Apparel 
Manufacturing (Glock och Kunz, 2005) att nästan tjugo procent av alla fel som uppkommer i 
fabriksoperationen härstammar från oklarheter i specifikationerna som beskriver hur något ska 
tillverkas. De understryker vidare hur det kvalitetskontrollerande arbetet idag tenderar till att 
fokusera på själva produktionsprocessen, istället  för att aktivt analysera vilka som är de 
underliggande orsakerna till att problem uppstår. Av den anledning förordar författarna starkt att en 
välfungerande kvalitetsmanual ska finnas med som en del av ett företagets kvalitetspolicy. I en 
sådan ska det  tydligt finnas beskrivet hur kommunikationen ska flöda genom en organisation med 
hjälp av “vad som ska göras och när det ska göras”.

Den generella filosofin, och hur kvalitetsledning kan implementeras för att utveckla och producera 
kläder,  beskrivs enligt följande:

Total Quality  Management (TQM) är den kvalitetsledningsmodell som har lagt grunden för en ny 
era med effektivare arbetssätt. Grunden är att involvera alla parter i en organisation för att 
maximera produktutveckling av varor och tjänster. Inom klädproduktion krävs att ledningen, 
arbetarna, leverantörerna samt kunderna involveras i kvalitetsarbetet för att  uppnå och överträffa 
slutkundens förväntningar. Utökad metodik med TQM som grundteori har utvecklats i koncepten 
”Lean”. Dessa arbetssätt innehåller verktyg för hur kvalitet optimeras (Ekström, 2010). Metoder 
som fungerar som goda hjälpmedel för produktutveckling finns listat här nedan med dess funktion:

ñ Hitta, identifiera och utrota källan till problem så tidigt som möjligt i en process.
ñ Integrering av alla parter - för att hitta källan till problem utifrån samtliga perspektiv på 

problemet (felsökning).
ñ Histogram - statistik över olika problem (felsökning).
ñ GANTT-schema - för att få en god överblick för hela prov- och produktionsprocessen 

(överskådlighet).
ñ Träddiagram - presentationsteknik till (alt: för att  beskriva) den bakomliggande källan till en 

defekt.
ñ Den generella modellen för effektiv produktutveckling (Figur 1).
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Figur 2. Illustration av den generella modellen för effektiv produktutveckling. Produktutvecklande 
information flödar från slutkunden till tillverkare, och produkter åt  det motsatta hållet (R. Ro, 
2012).

1.5.7 Hållbar och strömlinjeformad produktutveckling

Tyler skriver (2012) att hållbar produktutveckling bör genomföras i fem steg efter att  utförandet av 
en produkt är specificerat. Dessa steg består av:

1. Optimering av hur tillverkningsprocessen ska se ut. Produkten analyseras och integreras med 
lämpliga produktionsmetoder.

2. Produkten genomgår förenkling och matchning mot dess förväntade kvalitet. I detta stadium tas 
onödiga designapplikationer bort.

3. Varan genomgår en material och funktionsanalys. Med detta menas att material som är svåra eller 
dyra att producera med vägs mot enklare/billigare alternativ.

4. Miljöanalys - i detta steg matchas produkten mot det producerande företagets miljöpolicy eller  
mot den miljöpolitik som råder i det land som där varans marknad föreligger. I detta steg görs 
även en analys av andra eventuella miljöbesparande åtgärder som skulle kunna appliceras i 
produktionen eller distributionen. Eventuella mer miljövänliga tekniker integreras i detta steg.

5. Resursanalys - en analys av vilka resurser som krävs genomförs. Optimalt är att använda så 
mycket som möjligt av de resurser som redan finns till handa innan ny köps in.

För att genomföra denna process så riskfritt som möjligt beskriver Taylor (2012) att personal med 
teknisk kunskap bör följa produktutvecklingsprocessen och se kritiskt på varje moment för att 
påvisa eventuella förbättringsområden. Den mest kritiska delen i detta förhållningssätt är att 
klädföretag idag inte är vana vid att arbeta på det här sättet, speciellt inom modeindustrin där 
mycket individuellt kreativt arbete pågår och att produkter förädlas genom en rad olika 
organisationer.
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1.5.8 Snabbt marknadsbesvarande som produktutveckligsmetod

Produktion av ”fast-fashion” är definierad som: produktion som genom snabba ledtider besvarar 
marknadens efterfrågan på modekläder. Vid denna typ av produktion ligger konflikten i att besluten 
om produktens utförande baseras på marknadsanalyser och trendprognoser (beskrivet i 
"Designprocesen, avsnitt1.5.2), som ofta publiceras sent under produktutvecklingssäsongen. 
Dessutom behöver de slutgiltiga besluten om färgsättning och detaljval fastställas efter att 
varumärkets säljperiod är genomförd. Företag som har lyckats implementera arbetssätt som stödjer 
snabba ledtider nära butikssläppet av en kollektion använder sig oftast av tre stycken metoder:

1. Den första delen beskrivs med termen "Leangile" och är en kombination av "Lean" och "Agile"-
produktion. Den är strukturerad så att genomloppstiden är minimerad vilket gynnar snabba beslut 
utifrån marknadens efterfrågan, då produktutvecklingsprocessen är optimerad.

2. Den andra delen handlar om att arbeta med en blandning av långa och korta leverantörsrelationer  
med fabriker som levererat god kvalité tidigare. På så sätt kan varumärket förhandla fram de 
kortaste ledtiderna genom att pressa samarbetspartners så att de bästa priserna och ledtiderna ges.

3. Den tredje metoden innebär att  varumärket integrerar all personal inom produktutveckling i sin 
egen organisation, i form av arbetslag.  Detta betyder att inköpare, produktutvecklare, designer 
och merschandisers arbetar aktivt  och integrerat för att utveckla och ta fram prototyper av nya 
produkter.

Den första delen (1.) som beskrivs som ”Leangile”, utförs praktiskt  genom att produktutveckling 
sker genom att arbetslaget arbetar efter följande fyra processer:

- Vecka ett: Marknadsundersökningar och insamlande av konsumtionsdata.

- Vecka två och tre: Design, produktutveckling och konstruktion av specifikationer och produktion 
av prover.

- Vecka fyra: Produktion

- Vecka fem: Logistik

(Tyler, 2012)

Den andra delen (2.), att minimera ledtider, pekas av Chen et al (2011) ut som den mest riskfyllda 
när det gäller kvalitet. Därför presenteras här en studie av de åtgärder ett  varumärke kan vidta för att 
behålla en hög produktion och samtidigt begränsa defektrisken.

Managing production outsourcing risks in Chinese apparel industry är en fallstudie över två 
kinesiska fabriker som arbetar med att  lägga ut merparten av sin totala produktion för att minska 
ledtiderna. Författarna undersöker hur en lyckad ”speed-to-market” produktion kan genomföras. De 
pekar på att relationen till leverantören är det mest avgörande för att erhålla korta ledtider. En sådan 
relation innebär ett  tydligt  kontrakt, där motiverad personal, förståelse för kulturskillnader, 
språksvårigheter och transparent problemlösning (där kunden är konsulterad) är av största vikt. På 
så sätt  kan förtroendet höjas och därmed sannolikheten för leverans i rätt tid och med 
överenskommen kvalitet. Utöver god relation till leverantören skriver Perry och Sohal (2000; Tyler, 
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2012) att minimering av kvalitetsbrister vid korta ledtider enklast kan förverkligas genom följande 
arbetsmetoder:

- Sträva efter att  anlita leverantörer med god utvecklingspotential. En fördel är också om 
leverantören och det intermediära företaget är belägna i anslutning till varandra, och har en så 
kallad "win-win" relation till varandra. En sådan relation kan bygga på att leverantören får fler 
kunder eller större order i utbyte mot väl genomförda produktioner. 

- Att jobba systematiskt med att utveckla produktionssystem som stöder utveckling av nya 
produkter.

- Att transparenta system inkluderar alla företag i produktionen så att alla får nödvändiga data.
- Att leverantören behärskar ”Quick-Respons” systemet och förstår vikten av att hålla sig 

uppdaterad om inköpsstrategier, sourcingstrategier med mera.

Den tredje delen (3.), handlar om att  arbeta tätt  i produktutvecklingslag med pesonal som har olika 
ansvarsområden. Tylor (2012) beskriver att endast 30 procent av de plagg som konstrueras och 
planeras genomförs som bulkproduktioner vilket till den största delen beror av 
kommunikationsbrister mellan ett varumärkes design-, produktions, marknads- och säljavdelning. 

Det företag som har lyckats med att tillämpa det mest effektiviserade ledtids-systemet är det 
Spanska modeföretaget Inditex för varumärket Zara. Deras arbetsmodell grundas även på att stora 
mängder kognitiv kunddata, med information om exempelvis kunders köpvanor eller mer populära 
tyger, skickas från butiker till huvudkontoret som sköter framtagningen av nya produkter. Dessa 
data är analyserade av CRM-system som översatts till designbeslut och Zara’s kärnvärden (Tylor, 
2012).

- Data som ger kunskap om kundens anspråk utifrån ett estetisk perspektiv.

- Data som påvisar vilka som är de viktigaste produktionsprocesserna, vilka behöver understödjas 
från kontoret till leverantörer.

- Att tidsbesparande åtgärder är viktigare än resursbesparande åtgärder.

- Att mindre produktioner skapar högre efterfrågan.

- System som gör att varor blir rätt från början.

- Förenklade kommunikationssystem.

- Att det som produceras är av ny karaktär för marknaden.

- Att de saker som produceras marknadsförs via mun till mun snarare är genom dyra 
marknadsförningskampanjer.

Värt att  poängtera är att Zara’s framgång bygger på att de var duktiga på produktion innan de blev 
välkända som ett  modebolag och har därför redan god kontroll över sina distributionskanaler, 
produktion och logistik (Tyler, 2012).

19



Slutligen finns två olika förhållningssätt för ett varumärke som satsar på hållbar produktutveckling 
med korta ledtider. Antingen ser de sig själva som en kund i förädlingsprocessen eller så ser de sina 
konsumenter som kunden. Många gånger frambringar det senare förhållningssättet  mer hållbara 
arbetsmetoder genom hela näringskedjan.

1.5.9 Verktyg och system som förenklar produktutveckling

I början av 80-talet  såg man en ny typ svårigheter inom produktionen. Jakt på billig arbetskraft 
genom att lägga ut produktion till låglöneländer gav många fördelar, men hade också ett pris. 
Kommunikationen kunde inte längre begränsas till företagets inre lokala sfär utan har idag utvidgats 
till många länder, språk, kulturer och tidszoner (Tyler 2012). Allt färre fysiska möten har skapat en 
miljardindustri för alternativa kommunikationsmedel. Klädindustrin kommunicerar sin tillverkning 
genom ett så kallat ”tech-pack” som innehåller all information fabriken behöver för att förstå vad 
som som ska produceras (Lamar 2012). Trots dessa verktyg för förenklad internationell 
kommunikation är just kommunikation fortfarande den mest kritiska punkten för branschen.

De verktyg för förenkling av kommunikation som oftast används inom klädproduktion är CAD och 
CAM-system. Förutom att kommunicera produktionsdata till fabrik och intermediära företag 
beskriver Lamar (2012) hur dessa system också revolutionerat visualiseringen av plagg, 
effektiviserat materialoptimering och därmed gett snabbare och mer kostnadseffektiva produktioner. 
Detta, och att antalet provplagg dessutom kunnat minskas, tyder på att kommunikationen medfört 
högre förståelse för vad som ska produceras och hur.

Utöver CAD använder sig många av PDM-system (Product Data Management). Dessa är utformade 
för att smidigt kunna uppdatera alla produktionsdata. Det kan handla om en produkts 
specifikationer eller att  bistå med data för att  andra processer ska flyta effektivt. På så sätt reducerar 
PDM-systemet ledtiderna och ger nödvändig back-up till andra processer som kräver information. 
Den mest värdefulla funktionen i systemet är att stora mängder data från tidigare produktion kan 
lagras: hur tillverkningen löpt, tidsförhållanden, defekter osv. Genom dessa data kan man förutsäga 
framtida resultat och hjälpa varumärket att fokusera på rätt områden i sin produktion.

PPM-system (Produktion Planning och Management) fungerar till skillnad mot PDM- system som 
intern mjukvara, både på fabriker och intermediära företag. PPM-systemen är 
produktionsplanerande verktyg.

EPR-system (Enterprise Resource Planning) behandlar ett företags resurser och CRM-system 
hanterar allt dataflöde mellan ett varumärke och dess kunder.
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Figur 3. Informationsflöde (Tyler, 2012).

Utöver systemen för produktionsplanering tillkommer olika metoder för produktutveckling. Här 
handlar det om skräddarsydd mjukvara som underlättar kommunikation mellan de olika leden i 
förädlingsrocessen (Tyler 2012) )

Nedan följer de största riskerna vid användande av digitala hjälpmedel i olika moment:

- Risk för överflöde av information.

- Risk för inkompatibla format eller att format inte finns tillgängliga hos parten som 
kommunikationen sker med.

- Risk för att systemen kräver ytterligare färdigheter hos den som ska använda mjukvaran.

- Risk för att det krävs uppdateringar av mjukvaror till de senaste versionerna.

- Risk för att branschtermer och språk skiljer sig mellan olika företag och kulturer.

Vid integrering av mjukvara i en organisation är inte dataprogrammen det mest avgörande. Det 
viktigaste för affärsutveckling är att lösa kommunikationssvårigheter, därför är det viktigt att ha 
system som alla parter kan hantera.
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1.5.10 Kinesisk affärskultur 

Guanxi är en av de största skillnaderna mellan kinesisk och västerländsk affärskultur. Enligt 
Balkow (2013) och Chen (2011) definieras begreppet “Guanxi" som ”en relation som bygger på 
ömsesidighet och/eller gemensamma intressen”. Guanxi jämförs med det västerländska begreppet 
”affärsrelation”, som snarare baseras på att lyckade affärer slutförts. Därtill understryks att Guanxi 
föreligger mellan enskilda individer och inte mellan företag. Viktigt är även att personerna är 
introducerade för varandra av en tredje part. När affärerna till sist är avslutade bör den tredje parten 
även informeras om detta. Chen et al beskriver i Managing production outsourcing risks in China's 
apparel industry att  varumärken som har en Guanxi-relation till sin leverantör löper mindre risk för 
att  deras produktion levereras med skador. Vidare menar Chen et al (2011) att västerländska företag 
som utvecklar en kinesisk affärsrelation under en längre tid ökar sin Guanxi och därmed minskar 
riskerna för ohälsosamma affärer.

1.5.11 Kvalitetskontrollering

Författarna Glock och Kunz (2005. s 208-210) beskriver hur tidig kvalitetskontroll och god 
kvalitetskännedom genom näringskedjan ligger till grund för uppnå bättre makning, tidigare 
upptäckt av oregelbundheter och att mer effektivt motverka defekter. På så sätt minskas antalet 
reparationer och behovet att  inspektera hundra procent av slutprodukterna. Kvalitén på en vara kan 
värderas på två sätt. Dels genom att  jämföra den nya  produkten med de som redan finns ute på 
marknaden, och dels jämföra produkten med företagets kvalitetspolecy. Därför är det viktigt att  ett 
företag har en kvalitetspolicy som klassar vad som är en defekt och vad som inte är det. Denna 
policy bör sedan användas under kvalitetskontroller för att bedöma ett produktionsresultat (Glock 
och Kunz, 2005). 

Vidare beskriver författarna att det finns två typer av kvalitetskontroller. De som utförs under 
produktionen av provplaggen och de som sker under bulkproduktionen. Under provproduktionen 
utvärderas proven av designers, merschandisers, produktionsansvariga och kvalitetskontrollanter för 
att  se om ett plagg uppfyller varumärkets kvalitetskrav. Plagget och materialen genomgår även 
laboratorietester där plagget och dess material undersöks utifrån om det uppfyller kvalitetspolicyn. 

Kvalitetsinspektioner sker även under och efter en bulkproduktion för att kontrollera:
- Om plagget produceras utefter ”tech-pack” specifikationerna.
- Om plaggen uppfyller eventuella kvalitets-, miljö- och CSR-krav som varumärket kräver att de 

plaggen ska uppfylla.
- Om produkten uppfyller uppställda funktions- och användningskrav.

Kvalitetstesterna utförs oftast  genom att ett bestämt antal plagg plockas ut på måfå och kontrolleras 
för ”små” och ”stora” defekter, definierat enligt följande modell:

- ”Stora” defekter betyder att felet kommer att upptäckas av kunden med påföljden att hen inte 
köper varan eller med största sannolikhet återlämnar produkten.

- ”Små” defekter betyder att kunden med största sannolikhet inte upptäcker felet i butiken eller 
inte återlämnar den även om de inte upptäcker felet senare. (Palmér 3, bilaga 15)
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Klassificeringen av defekten beror av:
- Var defekten på produkten sitter.
- Hur omfattande defekten är.
- Hur stor defekten är.
- Hur stor risken är att defekten blir mer omfattande vid användning av plagget.

Placeringen av defekten indelas i följande tre zoner:
- Zon ett - Högriskzon för att synas vid användande eller då den är vikt eller hänger på galge.
- Zon två - Riskzon för att synas då den är vikt eller hänger på galge i butik.
- Zon tre - Risken är liten för att defekten ska upptäckas varken i butik eller under användande.

Figur 4. Presentation av zonerna ett, två och tre (Emma Palmér, bilaga 15).

Om de kontrollerade plaggen uppnår den kvalitè som är definierad i kvalitetspolicyn är 
produktionen godkänd. Om inspektionsresultatet inte motsvarar kvalitetspolicyn tar varumärket och 
fabriken ställning till eventuella lösningar på problemen (Ramesh, 2012).
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2 Metod 

2.1 Metodik

Eftersom många undersökningarna som gjorts tidigare kring ämnet ”att finna underliggande 
parametrar som leder till produktionssvårigheter i Kina” sker genom fallstudier (Chen et al, 
2011;Balkow, 2013; ) så ska jag även i denna undersökning använda mig av fallstudier.

Forskningsmetoden består av en informantundersökning, som ska belysa hur verkligheten ser ut 
från produktionens aktörers ögon. Det empiriska materialet i undersökningen utgörs av 
samtalsintervjuer med respondenter som är representativa när det gäller att besvara det 
forskningsproblem jag målar upp utifrån mitt perspektiv.

Intervjuerna har anpassats till respondenten och är semistrukturerade till den del det har varit 
möjligt. Jag och respondenten höll en öppen dialog där respondenten uppmuntrades till att ta egna 
initiativ i besvarandet av de frågor som ställts. För att möjliggöra ett så högt kvalitativt material som 
möjligt så formulerades intervjufrågorna så att mina egna antaganden inte påverkat respondentens 
svar, med syftet att uppnå en neutral inställning till min forskaruppgift. En förutsättning för att 
kunna genomföra en bra intervju med relevanta frågor är att man besitter goda förkunskaper inom 
det valda ämnet. Den förkunskapen fick jag genom att studera relevant litteratur som skrivits i 
ämnet och genom besök på fabriker och produktionskontor som producerar de varor som arbetet 
behandlar.

I doktorsavhandlingen In de Middle grundar även Jenny Balkow sina empiriska resultat på 
intervjuer. I studien understryks att intervjuer är en bra verktyg för att tillhandahålla information i 
ett  sammanhang där branschspråk, kulturell anknytning och geografisk placering är relevanta 
(Balkow, 2013, s49; Fontana and Fray, 1998). För att rätt  data ska kunna erhållas, pekar Balkow på 
vikten av att finna den rätta respondenten på ett  företag, med en position som behandlar de frågor 
som ska besvaras under intervjun. I detta arbete har jag därför lagt  stor vikt  vid att hitta goda 
representanter med kunskap inom det aktuella forskningsområdet inom modeföretag, intermediära 
företag och fabriker. För att finna nyckelfaktorer som svarar mot vad som är viktigt för att 
producera ”fast-fashion” ville jag intervjua både representanter från modeföretag och från de 
företag som levererar liknande produkter till dessa. Detta för att  nå de olika perspektiven hos de 
olika parterna och för att kunna se likartade problem i en sluten värdekedja. Den valda 
produktgruppen är lätta vävnadsplagg eftersom att  jag har bäst möjligheter att  få tag på bra 
representanter att intervjuva från alla de olika företagen i värdekedjan.

I arbetet har också en hypotetisk-deduktiv forskningsmetod utformats och använts för att pröva 
huruvida det går att  finna samband mellan modeföretagens arbetssätt, vilket framgår av intervjuerna 
och bolagens produktionsresultat. Denna metod bygger på, och genomförs, enligt  samma principer 
som idag används för kvalitetskontrollering. För att utvärdera vilket modeföretag’s 
produktutvecklingsmetodik som resulterar i minst antal defekter, genomförs kvalitetskontroller där 
mätvärdena som används är ”små” och ”stora” defekter (beskrivet  i avsnitt 1.5.10). Denna metod 
anses vara den relevanta, eftersom branschen idag använder samma metodik för att mäta och 
utvärdera bulkproduktionsresultat. För att erhålla mätbara resultat är metoden applicerad enbart på 
de intervjuade modeföretagens produktioner av lätt vävnadskonfektion. Resultat från fem 
kvalitetskontroller per varumärke är med i studien och omfattningen av testerna beror av hur 
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omfattande arbetssätt  vardera varumärke använder. Denna mängd kvalitetskontroller anses vara 
tillräckligt omfattande för att kunna avläsa en tendens för hur modeföretagens produktionskvalité av 
den valda produktgruppen ser ut över lag.

Arbetarna, branschexperterna med flera som deltog i intervjuer och samtal har fått välja mellan att 
vara anonyma eller officiella.

2.2 Fallstudier

I början av april  2013 intervjuades en representant från företaget Fangsi - House of Quality and 
CSR - som utför kvalitetskontroller av västerländska företags produkter som produceras i Kina. I 
och med att Emma Palmér, VD på Fangsi, är en branschkontakt så var det inte svårt att få henne att 
ställa upp på en intervju. Med löfte om att  inte dela information från något specifikt varumärkes 
kvalitetskontroller fick jag även ta del av Fangsi’s databas och sammanställa statistik på vilken typ 
av moment inom industrin som resulterar i flest produktionsdefekter. 

Under april 2013 sökte jag efter respondenter hos modeföretag, intermediära företag och fabriker 
som samarbetar i produktioner. Jag ville intervjua två till fyra modeföretag samt de intermediära 
företag och fabriker som levererar samma typ  av produkt till dessa företag. Av den anledningen har 
arbetets förhållande ramats in till produktioner av lätt vävnadskonfektion. De företag jag söker har 
helst olika storlekar och nationaliteter. Detta för att  se hur olika företag och arbetskulturer löser 
samma produktionsproblem och vilka som lyckats bäst. I och med att  jag vistats inom industrin ett 
par månader så var personerna inte svåra att finna. På varumärken så sökte jag inköpare och 
produktutvecklare, på de intermediära företagen sökte jag merschandisers och på fabrikerna söktes 
merschandisers och produktionsingenjörer. 

Under maj 2013 intervjuade jag respondenter från de olika parterna. Eftersom målet var att söka 
efter ohållbara arbetsmetoder inom produktutvecklingen så började jag med att intervjua 
varumärkena. Därefter följde de intermediära företagen och sist  fabrikerna. Under intervjuernas 
gång justerades frågorna något då respondenterna ibland inte uppfattade frågorna på det sätt som 
var avsikten. Det största problemet under intervjuerna var att få den kinesiska personalen att förstå 
varför intervjun ägde rum och vad syftet med att de skulle svara. 

Under augusti 2014 gjordes kompletterande telefonintervjuer med respondenter från olika ”fast-
fashion” varumärken. Dessa redogjorde för hur de arbetar med produktutveckling och hur de 
snabbar på ledtider utan att kvalitén på deras produktionsresultat minskar.

2.3 Hypotetiskt-deduktiva forskningsmetoder

Under maj 2014 genomfördes med hjälp av den hypotetiskt-deduktiva forskningsmetoden 
insamlande av induktiva fakta. I och med att  jag under rapportskrivandet befann mig på kinesiska 
fabriker som tillverkar lätta vävnadsplagg för de varumärkena som tidigare medverkat i intervjuer 
var det inte svårt  att medverka under kvalitetskontroller av dessa. Vilka defekter som upptäcktes 
under kvalitetskontrollerna hade jag däremot inte lov att presentera i detalj, med anledningen att 
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fabrikerna skrivit under sekretessavtal att läcka denna typ  av information. Statistiken av ”större” 
och ”mindre” defekter, produktionsstorlek och vilken kvantitet plagg kontrollerades fick jag 
däremot lov att använda och presentera.

2.4 Intervjuschema 

Nedan följer intervjuschema där intervjuerna är numrerade i kronologisk ordning utefter de har 
genomförts.

M - Merschandiser, QC - Kvalitetskontrollant, PD - Produktutvecklare, B - Inköpare och FE - 
Fabriksingenjör.

Nr Namn Företag Position QC Varumärke Intermediär Fabrik
1 Emma Palmér Fangsi QC X
2 Stina Lundqvist H&M PD X
3 Yuan Moon H&M M X
4 Vivian Lv Bestseller M X
5 Camilla Laursen Bestseller B X
6 Annonym Gina Tricot B X
7 Barbie Chan Best base M X
8 Nancy Bestbase M X
9 Georgi Online Design M X
10 Camo J.Lindeberg PD X
11 Li Wang HZ Sanyang FE X
12 Mr. Chang HZ No fu te FE X

Tabell 1. Intervjuschema

Intervjustrukturer

2.4.1 Intervju med kvalitetskontrollant för att rama in generella produktionssvårigheter  

Emma Palmér, som är VD på Fangsi intervjuades med målet om att ta del av hur 
kvalitetskontrollerande i praktiken genomförs och huruvida resultatet från kvalitetkontrollerna 
återkopplas till varumärkena i produktutvecklande syfte. 

Intervjuns genomfördes även för att ta del av Fangsi’s defektdata för att kunna rama in vilka 
produktionssvårigheter som resulterar i det största antalet defekter. 

2.4.2 Intervjuer med varumärken  

Den första intervjusekvensen som gjordes var strukturerad för att få svar på hur varumärken arbetar 
med produktutveckling och om de finner samband mellan sina produktutvecklingsmetoder och sina 
produktionsresultat.  
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Intervjuerna var konstruerade för att få svar på följande frågor:

ñ Hur varumärkets metoder för produktutveckling och strävan mot korta ledtider skiljer sig 
från metoderna som presenterats i introduktionen.

ñ Vilka som är de huvudsakliga problemen bakom att bulkproduktionsresultatet inte når 
kvalitetsmålen och vad varumärket anser att dessa beror av.

2.4.3 Intervjuer med intermediära företag 

Utifrån informationen som erhållits från intervjuerna med varumärken konstruerades 
intervjusekvensen för produktionskontorets kinesiska merschandisers. Då frågorna som ställts till 
varumärkena misstolkades eller besvarades med för generaliserande utsagor, så var det  nödvändigt 
att  omstrukturera intervjun så att den kinesiska handelspersonalen i stället fick svara på hur de 
hanterar problem som de möter dagligen. Frågorna var anpassade så att svar på följande frågor 
framgick:

ñ Om de arbetar för att underlätta produktutveckling och i så fall hur.
ñ Om de delar samma uppfattning som varumärkena angående vilka problem som är de 

största.
ñ Vad de anser är anledningarna till att dessa problemen är de största.
ñ Hur dessa problem skulle kunna lösas i framtiden.

2.4.4 Intervjuer med fabriker 

Ingenjörer som arbetar med utveckling och uppsättning av linjeproduktionen i fabrikerna 
redogjorde för metoder och verktyg som har stor positiv inverkan på plaggs kvalité och gav svar på 
följande frågor:

ñ Vilka metoder de använder för att motverka kvalitetsproblem.
ñ Vilka tyger som är säkra att använda i deras produktion.
ñ Vilka deras arbetsuppgifter är för att motverka defekter.
ñ Vad kunden skulle kunna göra för att förebygga så att defekter inte uppstår. 
ñ Om och hur defekter kan förebyggas i produktutvecklingsprocessen.

2.5 Prövning med hypotetisk-deduktiv forskningsmetod - kvantitativa kvalitetskontroller  

Under intervjuerna har jag samlat empiriska data som besvarar frågeställningar som ”hur aktörer 
arbetar i praktiken”, ”varför deras process ser ut som de gör”  och ”hur de anser att processer skulle 
behöva förbättras”  inom produktutvecklings- och produktionsprocessen. Denna information är inte 
mätbar. Därför har jag från den insamlade informationen från det empiriska underlaget låtit 
formulera ytterligare en fallstudie.  
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För att testa bulkproduktioner hos de varumärken som varit delaktiga i intervjuerna används 
Fangsi’s metod för kvalitetskontrollering. Syftet med metoden är att kontrollera om de olika 
varumärkenas metoder för produktutveckling medför markanta skillnader i deras 
bulkproduktionsresultat.

Metoden går ut på att söka defekter av typerna ”Små” och ”Stora”, definierat i avsnittet ”Vikten av 
kvalitetskontrollering” (1.5.11).

Undersökningen utfördes genom kvalitetskontroller av tre av de intervjuade varumärkenas 
bulkproduktioner med fokus på följande aspekter.

-  Att testerna utfördes av västerländska varumärken som anses ha liknande CSR- standard.
- Att varumärkena producerar i ungefär samma kvantiteter och med liknande kvalitetsmål.
- Att testerna görs med samma metod som Fangsi - House of Quality and CSR använder när det 

utför kvalitetskontroller av färdiga eller så gott  som färdiga bulkproduktioner. Kläderna granskas 
och kontrollanten antecknar ”små” och ”stora” defekter. 

Efter testernas genomförande samlades liknande rapporter in från samma fabriker och varumärkens 
produktioner. Denna sammanställdes sedan till statistik med kärnvärdena: orderkvantitet, 
kontrollerad kvantitet och antal ”små” och ”stora” defekter.

Syftet med studien är att analysera om produktutvecklingsmetodiken hos de varumärken som 
producerar med snabbt marknadsbesvarande är markant avgörande för produktionsresultaten.
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3 Resultat
3.1 Intervju med kvalitetskontrollant

Emma Palmér från kvalitetskontrollföretaget Fangsi svarar på frågor angående hur 
kvalitetskontroller används inom produktutveckling och hur hennes kunders produktionsresultat 
påverkas när de pressar sina leverantörer för att skapa korta ledtider.

Nedan följer en sammanfattning av Palmér’s svar:
- I många fall konsulterar Fangsi’s varumärkeskunder bolaget för att ta reda på om den design och 

de material de valt är lämpliga för en specifik fabrik.
- För att  säkerställa att  fabrikerna kan producera detaljer som tidigare haft brister så sätter de in 

kontrollanter tidigt i bulkproduktionsprocessen. Dessa kontrollanter följer med i uppstarten av en 
produktion och kan vid behov konsultera fabriken för att ett godkänt produktionsresultat ska 
uppnås.

- Vid produktion av kläder med snabbt marknadsbesvarande och korta ledtider så finns det inga 
specifika problem vid makningen. Däremot är risken större under resten av 
produktionsprocessen då det är mer vanligt att  arbetarna inte har tid att justera eventuella fel och 
slarv.

- Palmér kan inte säga att  någon särskild strategi för kortande av ledtider skapar problem utöver 
det som nämnts tidigare. Dock poängterar respondenten att tid och pengar som planeras in för att 
motverka bristande sömnadsresultat lönar sig då det sparar in tid och kostnader i slutändan, i och 
med att behov av omarbete inte uppkommer.

(Palmér, Bilaga 7)

3.2 Intervjuer av varumärken

Respondenter från H&M, Bestseller och Gina Tricot bjöds in till telefonsamtal för att svara på 
frågor angående hur de arbetar med produktutveckling och hur de minimerar ledtider och samtidigt 
bibehåller goda produktionsresultat. De frågades även om vilka som är de huvudsakliga problemen 
bakom att bulkproduktionsresultat inte når kvalitetsmålen och vad varumärket anser att dessa beror 
på.

En svårighet under dessa intervjuer var att frågorna i undersökningen ibland var känsliga för 
bolagen, då de bara kommunicerar internt om affärsmodeller och arbetssätt.  Av den anledningen 
kunde vissa frågor ej besvaras.

Nedan följer en sammanfattning av det  insamlade materialet  från intervjuerna med vardera 
varumärke:
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H&M

- På H&M’s produktionskontor i Shanghai jobbar ca 700 personer. Bolaget omsätter ungefär 150 
miljarder kronor och har varit verksamt sedan 1947 i Västerås.

- Det som karaktäriserar H&M’s produktutvecklingssätt är att experter inom olika områden 
samarbetar kring produktframtagning, för att leva upp  till marknadens efterfrågan och skapa 
korta ledtider.

- På H&M  är det produktutvecklarens primära uppgift att se till att en produkt matchar företagets 
profil och prisklass. 

- För att se till att material som ska användas i en produktion når upp till H&M’s miljöstandard så 
kemikalietestas det. 

- För att säkerställa att material som ingår i en produktion är de mest klimatsmarta och samtidigt 
ligger inom H&M’s budget använder H&M CSR och andra normer för kvalitet som deras 
leverantörer måste följa när de handlar mellan varandra genom hela värdekedjan. 

- För att säkerställa att plagg konstrueras så att design och material går att använda för H&M, så 
följer textiltekniker upp designprocessen på inköpskontoret och produktionsprocessen från 
produktionskontoret.

- H&M’s primära taktik för att minska ledtider är att boka upp  material tidigt under säsongen och 
att prioritera plagg med högre trendvärde i produktionen.

- De mest frekvent förekommande felen är mindre sömnadsmissar, som uppstår när företaget 
pressar på för att korta ledtiderna. Men H&M pressar aldrig sina leverantörer om de  kan 
garantera att plaggen kommer att uppnå H&M’s godkända kvalitetsnivå.

- H&M’s produktutveckling kan ta från fyra veckor upp  till flera månader, om det ska utvecklas 
nya material till plagget.

- Produktionen tar normalt sex till fjorton veckor.
- För att  kommunicera med fabriker och intermediära företag använder H&M sig av telefonsamtal 

och sociala medier, datorer, sin integrerade leverantörsportal (PDM), videosamtal, 
videokonferenser och sitt orderuppföljningssystem.

- H&M är mycket lyhörda för sin leverantörs förslag till detaljjusteringar och material. De anser 
att leverantören är expert inom detta område.

- Guanxi-relation är liksom andra relationstyper viktiga för H&M. Lundqvist poängterar att 
långsiktig relationen är viktigt för goda produktionsresultat.

- Kvalitetskontroller är det mest utbredda sättet att säkerställa godkända produktionsresultat.
- Provproduktionen fungerar också som den process där sömnadssvårigheter eller andra 

produktionssvårigheter upptäcks.
- H&M har ibland problem vid övergången från prov- till bulkproduktion i och med att 

provsömmerskor och skräddare är mer erfarna än de som arbetar vid produktionslinan.
- Företaget ser sig själva som kunden i produktionsprocessen. 

(Lundqvist, Bilaga 8)
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- Endast i få fall konsulteras inköpskontoret angående vilken formgivning och vilka valda material 
som kan orsaka problem i den kommande produktionen. Annars sker bara förbättringar genom 
kommentarerna i specifikationerna från förstaprovet till produktionsprovet

(Moon, Bilaga 9) 

Bestseller 

- På Bestseller’s produktionskontor i Shanghai jobbar ca hundra personer. Bolaget omsätter ca 21 
miljarder kronor och grundades 1975 i Åhus, Danmark.

- Det som karaktäriserar Bestseller’s produktutvecklingsmetod är: experter inom olika områden 
som samarbetar med produktframtagning, information från säkra källor och att svara på 
marknadens efterfrågan genom korta ledtider.

- Bestseller litar på att leverantören utvecklar och hittar material som fungerar för företaget och att 
makningen justeras till en prisnivå som passar Bestsellers förutsättningar.

- För att kontrollera att  det material som Bestseller använder i sina produktioner är godkända för 
företagets miljö- och kvalitetskrav, så förhåller sig företaget till sina nominerade leverantörer. 
Dessa leverantörer har mycket erfarenhet av att jobba med Bestsellers system, minimum-
kvantiteter, prisklass, CSR- och kvalitetskrav.

- Plagg genomgår ibland en miljöanalys, för att kunna produceras mer miljösmart, men priset och 
ledtider är viktigare aspekter att ta hänsyn till i processen.

- Bestseller’s strategi för att  minimera spill och korta ledtider är att producera så mycket 
formstickade (och dubbelbäddstickade) plagg som möjligt. Detta för att formstickade produkter 
inte är lika arbetskraftsdrivna, att ledtider är kortare och att andelen spill är minimal. Det garn 
som används för formstickning köps in i stora kvantiteter för  att användas i mer än en säsong.

- Bestseller har textiltekniker som kontrollerar att varumärket skapar kläder enligt  deras 
kvalitetsprofil. Dock har leverantören ett övervägande ansvar att leverera produkter som matchar 
varumärket.

- För att  bibehålla korta ledtider utan att produktionskvaliteten påverkas så använder sig Bestseller 
av noggrann kvalitetskontroll genom hela produktionsprocessen.

- Bestseller pressar ofta sina leverantörer att driva igenom snabba order. Bestseller kräver då att 
leverantören erbjuder de kortaste ledtiderna, bästa kvalitén och det lägsta priset. Så om ett plagg 
inte är ovanligt komplicerat så ska det inte vara några större kvalitetsproblem. Små 
sömnadsmissar är ändå vanligt.

- En normal produktionsutvecklingsprocess är fyra veckor.
- Ledtiderna för produktionen är mellan sex till åtta veckor och upp  till tio veckor för stickade 

plagg.
- För att kommunicera med sina fabriker använder Bestseller CAD, CAM, ERP, PDM, 

telefonsamtal, mail, QQ (kinesiskt chat-mjukvara) och leverantörsbesök.
- Företaget är mycket lyhört för leverantörers konstruktiva kritik angående materialval och 

designdetaljer. De anser att leverantörerna är experter på detta området.
- Företaget genomför ofta fyra, fem laborationsprover för att få fram rätt färgrecept.
- Bestseller lägger stor vikt vid bra Guanxi-relationer. Laursen säger att goda relationer är positivt 

i alla leverantörssammanhang. 
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- Bestseller upplever att  arbetarna tar initiativ till egna lösningar först när Bestseller ber om 
konsultation.

- Det mest utbredda tekniken för att säkerställa ett  godkänt produktionsresultat genom omfattande 
kvalitetskontroll.

- Bestseller använder provframtagningen för att  hitta produktionsproblem. Detta är ett 
systematiserat arbetssätt där alla prover skickas för granskning i Danmark. Därefter skrivs 
kommentarer som avgör om plagget är godkänt och kan gå vidare till bulkproduktion eller om 
något behöver justeras. Respondenten poängterar att  leverantören bör följa kommentarerna mer 
noggrant efter att det första provet är producerat. Det krävs ofta tre prov med justeringar för att 
reda ut alla missförstånd. Särskilt  så sker det många fel under arbetstopparna då leverantören 
endast justerar för en liten del av de kommentarer som gjorts. Denna process är mycket tid- och 
resurskonsumerande för Bestseller. 

- Det kan uppstå kvalitetsproblem när fabriken går över från provsömnaden till produktionslinan.
- Dessa situationer är dock mycket svåra att bedöma för Bestseller.
- Bestseller anser att de givetvis är kunder i produktionsprocessen, precis som att de anser att deras 

egna kunder är slutkunden i värdekedjan.
(Laursen, bilaga 10)

- För få kommentarer, särskilt till nya leverantörer, leder till missförstånd och kvalitetsbrister.
- Leverantören har liten kunskap om vad som är ett moderiktigt material och driver ofta igenom 

sina egna misstolkningar. 
- Modeller som sys i mindre kvantiteter, tillverkas av tyg som producerats i små kvantiteter. Detta 

tyg har ofta legat i mindre kemikalie- och färgbad i olika omgångar. Olika färg- och 
kemikatiehalter har påverkat olika delar av bulken, vilket resulterar i att tyget antar olika färg 
med mera.

(Lv, Bilaga11)

Gina Tricot

- På Gina Tricot’s produktionskontor i Shanghai arbetar nio personer. Bolaget omsätter cirka två 
miljarder kronor och grundades 1997 i Borås.

- Respondenten från Gina Tricot säger att företaget utvecklar nya produkter genom att låta 
experter inom olika områden samarbeta med produktframtagning, information från säkra källor 
och att svara på marknadens efterfrågan genom korta ledtider.

- För att  ta fram produkter som matchar företagets profil och prisklass använder Gina Tricot sig av 
nyckelorden ”bästa plagg, till bästa pris i rätt tid”, vilket genomsyrar hela organisationens 
arbetssätt.

- För att kontrollera att deras materialval fyller de kvalitetskrav som ställs sker laboratorieprover.
- För att korta ledtider köper Gina Tricot in tyg till sin materialpool. Då köps exempelvis 50 000 

meter vävt tyg in åt gången som varumärket använder till cirka sju modeller över två säsonger. 
Sedan utvärderas om samma eller nya tygtyper ska köpas in för kommande säsonger.

- Hos Gina Tricot konsulteras en designer av en textiltekniker i designprocessen för att  skapa varor 
som fungerar bra i produktionen.
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- Gina Tricot svarar inte på hur de jobbar med att korta ledtider då denna information är 
sekretessbelagd.

- När företaget pressar fabrikerna att erhålla korta ledtider märker företaget minskad 
makningskvalité och missar i mått.

- För att kommunicera med leverantörer använder sig Gina Tricot av leverantörsbesök, 
kvalitetkontroller och e-postkorrespondens innehållande ”Tech-pack” med all nödvändig teknisk 
information som rör plaggets design och materialval. 

- De vanligaste missförstånd Gina Tricot möter under kommunikationen med fabriker är att  måtten 
inte uppfattas rätt.

-  Respondenten från Gina Tricot känner inte till vad Guanxi innebär.
- Gina Tricot arbetar aktivt för att erhålla mer innovativa lösningar från sina leverantörer i form av 

materialval och makningslösningar. Denna punkt är viktig när Gina Tricot utvärderar sina 
leverantörer.

- Respondenten menar att Gina Tricot inte har en generaliserbar tidsintervall för hur lång en 
produktutvecklingsprocess är.

- Kvalitetskontroller är en av de mer utbredda teknikerna när det gäller att säkerställa ett godkänt 
produktionsresultat.

- Respondenten vet  inte om de använder sömnaden av provplagg för att kontrollera 
sömnadssvårigheter. Däremot antar respondenten att fabriken använder denna process internt av 
den anledningen .

- Gina Tricot har inga problem att uppnå likvärdiga resultat både i sömnad av provplagg och i 
bulkproduktion. Anledningen är att Gina Tricot inte använder särskilt avancerad sömnad i sina 
plagg. Därför är sömnadsdetaljerna inte nya för arbetarna i fabriken.

- Gina Tricot ser primärt sina kunder som ”kunderna” i värdekedjan.
(Anonym, bilaga 12)

3.3 Intervjuer 2 - Intermediära företag

De fyra mest erfarna merschandisersrna på de intermediära företagen Agenture Apparel 
Manufacturing och Bestbase International Manufacturing Group i Hangzhou, Kina, bjöds in för 
muntliga intervjuer. Utöver dessa intervjuades också en erfaren merschandiser från företaget Online 
Design i Shanghai som hanterar produktioner för bland annat Zara och en respondent från J. 
Lindeberg’s produktionskontor i Shanghai.

Respondenterna besvarade frågor angående om de arbetar för att  underlätta produktutveckling och i 
så fall hur, om de delar varumärkenas uppfattning angående vilka problem som är de största, vad de 
anser är anledningarna till att dessa problemen är de största och om vad de ser som orsaken till 
dessa problem och hur de ska lösas i framtiden. En ytterligare intervju arrangerades för att 
undersöka hur intermediära företag arbetar med att korta ledtider.
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Nedan följer en sammanfattning av de svar som gavs under intervjuerna (Bilaga 8-13):

- För att korta ledtider finns några olika strategier. Det vanligaste som Bestbase använder sig av, är 
att  dela upp leveransen av tyget och starta bulkproduktionen vartefter tyget blir klart. Exempelvis 
skeppas 10 000 meter tyg i tre omgångar, om det totala antalet meter är 30 000.

- Utöver det kan ett plagg konstrueras så att det smidigare löper igenom produktionslinan. För 
större kunder erbjuds ibland fler produktionslinor. Tyvärr är det  svårt att hitta arbetare för korta 
kontrakt, men ibland går det under lågsäsong.

- Utläggning till våra andra externa fabrikspartners sker också. Men endast med varumärkenas 
tillåtelse. 

(Chan, bilaga 13)

- Komplicerade specifikationer, som är otydligt beskrivna, leder ofta till att feltolkningar uppstår.
- När kunden inte följer produktionskontorets konsultation, om att exempelvis en detalj kan bli för 

komplicerad för deras kvalitetsnivå, så kommer just den detaljen bli en kritisk punkt och det blir 
svårt att nå tillfredsställande resultat i bulkproduktionen.

- Att tidigt diskutera bättre lösningar för ett varumärkes makning skulle lösa de flesta problemen. 
Tyvärr är det svårt att hitta nya varianter då formgivning är ett känsligt område för varumärken.

- Materialval är ofta omöjliga att justera och hantera under provproduktionen, vilket leder till 
problem under bulkproduktionen.

- Att finnas på plats med kvalitetskontroller minimerar både antalet defekter och otillräcklig 
kvalité. Utebliven kvalitetskontroll genererar ett otillräckligt produktionsresultat genom hela 
bulkproduktionen.

- Att samma problem uppstår såväl under sampling som under bulkproduktion beror ofta på att  de 
som syr prover är mer erfarna än de som arbetar i produktionslinan. Om en detalj är svår att 
utföra tidigt i processen så blir den lika svår att utföra senare med godkänt resultat.

- Material som inte är optimala för en fabriks maskinpark leder till problem. För lätt 
vävnadsproduktion är mer kritiska material definierade som:

  - Fel tjocklek (för tunna eller tjocka)
  - Hög elasticitet
  - Glatta material
  - Två eller fler tyger med olika mekaniska egenskaper som ska sammanfogas i en 
  söm
  - Appliceringar och färgeffekter som har produktionsförsvårande egenskaper
  - Komplicerad spets

- Detaljer som är för svåra för en fabrik är exempelvis:
  - Kragar
  - Manschetter
  - Fransk söm, främst i armhål
  - Paljetter
  - Pärlbroderier
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  - Broderier
  - Matchning av tygmönster
  - Fodersömnad
  - Matcha outsourcat tryck
  - Plätteringar
  - Osynlig söm

- Desto större rapportstorlek på mönster i tyget desto svårare blir matchningen
(Chan, Nancy, Georgi och Camo, bilaga 13-16)

3.4 Intervjuer 3 – Fabriksingenjörer

För att ta del av fabrikernas syn pål produktionsdefekter genomfördes två muntliga intervjuer på 
fabrikerna Hangzhou Sanyang Fashion i Hangzhou och Nuo Fu Te i Shaoxing, Kina.

Eftersom ingenjörerna på fabrikerna inte  var engelskspråkiga var det svårt att utföra intervjuerna. 
Detta gjorde det  också svårt att få insikt i hur de arbetar för att lösa problematiken med defekter 
som uppstår av komplexa sömnadsdetaljer och vilka material som var svårare att  bearbeta i 
sömnadsprocessen. Trots detta kan följande parametrar till varför defekter uppstår summeras från 
intervjuerna:

- Båda fabrikerna upplever att komplicerade sömnadsdetaljer som exempelvis kragar, manschetter, 
paljetter, broderier, pärlbroderier och plättering är mer kritiska under sömnaden oavsett vilken 
kvalitetsnivå ett varumärke kräver.

- Fabriken med lägre kvalitetsstandard kan inte sy alla modeller. När de tar på sig uppdrag de inte 
klarar av uppstår problem.

- Materialvalet är enbart problem i specifika fall då de hanterar tjocka tyger och ytbehandlingar 
som deras maskinpark inte är gjord för. Detta gäller exempelvis för tjocka tyger.

- För att säkerställa att mer komplicerade delar görs på rätt sätt så lägger båda fabrikerna in extra 
intern kvalitetskontrollering under hela processen.

- Båda fabrikerna har utvecklat speciella verktyg som används för att sy specifikt  komplicerade 
sömnadsdetaljer. Fabriken med kvalitativt lägre nivå har konstruerat hårdpappsmallar som 
arbetarna fäster på plagget och har skenor utefter de sömmar som ska sys. Pressarfoten styrs då 
efter skenan och på så sätt  minimeras påverkan av hur skicklig arbetaren som utför momentet är 
på att  göra sitt jobb. Papperna används främst när kragstånd ska sys då dessa kräver extra 
spänning i tyget, berättar Wang.  På fabriken med hög kvalitetsstandard har de konstruerat 
återvinningsbara tyghållare i genomskinlig hårdplast  eller plexiglas. Dessa håller fast tyget och 
har utskurna skåror som man fäster i pressarfoten och är till skillnad från hårdpappsmallarna mer 
exakta. När man för tyget tillsammans med verktyget genom pressarfoten, som är fäst i skåran, 
görs en söm efter mallen (Chang). Att sätta fast papp  eller plexiglasmallar är tidskrävande och 
görs endast utifrån specifika kvalitetsönskningar från kunden eller för speciella kunder. För 
fabriken med lägre kvalitetsstandard är dessa förfrågningar mer ovanliga. När fabriken anser att 
dessa metoder eller liknande krävs resulterar det oftast i att  modellerna plockas ut från 
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kollektionen. 
- Det anses vara mycket vanligt att designers tycker att det är känsligt att ändra detaljer på en 

modell. I de fallen då ett specifikt sömnadssätt inte matchar ett varumärkes kvalitetsnivå, händer 
det att modellen plockas bort från produktionen av samma anledning.

- För att lösa att en konflikt som beror av kvalitetsnivå bör fabrikerna föreslå att  produktionen 
läggs hos en annan leverantör så tidigt som möjligt i planerandet av en produktion.

- Fabrikerna är överens om att provproduktionen är den process då ett plaggs kvalité och ett 
utförande ska definieras. Då ska alla missöden plockas fram, för om det finns något 
sömnadskvalitativt missnöje så kommer detta problem gå vidare då dessa arbetare i regel är mer 
erfarna än de på linan.

(Wang och Chang, bilaga 17 och 18)

3.5 Sammanställning av defektdata från Fangsi’s kvalitetskontroller

För att tydliggöra vilken orsak som generellt leder till mest defekter och därav kan anses som den 
största källan till produktionsproblem så studerades resultatet  av Fangsi’s samtliga 
kvalitetskontroller från 20 fabriker i Kina. Fabrikerna som testats är ej de samma som de 
ovanstående modeföretagen producerar i, men ger i alla fall en tydlig bild för vilken del inom 
produktionen som leder till flest defekter.

Nedan presenteras den sammanställda datan från kvalitetskontroller av tjugo kinesiska 
sömnadsfabriker utan att visa vilket modeföretag som är inkluderade i studien:

Figur 5. Histogram sammanställt av data från Fangsi’s databas (Fangsi, företagsdata), av 1300 
funna defekter beror sextiofem procent på makningen (Bilaga 1).
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3.6 Produktionsprövning

Nedan finnes resultatet av kvalitetskontroller från fem kvalitetkontroller vardera av de tre 
modeföretagen som tidigare redogjort för sin produktutvecklingsmodell genom intervjuer. Dessa 
produktionsresultat är även utförda med de fabriker och intermediära företag som deltagit i 
intervjuer. Testteknik och de mätvärden är de samma som Fangsi använder när det gör 
kvalitetskontroller. De värden som är presenteras är antalet plagg som finnes av de testade plaggen 
som visar sig ha ”små” och ”stora” defekter. Jag presenterar även medelvärdet ”små” och ”stora” 
defekter i procent för att tydliggöra hur stort problem kvalitetsresultatet visar. Nämnvärt är även att 
ju större testkvalitet som utförts, desto mer trovärdigt är testresultatet.

Kärnvärden från produktionsprövningarna: 

Fabrik Sanyang Sanyang Hongxing
Modeföretag Gina Tricot Bestseller HM-group
Genomsnittlig produktionsvolym per 
order. Enhet: Antal plagg.

6756 8667 6948

Total testad kvantitet plagg per 
modeföretag. Enhet: Antal plagg.

1335 820 246

Andel kläder kläder med ”stora” 
defekter Enhet: Antal plagg/ (%)

50 (3,7 %) 20 (2,4 %) 6 (2,4 %)

Andel kläder kläder med ”små” 
defekter Enhet: Antal plagg/(%)

89 (6,7 %) 38 (4,6 %) 28 (11,4 %)

Tabell 2. Kärnvärden från kvalitetskontroller (Bilaga 2 och 3) utförda extern från Fangsi 
produktionsresultat i Tabell 2, dock med samma metod.
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4 Diskussion

 Vilka produktutvecklingsmetoder är mest effektiva för att skapa förkortade ledtider men 
samtidigt motverka bristande produktionskvalitet?

 Hur skiljer sig arbetssätten inom ”fast-fashion” i praktiken från de metoderna som 
litteraturen beskriver och presentars i”Bakgrund” (1.5.4-11)?

 Går det att finna samband mellan de produktutvecklingsmetoder varumärkena i rapporten 
använder och kvalitén på deras produkter?

4.1 Hållbar produktutveckling

Hållbar produktutveckling har tidigare i detta arbete definierats genom de tre huvudsakliga 
produktutvecklingsmetoderna - snabbt marknadsbesvarande genom korta ledtider, expertsamarbete 
och lärdomar från tidigare utförda produktioner. Det jag finner har störst  betydelse för att erhålla så 
hög kvalité som möjligt är, som även Tylor (2012) beskriver, att de tre metoderna ”bör 
sammanfogas för att det bästa produktutvecklingsresultatet ska uppnås”. Därför bör inte heller 
utvecklande av kläder, vars primära utvecklingstypen är ”snabbt marknadsbesvarande genom korta 
ledtider”, utesluta vare sig samarbete mellan experter med olika spetskunskaper eller lärdomar från 
tidigare produktioner med otillräckliga resultat.

H&M beskriver i intervjun att utöver snabbt marknadsbesvarande som produktutvecklingsmetod, så 
är deras huvudsakliga produktutvecklingsstrategi samarbete mellan experter. Detta bekräftas även i 
intervjun med H&M, då de säger sig vara lyhörda för konstruktiv kritik från sina leverantörer i 
designprocessen och dessutom låter ett team med designers och textiltekniker tillsammans ta fram 
plagg.

Bestseller förhåller sig än mer lyhört  inför rekommendationer som deras leverantörer presenterar.  
Exempelvis läggs stort ansvar för lämpliga materialval och val av slutgiltiga designdetaljer på den 
nominerade leverantören.

Gina Tricot svarar också att  de använder sig av alla tre arbetssätten vid produktutveckling. Men vi 
ser att Gina Tricot hanterar risken för felproduktioner redan i det första produktutvecklingssteget  
genom ”att de inte använder sig av särskilt avancerad sömnad i sina plagg”. Detta inbär kort att 
Gina Tricot’s kvalité är lägre än de andra undersökta varumärkena trots att de producerar kläder 
inom samma prissegment.

Alla varumärken i studien arbetar enligt de tre produktutvecklingsmodellerna. Det är inte 
förvånande eftersom "fast-fashion" bygger på modellen kort marknadsbesvarande i kombination 
med de andra två alternativen. Däremot skiljer sig varumärkena åt i synen på vem som anses vara 
expert.
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4.2 Samarbete mellan experter och att lära från tidigare produktioner

Mycket i studien pekar på att expertsamarbete och att lära från tidigare produktioner är nära 
besläktade. I bland annat ”Strategier för att minimera bristande produktionsresultat” (avsnitt: 1.5.6) 
refererar jag till Yuan et all’s (2009) och Wayne et al’s (1992) teori om att ”integrera alla parter för 
att  hitta källan till problem utifrån alla’s perspektiv så tidigt som möjligt i en designprocess” för att 
”uppnå och överträffa slutkundens förväntningar”. Något som även Ekström (2010) menar på är 
definitionen för en produkt eller tjänst med god kvalitet. 

Med ovanstående kan slutsatsen dras att utöver att integrera all nödvändig personal internt på ett 
varumärke, så bör även kunskap om produktutveckling finnas hos fabriker, kvalitetskontrollanter 
och intermediärna företag.

Som nämnts tidigare så är alla de tre undersökta modeföretagen lyhörda för vilken makning och 
vilka material som deras leverantörer anser passa varumärket. Lv från H&M beskriver att 
produktionskontoret endast konsulteras för makning i vissa fall medan Bestseller’s leverantör oftast 
har stort inflytande över de flesta ärenden som har att  göra med produktutveckling och produktion. 
Det anser jag tyder på att H&M ser sig själva som experter i högre grad än Bestseller, vars 
arbetsstruktur framför allt formas utifrån leverantörens rekommendationer. Även Gina Tricot anser 
sig lyhörda för förslag, men pekar inte ut någon specifik metod för informationsinsamlande då detta 
är sekretessbelagt av företaget.

Svårigheten att  implementera  samarbete mellan aktörerna i värdekedjan ser jag som ett resultat av 
branschens företagsklimat. I intervjuerna med produktionskontor och fabriker framhålls det hur 
känsligt förslag kring material och design är för varumärkena. Slutsatsen jag drar är att designbeslut 
handlar om prestige och att ändringar kan medföra att designers känner sig trampade på tårna. Detta 
problem tycks de tre varumärkena i intervjuerna redan ha åtgärdat till största del. Jag tolkar 
intervjuerna som att Bestseller har störst förtroende för leverantörernas förslag och därför har löst 
designproblematiken bäst.

Under arbetets gång finner jag att nyckeln till en lyckad produktutveckling ligger i 
marknadsbevarande genom korta ledtider. I arbetets introduktion beskrivs vikten av att ”integrera 
alla parter för att hitta källan till problem utifrån allas perspektiv så tidigt  som möjligt i en 
designprocess” och i avsnittet om ”tygval” nämns att designers och personal med teknisk bakgrund 
bör konstruera plagg tillsammans för att undvika problem längre fram i processen. Även 
produktionskontor och fabriker beskriver hur teknisk bakgrundsinformation bör integreras i 
materialvalsprocessen eftersom “dåliga materialval är problem som är svåra att  rätta till”. Även det 
interna samarbetet präglas av svårigheter. Tyler (2012) skriver att ”klädföretag inte är vana vid att 
arbeta med samarbeten, speciellt i modeindustrin där mycket individuellt kreativt arbete pågår i 
designprocessen” vilket får konsekvenser när man ska skapa arbetslag.

H&M ser sitt expertsamarbete som grunden för produktutvecklingen på så sätt att ”textiltekniker 
följer upp designprocessen på inköpskontoret”. Men produktutvecklaren har den ”primära uppgiften 
att  se till att en produkt matchar företagets profil och prisklass”, vilket beskriver att  H&M’s 
arbetssätt förlitar sig på att en internt anställd expert har det sista ordet i 
produktutvecklingsprocessen. Bestseller förlitar sig, till skillnad från H&M, mer på att deras 
leverantör känner till vilka designdetaljer och material som passar företaget och att de med säkerhet 
kan producera dessa. Gina Tricot har ett mer generellt förhållningssätt där den leverantör som kan 
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leverera ”bästa plagg, till bästa pris i rätt  tid” får en order och att företaget inte behöver oroa sig för 
defektrisken. Detta för att deras plagg ändå inte är konstruerade med särsklilt avancerad  makning.

Varumärkenas svar på intervjuerna tyder på att de är väl medvetna om vikten av internt 
samarbetande arbetslag. Man kan också se att H&M:s produktutvecklingsmodell förlitar sig mer på 
intern kompetens inom bolaget och att produktutveckling alltid sker genom gemensamma beslut på 
företaget.

4.3 Produktion med korta ledtider

I bakgrunden introduceras begreppet ”Leangile” (Tylor, 2012). Det beskrivs som ett 
produktutvecklingsteam där personal med olika spetskompetenser, utvecklar produkter med låg risk 
för defekter som sedan löper igenom en snabb produktionsprocess. För en sådan produktionsmodell 
finner jag att det krävs två huvudingredienser. Dels goda leverantörsrelationer, så kallad 
“Guanxi” (Tyler, 2012; Balkow, 2013; Chen et all 2012) och dessutom välfungerande 
kommunikationssystem. Tyler (2012), Balkow 2013 och Chen et all (2012) stärker att goda 
relationer till leverantören är speciellt  viktigt i Kina, där fungerande ”Guanxi” bygger, utöver 
ömsesidig respekt, på att både personalen hos varumärket och leverantören tillsammans utvecklar 
affärssamarbeten under en längre tid. Detta motiverar fabriken att leverera god kvalité inom den 
överenskomna tidsramen.

I intervjun med merschandiser Barbie Chan så beskrivs exempel på vad goda leverantörsrelationen 
kan innebära. Chan berättar att de exempelvis kan köpa in tyg i olika omgångar, sätta in fler 
produktionslinor och lägga ut  produktionen till pålitliga externa leverantörer. Även fabriken 
beskriver metoder som används för att minska risken för bristfällig kvalité. Sådana metoder är 
exempelvis de plexiglas- och hårdpappsmallar som beskrivs i fabriksintervjuerna. I intervjuerna 
framgår det att relationen mellan ett varumärke och dessa fabrik bör vara god för att dessa metoder 
ska aktualiseras utan kostnadspåslag som följd. Från de två ovanstående exemplens kan slutsatsen 
dras att  leverantörer har metoder att sätta till för att skapa snabba ledtider och samtidigt garantera 
god kvalitet.

Hos våra tre företagen ser vi något skilda förhållningssätt till leverantörsrelationer, det vill säga 
“Guanxi”. Både H&M och Bestseller poängterar att  långsiktiga leverantörsrelationer och Guanxi-
kultur är viktigt för goda produktionsresultat medan respondenten från Gina Tricot inte har kunskap 
om vad Guanxi är för något eller vad det har för inverkan på deras produktionsresultat.

De förhållningssätt som presenteras ovan anser jag pekar på att Guanxi-kulturen i Kina är 
avgörande för produktionsresultatet och att varumärken som inte verkat i Kina under längre tid inte 
heller har etablerat Guanxi-nätverk. Jag ser som troligt att Gina Tricot, precis som H&M och 
Bestseller, kommer att ta till sig och utveckla denna ”win-win”-relation med leverantörerna och 
därmed få tillgång till olika produktionsmetoder.
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4.4 Kommunikation

Långa affärsrelationer innebär även att den kontrakterade fabriken anpassas till att arbeta enligt  ett 
varumärkes kommunikationsmodell, vilket är det andra benet  för att erhålla korta ledtider.  Tyler 
(2012) beskriver fungerande kommunikation som ”transparenta system som är implementerade så 
att  alla företag som är involverade i en produktion får all nödvändig data som är viktig för 
produktionen”, vilket resulterar i att fabriken kan hålla sig uppdaterad med inköpsstrategier, 
sourcingstrategier, produkter med mera.

För att kunna upprätthålla en så transparent och uppdaterad informationsspriding som möjligt 
mellan organisationerna som arbetar i branschen har, som tidigare nämnts, verktyg och digitala 
system utvecklats. I dess huvudfunktion ingår också att förenkla internationell kommunikation.

För att kommunicera med fabriker och intermediära företag använder sig H&M av ”telefonsamtal 
och sociala medier, datorer, sin integrerade leverantörsportal (PDM), videosamtal, videokonferens 
och sitt  orderuppföljningssystem”. Bestseller’s kommunikation är mycket lik H&M’s medan Gina 
Tricots upplägg är något enklare. De använder ”e-postkorrespondens med ”Tech-pack”, 
leverantörsbesök och kvalitetkontrollering för att se till att produktionen blir rätt. Dessutom 
använder Gina Tricot en enklare design  som skapar färre defekter.

Precis som när det gäller relationen till en leverantör, ser jag att kommunikationssystemen beror av 
hur erfaret  och stort ett varumärke är. H&M omsätter 150 miljarder kronor årligen och har varit 
verksamma i mer än 65 år. Bestseller omsätter drygt 21 miljarder kronor årligen och finnits i 45 år 
medan Gina Tricot omsätter 2 miljarder, det vill säga bara en bråkdel av H&M’s omsättning och 
endast varit  etablerade på marknaden i något mer än 15 år. Dessa förhållanden påverkar också 
omfattningen av hjälpmedel för kommunikation.

Utifrån ovanstående samband drar jag slutsatsen att det mest grundläggande för ett varumärke är att 
skapa en individuellt anpassad kommunikationsmodell, där ett  företag av H&M:s eller Bestsellers 
omfattning behöver de flesta av de etablerade kommunikationssystemen för att kunna hantera sin 
produktion. Det kan också vara så att företag av denna omfattning, och med många år på 
marknaden, själva har varit delaktiga i utvecklandet att många av dagens mest avancerade 
kommunikationssystem. 

Behovet av mer eller mindre avancerade kommunikationssystem gå även att finns beskrivet hos 
Tyler (2012) . Författaren beskriver att ”integrering av mjukvara i organisationer inte alltid är 
nödvändigt, eftersom att kommunikation handlar om att undvika feltolkningar”. Därför står 
varumärkets storlek i direkt relation till hur stor mängd data som behöver sorteras, struktureras och 
kommuniceras.  Det förklarar också Gina Tricot’s enklare kommunikationsmodell, som till skillnad 
från H&M och Bestseller inte alltid kräver lika avancerade dataprogram och hjälpmedel för att 
produktionen ska kunna hanteras strukturerat.

4.5 Kvalitetsmanual 

Inom kvalitetsledning beskrivs vikten av att  ha en väl utformad kvalitetsmanual, där ”vad som ska 
göras och när de ska göras” bör vara tydligt definierat (Glock och Kunz, 2005). Utifrån intervjuerna 
med kvalitetskontrollant kan parallellen dras att  kvalitetsnivån som ett varumärke och dess 
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producenter kommit överens om måste finnas stadgad i denna kvalitetsmanual, eftersom denna 
definitionen speglar vad som i slutet definieras som en defekt.

Jag har funnit att inom textilindustrin så beskrivs kvalitetsmanualer oftast som standarder. Hur 
företag använder sig av dessa verkar också bero av bolagets affärsmodell och storlek. H&M har väl 
definierat vad som krävs av en produkt genom att deras standarder beskriver vilka krav som gäller 
för kvalité, miljö och sociala aspekter. Även Bestseller arbetar med en typ av standarder. Men det 
framgår också att bestsellers system gällande ”minimum kvantiteter, prisklass, CSR- och 
kvalitetskrav” är välkända hos leverantören. Respondenten från Gina Tricot ville inte informera om 
hur de arbetar inom detta område. Om man ska spekulera så pekar tidigare svar på att företaget inte 
arbetar brett med standarder utan snarare går efter en prispressingsmodell, där billiga varor 
prioriteras före produktkvaliteten.

Utöver att veta “vad som ska göras och när det ska göras” så pekar de ovanstående arbetssättet med 
standarder på att varumärkena ger leverantören förtroende att hitta material och utveckla design 
som matchar ett varumärkes kvalitets, pris och miljöprofil. Därmed uppnås en effekt som kan 
beskrivas som att: frihet för leverantören gör att produktionsprocessen löper snabbare.

4.6 Kvalitetskontroll

För att kunna följa den överenskomna kvalitetsnivån på ett  så enkelt sätt som möjligt beskriver 
varumärkena två taktiker. Den ena är att se till att ett perfekt produktionsprov finns tillgängligt 
innan en produktionen startar. Detta prov fungerar då som den överenskomna referensen för hur de 
övriga produkterna ska se ut. Det andra är att kontrollera sin produktionskvaliteten genom hög 
närvaro av kvalitetskontrollanter på fabriken tidigt i bulkproduktionen, vilket även bekräftas av 
kvalitetskontrollanten Emma Palmer som säger att: ”företag som finns på plats tidigt med 
kvalitetssäkring vinner kvalité och tid”. Dock behöver detta nödvändigtvis inte betyda att företaget 
gör stora registrerade kvalitetstester, utan snarare att de finns på plats i början av en ny produktion 
och ser till att en den löper effektivt och problemfritt. Detta går exempelvis att avläsa från tabell 2, 
som pekar på att H&M har bäst produktionsresultat trots att de har det minsta antalet testade plagg.

I intervjuerna beskriver samtliga varumärken att de arbetar med hög närvaro av 
kvalitetskontrollanter för att säkerställa kvalitén på deras bulkproduktioner. Huruvida de ser 
provproduktionerna som en kvalitetsreferens skiljer sig däremot mellan varumärkena. Bestseller 
beskriver att de skickar alla prov för granskning hos huvudkontoret i Danmark och att det är en 
mycket tidkonsumerande process. Därför måste Bestseller i vissa fall starta bulkproduktion innan en 
godkänd kvalité har blivit verifierad. På så sätt föreligger en osäkerhet kring vad som ska 
produceras samtidigt som det råder en osäkerhet om vad som är en defekt och att risken för att 
slutprodukten inte ska uppnå ett godkänt resultat är mycket hög. Dessutom rapporterar Bestseller att 
det ibland uppstår kvalitetsproblem när de övergår från provproduktion till bulkproduktion eftersom 
ett provplaggs sömmerskor och skräddare i regel är skickligare än arbetarna på produktionslinan. 
H&M använder också provplagg som referens. Likt Bestseller kan H&M ha problem vid 
övergången från prov- till bulkproduktion. Respondenten från Gina Tricot vet inte om de använder 
provplaggen som referens men antar att fabrikerna gör det. Respondenten vet att Gina Tricot inte 
har problem vid övergången från prov- till bulkproduktion i och med att  ”Gina Tricot inte använder 
särskilt avancerad sömnad i sina plagg” vilket medför att  ”sömnadsdetaljerna inte är nya för 
arbetarna i fabriken”.
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4.7 Produktionsprövning

Som jag presenterar i statistiken från Fangsi’s kvalitetsrapporter (figur 5.) så är makningen den 
process som  ger flest antal defekter. Även varumärkesintervjuerna bekräftar att makningen är den 
process som oftast är orsaken vid otillräckliga kvalitetsresultat. 

Från intervjuerna kan jag också utläsa att varumärkena har olika produktutvecklingstid. Bestseller 
beskriver att produktutveckling tar cirka fyra veckor, H&M’s produktutveckling kan ta från fyra 
veckor och upp  till flera månader, medan Gina Tricot inte kan  ange något specifikt tidsintervall för 
att  utveckla nya varor. Däremot är modeföretagens tidsintervall för deras bulkproduktion ungefär 
densamma hos bolagen.

Som presenteras i tabell 2 så är Bestseller det varumärke som redovisar minst antal stora och små 
defekter, 2,1 procent stora och 4,6 procent små. Gina Tricot’s produktionsresultat är 3,7 procent 
stora och 6,7 procent små och H&M’s produktion som visar 2,4 procent stora och 11,4 procent små 
defekter.

Huruvida kärnvärdena från kvalitetskontrollerna står i relation till varumärkenas olika 
produktutvecklingsmodeller är svårt att säga. Arbetet täcker så många olika faktorer för hela 
produktutvecklings- och produktionsprocessen att det är svårt att dra parallella samband vid ett så 
limiterat antal kontroller som 246 till 1335 kontrollerade plagg per varumärke utgör.

Men för att diskutera resultatet  av min studie, även fast (om) dess omfattning skulle behöva vara 
större för ett säkrare resultat, så kan Bestseller’s korta produktutvecklingsförlopp och små grader 
defekter bero på att de förhåller sig till de rekommendationer som deras leverantörer ger. Att de 
dessutom har bytt ut stora mängder vävda varor till (mot) formstickade plagg tyder också på en låga 
grad av makningsdefekter, eftersom att makningsprocessen utesluts för avancerade produkter 
genom denna metod.

H&M redovisar störst antal små defekter. Om detta resultat står i relation till deras 
produktutveckling är också svårt att säga. Det skulle kunna kopplas till att H&M  har högre 
makningskvalitet än de två andra varumärkena. Detta resulterar i att  det blir svårare för arbetarna på 
linan att sy över lag vilket visar sig som högre grad av slarvfel dte vill säga små defekter. Deras 
relativt goda resultat kan också till viss del härledas till att deras metod för att skynda på ledtider är 
att  boka upp material tidigt under produktionssäsongen. Denna metod har, till skillnad från 
Bestsellers och Gina Tricots (som har förenklat  sin makning), ingen inverkan H&M’s 
makningkvalité,  eftersom den processen inte påverkar linproduktionens hastighet. 

Gina Tricot redovisar högst antal stora defekter. Det beror sannolikt  på att  varumärket ”inte 
använder särskilt  avancerad sömnad i sina plagg” (Gina Tricot, annonym) vilket är positivt på så 
sätt att det inte medför problem då produktionen löper från provplaggs- till bulkproduktion. 
Däremot har deras produkt generellt en lägre kvalité. Detta resutat kan också härledas till att det 
anonyma respondenten från Gina Tricot känner inte till vad Guanxi innebär” vilket medför att de så 
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klart inte kunnat bygga att sådant, vilket  kan betyda att Gina Tricot inte är en lika prioriterad kund 
hos sin leverantör som exempelvis H&M.
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5 Slutsatser
Detta arbete syftar till att beskriva kassaktionen av plagg i allmänhet och lätta vävnadsplagg som 
produceras i Kina med produktutvecklings metodiken ”snabbt marknadsbesvarande” i synnerhet.

Fast-fashion-modeföretag som placerar stora produktioner i fjärran länder med syftet att dessutom 
erhålla korta ledtider löper stor risk för defekter. Problemen uppstår främst om företaget saknar 
kunskap om vilka detaljer och material som går att använda i produktionen, i förhållande till 
prisbilden - som i de flesta fall motsvarar den produktkvalité som fabriken tillverkar strävar mot. 
För att kunna utveckla varor som faller inom ramarna för vad som är genomförbart utan problem i 
en specifik fabrik sätts hög press på produktutvecklingen. För att klara av det behöver ett 
modebolag ha ett väl fungerande internt samarbete av designers och textiltekniker. Därtill bör 
varumärket få så mycket  input som möjligt från sin leverantör, med konkreta material och 
designförslag som passar för deras produktion. Dessa samarbeten bör dessutom ske så tidigt i 
produktutvecklingsprocessen som möjligt för att undvika problem längre fram. Här nedan visas 
detta samband som ett flödesschema som vidareutvecklats från den ”generella metoden för hållbar 
produktutveckling” (Stycke 1.5.6).

Figur 6. Vidareutvecklad modell för produktutveckling av fast-fashion.

I min studie finner jag att  bolag som lyckats skapa en balans mellan externt och internt samarbete  
oftast är äldre och större fast-fashion-bolag, som samarbetat länge med samma leverantörer. Det 
långa samarbetet har resulterat i en god ”Guanxi”-relation som möjligjort för bolagen att bygga upp 
en god individuellt anpassad kommunikationsmodell. Dessutom får de tillgång till tekniska redskap, 
prioritering i produktionen och olika leverantörsstrategier, som de inte hade haft som mindre nya 
kunder. Bolagen har dessutom lyckats utforma kvalitetsmanualer, så kallade ”standarder”, som gör 
det möjligt för deras leverantörer att konsultera bolaget i frågor om material och design med mera. 
Viktigt är dock att bolaget finns på plats för att kontrollera leverantörens arbete i så stor 
utsträckning som möjligt så att den överenskomna kvalitén produceras och då även med ett 
produktionsprov som godkänts av både leverantören och modeföretaget, så att det går att använda 
som referens för de övriga produkterna i bulkproduktionen.
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Från fallstudierna dras slutsatsen att Bestseller’s korta produktutvecklingsförlopp och goda 
produktionsresultat, med lågt antal defekter, beror på deras utbredda samarbete med leverantörerna. 
Standarder som Bestseller utformat tillåter leverantören att själv hitta produktionsförslag som faller 
inom ramarna för Bestseller’s kvalitets-, miljö- och priskrav, som om leverantören själv arbetade 
internt hos Bestseller. H&M  har till skillnad från Bestseller högre kvalitetskrav och vill inte låta sig 
påverkas av leverantörer i lika stor utsträckning. Bolaget fokuserar i stället på att utveckla plagg 
genom internt samarbete mellan designers och tekniker. Därför uppstår också de små 
sömnadsmissar som är vanliga i bolagets produktion. Antalet produktionsfel motverkas dock av en 
hög närvaro av kvalitetskontrollanter. Gina Tricot är i sammanhanget fortfarande en liten och ung 
fast-fashion-aktör. Deras kompromiss blir därför att prioritera snabbhet och sänka kvalitetskraven. 
Med tid och ökade orderkvantiteter kommer bolaget sannolikt ha tillgång till mer avancerade 
produktionsmetoder och verktyg till samma pris - vilket kommer höja Gina Tricots kvalité medan 
de samtidigt bibehåller korta ledtider.

5.2 Vidare forskningsfråga

Studiens produktionsprövning med kvalitetskontroller är i den här rapporten avgränsad till en fabrik 
per varumärke. Därför är det  svårt visa upp en generaliserad bild för hur problematiken med 
defekter ser ut över lag. I en vidare studie skulle det vara intressant att göra en större kvantitativ 
studie av graden av defekter hos de olika varumärkena och dessutom samla in information och lista 
vilka material och designdetaljer som inte bör användas. Den typen av information skulle 
hypotetiskt kunna användas som interna designstandarder på de olika varumärkena och minska 
vikten av expertsamarbete.

Att skapa kortare ledtider och samtidigt hållbar produktion är den utmaning som branschen står 
inför när det gäller att förena kvalitet med effektivisering. En viktig fråga som söker ett svar är
naturligtvis vilka metoder som kan utvecklas för att skapa ytterligare förkortade ledtider?  Och vem 
som ska stå för utvecklingen? I mitt dagliga arbete på ett  kinesiskt produktionskontor ser jag 
varumärken lägga ut hela design- och produktutvecklingsförlopp på sina leverantörer. Så, vilka 
problem medför det att  även dessa processer läggs ut externt, och hur kan varumärket agera så att 
leverantören verkligen utvecklar bra plagg och med så korta ledtider som möjligt?
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7. Bilagor:

Bilaga 1:
Fangsi - House of Quality and CSR - Defektdata
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REMARK

44 31 13 29 24 59 16 36 20 30 5 125 38 92 11 20 9 10 0 193 27 832 MAKING

44 31 13 29 24 57 125 38 92 10 193 27 683 n/a

4 9 3 1 1 3 21
Seams / 
Stitching

2 12 20 10 7 10 6 67 Sewing

2 1 30 5 3 9 50

Parts / 
Components / 
Features

0 Accessory

5 6 11
Label/tag 
attachement

0

Button loops 
and button 
holes

0
Drawstrings / 
casings

0 Making test
15 33 38 9 0 5 0 8 10 0 0 28 26 40 2 9 2 32 0 41 17 315 FINISHING

15 33 38 9 5 28 26 26 32 41 17 270 n/a

8 6 3 17
Threads / 
Untrimmed

0 Accessory

0

Button loops 
and button 
holes

4
Label/tag 
attachement

5 2 6 13 Ugly marks

0
Items not 
removed

0 Hand-feel
4 9 2 15 Iron / Steam

0 Smell
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 ACCESSORY

1 1 n/a
0 Buttons
0 Velcro

0
Bra adjuster + 
ring

0 Zipper
0 Plastic bones

0
Tapes / 
ribbons
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0 Laces
0 Elastics
0 Smock elastics

0
Metal eyelets 
and rivets

0 Stopper
0 Buckles

0

Beads / 
Pearls / 
Sequins

0
Fabric ball 
decs

0
Hand made 
crochet

0 Embroidery

0
Accessory 
bleeding

0
Mismatched 
trimming

0 Accessory test
0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 LABELS

3 3 n/a
0 Hangtag
0 Main label
0 Size label

3 3 Care label

0
Embroider 
label

6 6 Barcode

0 2 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
MEASUREME
NT

2 1 8 11 n/a
1 1 Measurement

0

Shape and 
Bias cut 
garments

0 Msmt test

16 9 0 3 0 1 0 4 2 0 20 2 3 8 1 3 0 5 0 2 0 79
FABRIC/
MATERIAL

16 9 3 20 2 3 8 5 2 68 n/a
1 4 2 1 3 11 Fabric defect

0 Fabric slippage
0 Down
0 Fur
0 Lace 
0 Leather
0 Fusing
0 Fabric test

0 3 1 0 0 0 0 6 9 0 0 3 5 1 0 0 0 1 0 0 0 29
COLOUR/
PRINT

3 1 1 9 3 5 1 1 24 n/a
5 5 Print

0 Dye
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0
Washed 
Effects

0 Colour test

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
PACKING/
PACKAGING

1 1 n/a
1 1 Box / Cartoon

0
Individual 
Polybag

0 Marking

0
Packing per 
box

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OTHER

0 n/a

0
Client other 
requirement

0 Miscellaneous
0 Lab tests

Bilaga 2. Resultat från kvalitetsrapporterna.

Gina Tricot’s testresultat:
QC reports - 
Sanyang 
Factory
Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Medel

Gina Tricot
Total 
Bulkkvantitet 

10000 5880 11880 5600 420 6756

Slutförd 
produktionsk
vantitet vid 
testtillfället

10000 5880 8000 3500 420 5560

Total
Testad 
kvantitet

200 200 315 200 420 1335

Funna större 
defekter

5 8 6 9 22 50

Funna mindre 
defekter

12 11 19 16 31 89

(Bilaga 5.)
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Bilaga 3. Resultat från kvalitetsrapporterna.

Bestseller’s testresultat:
QC reports - 
Sanyang 
Factory

Bestseller Medel
Bulkkvantitet 5400 5678 15500 16222 582 8676,4
Slutförd 
produktionsk
vantitet vid 
testtillfället

4600 5010 15500 10000 160 7054

Total
Testad 
kvantitet

200 200 200 120 100 820

Funna större 
defekter

8 6 1 3 2 20

Funna mindre 
defekter

12 10 6 6 4 38

Bilaga 4. Resultat från kvalitetsrapporterna.

H&M-group’s testresultat:
QC reports - 
Hongxing 
Factory
Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Medel

HM-group
Total 
Bulkkvantitet 

7499 5021 5441 5303 11477 6948,2

Slutförd 
produktionsk
vantitet vid 
testtillfället

932 1120 930 4622 11407 3802,2

Total
Testad 
kvantitet

20 20 20 26 160 246

Funna större 
defekter

0 0 0 2 4 6

Funna mindre 
defekter

3 3 3 7 12 28
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Bilaga 5. Exempel på kvalitetsrapport taget från Gina Tricot, Sanyang factory. Rapporten är 
utställd av Agenture.
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Bilaga 6: Definitionen av en liten/stor plaggdefekt:
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Intervjuer 

Bilaga 7 - Intervju med Emma Palmér - VD på kvalitetkontroleringsföretaget Fangsi

1. ”Lär sig” dina kunder av de otillräckliga produktionsresultat (defekter) som du 
rapporterar, eller stöter du på att samma problem återupprepas av samma 
varumärke? 

Emma: Både och, och det gäller främst leverantörerna som lär sig men även kunderna om 
vad de bör highlighta till sina leverantörer och se upp lite extra med. Vissa defekter är 
generella och följer med de flesta stilar. Andra defekter på liknande stilar mellan 
säsongerna har vi sett reduceras genom att ha jobbat aktivt med dem.

1. Finns dina resultat med i deras system för ny produktutveckling?
Emma: Tyvärr inget jag vet mer i detalj. Men jag vet att flera av våra kunder följer upp 
resultaten från inspektionerna mellan säsongerna.

1.

1. Konsulterar varumärken Fangsi innan de använder nya avancerade material/
detaler?

Emma: Ja ett flertal varumärken konsulterar natific (som numera även är Fangsi så därför 
svarar jag ja :).

1.

1. Hur arbetar Fangsi med att få fabriker att producera bra resultat på detaljer/material 
som tidigare lätt till problem?

Emma: Om det är problem med t.ex. finisheringar och infärgning så kan vi göra R&D på 
kontoret för att sedan ge support på distans och/eller ge support och övervaka på plats i 
fabrik för att leverantören ska få fram önskade effekter. Är det problem i t.ex. 
sömnadsstadiet kan vi ge input på vad som ev orsakar problemen och förlag på lösningar 
samt vara extra närvarande i fabrik med start tidigt i processen.

1. Finns det några utmärkande produktionsproblem för företag som producerar ”fast-
fashion” (kläder med produktutvecklingstypen snabbt marknadsbesvarande där 
ledtiderna behöver vara korta)?

Emma: Inget som jag har tillräckligt underbyggt, men tryck på fabriker gör att de kan vara 
mindre noggranna. Slarv och mindre tid för justeringar blir ofta resultatet av korta ledtider.

1. Ser du några produktionsstrategier med syftet att ”korta ledtiderna” som vanligen 
resulterar i otillräckliga produktionsresultat? I så fall vilka? Hur påverkar de?

Emma: Inga specifika strategier som jag tillräckligt underbyggt kan säga något om. Men 
generellt inte ta sig tiden eller kostnaden att jobba förebyggande för att i slutändan 
reducera både kostnad och tid. (omarbete reduceras etc.) Även att veta om en färg eller 
finishering kommer att klara de kvalitetskrav som man har innan labdip startar (men det är 
ju inte en strategi att inte veta det…).
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Bilaga 8 

Hur många arbetar på företagets produktionskontor? Hur mycket omsätter bolaget och hur gammalt 
är det?

På H&M’s produktionskontor i Shanghai jobbar ca 700 personer. Bolaget omsätter ungefär 150 
miljarder kronor och har varit verksamt sedan 1947 i Västerås.

1. Vänligen markera vilken/vilka produktutvecklingstyp(er) som karaktäriserar företagets arbetssätt 
för produktutveckling?
 

• Experter inom olika områden som samarbetar för att utveckla en produkt. X

• Att produktutveckling baseras på kvalitetssäkrande källor. Dessa är ofta karaktäriserade som 
teknisk data från leverantörer, kundkritik och informationsökning från trovärdiga 
akademiska källor.

• Marknadsbesvarande genom korta ledtider. Detta genomförs genom att vänta ut 
marknadstrender och producera en produkt som passar trenderna med så liten risk som 
möjligt för att ett företag producerar fel produkt. X

 Marked above with X
 
1.        Hur ser ni på företaget till att plaggen som designats matchar företagets profil och prisklass?
 Product Developers have responsibility that the developments have the right look as the brand 
required. One always develop according to target price so the supplier and production office knows 
within what frames to keep the product.
 
1.        För vilka aspekter analyseras de material och trimmings som ska användas?
Chemical and certain physical tests. i am not too involved in this, it is the material teams 
responsibility to secure the materials we are using aslo for developments. 
 
1.        Genomgår plagget en miljöanalys för om den skulle kunna produceras mer miljösmart?
 i am not really sure if the actual making way is looked upon, but all H&M suppliers have to follow 
the CSR  and environmental standards. 

1.        Har företaget en materialpool som kan användas innan nytt material köps in?
 every brand book material if needed for a whole season. some do some dont, if so we use what is 
already booked before ordering new. 

1.        Konsulteras en designer av en textiltekniker under den kreativa processen för huruvida de 
designdetaljer och material som används matchar företagets profil?
 yes, both in buying office and from production office side. 

1.        Vilka strategier använder ni för att korta led-tider utan att produktionsresultatet påverkas?
 different typ of of speed methods are used depending on product type and request from buyer to be 
able to repeat or catch trends in season. if so we use already booked and secured fabric as well as 
usually not too complex styles that have been done before or very similar styles. 
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1.        För ledtidspressning med sig kvalitetsbrister? Hur? Vilka är vanligast?
it is impossible to connect it totally to the speed method, as some mistakes could have happened 
anyway in a normal production flow. but probably small making mistakes could happen more often 
in a speed method if the product is new to the supplier. but we would never request speed method if 
the supplier not can guarantee the quality as we won't ship products that won't pass the quality 
check. 
 
1.        Hur lång är normalt en produktutvecklingsprocess? (Från inspirationssamlande tills att 
bulkproduktionen startar)
from 4 weeks to several months, depending on if it is a development on material level that is known 
or not.  

1.        Hur lång ledtid förväntas av fabriken?
 depending on what type of garment. from 6-14 weeks, very roughly estimated. 

1.        Vilka digitala hjälpmedel använder företaget för att kommunicerar företaget till det 
intermediära företaget/fabriken?
 phone, computer, supplier portal, web phone mettings, order follow up system, web conferences 
etc 

1.        Vilka missförstånd uppstår vanligast när varumärket kommunicerar med sitt 
produktionskontor/fabrik?
anything could be misunderstood. but most common would be the outlook of the details of complex 
garments that a supplier has not produced previously.  

1.        Är företaget rädda för eventuell outsoucing från sina leverantörer?
 i think all companies are, as when won't own their own factories a 100% guarantee of honesty is 
hard, especially when it comes to peak seasons. but as H&M has rules that all 2nd step supplier 
needs to be approved and pass the H&M standards, the supplier might face to be faced out as a 
supplier to H&M if the outsourcing comes to our knowledge. so most suppliers wouldn't risk it i 
believe. 

1.        Hur arbetar företaget för att kontrollera detta?
 with supplier check ups. 

1.        Är företaget lyhörda för vilka sömnads/materialvalsjusteringar som produktionskontoret 
rekommenderar?
 yes. as the production office are the experts in making garments the buyers usually listens to what 
they recommend. 

1.        Är det svårt att få lap-dips att stämma? Hur många lab-dips genomförs normalt?
depending on color and material, but usually maybe 1-2 rounds, sometimes it can be up to 4 times. 
we always use same light boxes and same color codes to make it easier. but for some materials and 
quantities it is hard to control.
 
1.        Är Guanxi något som företaget lägger vikt i? i believe so. long term relationships with 
suppleirs is crucial for good production, 
i
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2.        Upplever företaget att arbetarna på fabriken/produktionskontoret kommer med innovativa 
förslag och lösningar på problem?
 i can only speak for the production office as i don't work direct with suppliers, and buyer always 
listens to suggestions if it will result in a more secured product. or cheaper price for ex.  

1.        Har företaget några problem med att sina kvalitetskontrollanter är korrupta?
not that i know of , and there is non tolerance for it. so i don't think so. 

1.        Är annan korruption problematisk för företagets produktkvalitet?
 not that i know of. 

1.        Är kvalitetskontroll ett verktyg som företaget använder för att säkerställa sin 
produktionskvalitet?
 yes, always.

1.        Hur stor del av företagets bulk (i %) har normalt defeter? (Svara gärna i minor/major defects)
it varies so much on product type, qnty of order and from case to case that it is hard to say. but i 
believe that between 3-5% could be ok, but it depends on the size of the order of course. 

1.        Använder företaget provproduktionen för att hitta eventuella sömnadssvårigheter?
when making counter sample i believe supplier will test if they will find and difficulties in making 
the product, but usually we have gotten so many samples before, development sample, quotation 
sample etc, so it will be noticed earlier. 

1.        Upplever företaget att det förfaller kvalitetsdifferens när fabriken går över från 
provprosuktion till bulk?
 it might happen, depending on the size of orders. as there is always difficulties to secure the whole 
bulk. but also after running the bulk the workers also improve and get used to the product. so the 
workmanship will always differ a little. 
1.        Hur arbetar företaget för att ta reda på om sådana situationer kan komma att uppstå?
 not that i know of, but i do not work with these kind of questions 

1.        Ser företaget sig själv som kund i produktionsprocessen eller anser företaget primärt att sina 
kunder är kund?
ti
i  think they see themselves as a customer.

Bilaga 9:

Questionnaire 1.1 - Yuan Moon, H&M 20130405
 -----------------------------

A.      1.1 
What is you’re title at what brand?
 Sernior Merchandiser   

A.      1.2 
Please describe your main task(s) with one sentence:
Soucing fabric and negotiate price

A.      1.3 
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What system are you using today to communicate with the production office/factory?
QQ

A.      1.4 
Is there anything in particular that is not satisfying with this system? (Pls. note no more than 5 
difficulties)
Generally ok, but it is difficult to check some record if need.
-------------------------------

A.      2.1 - First Sample
2.1.1
Are the any common reasons why the result from the first sample production is not satisfying?
The factory  needs time to understand the styling buyers need. They  are not asking, or telling what is 
god styles. They should.
2.1.2
What are the most common comments you give the production office?
no concept at time
2.1.3
Is there any common unsatisfying responds to your comments?
no
2.1.4
Is there any feedback that the production office have hard to understand?
yes, sometimes, they will check with us, most of the times the factory will not ask us. This is a 
problem.
--------------------------------

A.      3.1 - Second Sample/SMS
3.1.1
Are the comments fully adjusted when receiving the SMS/2nd sample?
Almost they can
3.1.2
Common difficulties? 
no
------------------------------
3.2 - SMS
3.2.1
How often is one more sample made before PPS? (Pls answer in general %)
90%
3.2.2
Most common reasons why?
Need to check the improvement based on last sample comments
---------------------------------
3.3 - SMS
3.3.1
Are there any common comments you give the production office before PPS?
No
3.3.2
Normally response?
No
3.3.3
Is there any feedback that the production office have hard to understand?
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No - 
--------------------------------

A. 4.1 - PPS
Is there any pattern of issues when making a perfect PPS sample?
Sometimes, Client has standard paper pattern
-------------------------------

A.      5.1 - Moving to Production
Is there anything in particular that worries you in terms of making quality, when moving on to 
production?
Yes
---------------------------------
A. 6.1 - Quality Control
6.1.1
Along the production, is there any clear patterns of what defects are more commonly reported by 
QC?
Few times
6.1.2
What are the most common making quality defects found by QC?
Workmanship
6.1.3
Are there any common defects that the factory have problems to adjust?
Yes,  such as problem is caused by fabric shrinkage.
6.1.4
Is there any feedback that the production office/factory have hard to understand?
No
-----------------------------------------

Bilaga 10 - Camilla Laursen Bestseller

1. Hur många arbetar på företagets produktionskontor? Hur mycket omsätter bolaget och hur 
gammalt är det?

På Bestseller’s produktionskontor i Shanghai jobbar ca 100 personer. Bolaget omsätter ungefär 21 
miljarder kronor och har varit verksamt sedan 1975 i Åhus, Danmark.

1. Vänligen markera vilken/vilka produktutvecklingstyp(er) som karaktäriserar företagetets 
arbetssätt för produktutveckling?
 

• Experter inom olika områden som samarbetar för att utveckla en produkt. 

• Att produktutveckling baseras på kvalitetssäkrande källor. Dessa är ofta karaktäriserade som 
teknisk data från leverantörer, kundkritik och informationsökning från trovärdiga 
akademiska källor.

• Marknadsbesvarande genom korta ledtider. Detta genomförs genom att vänta ut 
marknadstrender och producera en produkt som passar trenderna med så liten risk som 
möjligt för att ett företag producerar fel produkt. 
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1.        Hur ser ni på företaget till att plaggen som designats matchar företagets profil och prisklass?
 The suppliers are carefully chosen to provide us with material and making that suits our profile.
 
1.        För vilka aspekter analyseras de material och trimmings som ska användas?
The suppliers we use are nominated to follow our MOQ, cost, chemical, and CSR standards. Of 
course these are tested
 
1.        Genomgår plagget en miljöanalys för om den skulle kunna produceras mer miljösmart?
Yes, but the price and lead time has more importance. 

1.        Har företaget en materialpool som kan användas innan nytt material köps in?
Sometimes, but recently we have tried to minimize the amount of woven heavy woven and form 
knit product instead. This speeds up the proces, less labour and basically no waste. The yarn is of 
course bought in big bulk that sometimes have carry over stock that we use before buying NEW OF 
THE SAME.

1.        Konsulteras en designer av en textiltekniker under den kreativa processen för huruvida de 
designdetaljer och material som används matchar företagets profil?
 yes, but we rely on our suppliers to check this.

1.        Vilka strategier använder ni för att korta led-tider utan att produktionsresultatet påverkas?
QC.

1.        För ledtidspressning med sig kvalitetsbrister? Hur? Vilka är vanligast?
We normally work with high pressur systems where as our supplyer has to priorities us to stay 
onboard. This includes lead times, price, quality level where as we do not accept to high levels on 
anything. So, unless a making technique is new the supplier most often do a fine job. Small making 
mistakes can always occur though.
 
1.        Hur lång är normalt en produktutvecklingsprocess? (Från inspirationssamlande tills att 
bulkproduktionen startar)
4 weeks for basic. Otherwise its an ongoing process.

1.        Hur lång ledtid förväntas av fabriken?
6-8 weeks. woven sometimes 10. 

1.        Vilka digitala hjälpmedel använder företaget för att kommunicerar företaget till det 
intermediära företaget/fabriken?
CAD, CAM, ERP, PM phone, mail, qq, visiting suppliers.

1.        Vilka missförstånd uppstår vanligast när varumärket kommunicerar med sitt 
produktionskontor/fabrik?
trend sensative making details. 

1.        Är företaget rädda för eventuell outsoucing från sina leverantörer?
we accept no outsourcing. this can be punished with cut business. this is in our company policy.
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1.        Hur arbetar företaget för att kontrollera detta?
careful QC

1.        Är företaget lyhörda för vilka sömnads/materialvalsjusteringar som produktionskontoret 
rekommenderar?
 yes. we listen a lot to the suppliers sense they are ”the expert in that field”

1.        Är det svårt att få lap-dips att stämma? Hur många lab-dips genomförs normalt?
yes, about 4-5 is usual. this is time consuming problem.
 
1.       Är Guanxi något som företaget lägger vikt i?
yes, a good relationship helps in all supplier contexts.
i
2.        Upplever företaget att arbetarna på fabriken/produktionskontoret kommer med innovativa 
förslag och lösningar på problem?
Yes, but normally we ask them for opinions.

1.        Har företaget några problem med att sina kvalitetskontrollanter är korrupta?
no

1.        Är annan korruption problematisk för företagets produktkvalitet?
no, sometimes the forwarding company holds gods awaiting bribes. but we never give them 
anything.

1.        Är kvalitetskontroll ett verktyg som företaget använder för att säkerställa sin 
produktionskvalitet?
 yes this is one of the most used tool for quality assurance.

1.        Hur stor del av företagets bulk (i %) har normalt defeter? (Svara gärna i minor/major defects)
up to 10 % sometimes unfortunatelly.

1.        Använder företaget provproduktionen för att hitta eventuella sömnadssvårigheter?
they send all samples back to denmark due of this reason.

1.        Upplever företaget att det förfaller kvalitetsdifferens när fabriken går över från 
provprosuktion till bulk?
yes. this can be a problem with more complex styles.
1.        Hur arbetar företaget för att ta reda på om sådana situationer kan komma att uppstå?
earlier situations. but we normally trust the suppliers that the can deliver.

1.        Ser företaget sig själv som kund i produktionsprocessen eller anser företaget primärt att sina 
kunder är kund?
yes, we are a customer as well as our customers are our customers.
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Bilaga 11 - Vivian Lv, Bestseller 20130418
 -----------------------------

A. 1.1 
What is you’re title at what brand?
Vivian: Department head of VM in Bestseller Shanghai office.

A. 1.2 
Please describe your main task(s) with one sentence:
Vivian: help and support Denmark buying to sourcing supplier, fabric, trimmings and suppliers in 
China,  following up sample orders and bulk orders, control the quality of bulk.

A. 1.3 
What system are you using today to communicate with the production office/factory?
Vivian: We have a system call bestinfo2(supplier portal). All the suppliers have the usename and 
password for their own. We place the orders  on portal to suppliers. In daily work, we mainly  use 
mail and phone call to contact.

P.S.: I am not so sure what kind of system you mean here. You can call me if you need more details.

A.
Is there anything in particular that is not satisfying with this system? (Pls. note no more than 5 
difficulties)
Vivian:

1. Supplier calculated the performance in USD, while our system used EUR on portal. 
2. We can not  use the portal for detail following up of sample orders and bulk orders, incl. 

shipping doc. and payment. Each supplier will have another ERP system.

------------------------------- 
A. 2.1 - First Sample

2.1.1
Are the any common reasons why the result from the first sample production is not satisfying?
 Vivian: 

1. Most of the styles, we will not provide MMC to supplier for 1st samples. Supplier will make 
1st samples acc. to Bestseller dummy which will cause the fitting problems.

2. No correct fabric in correct color for 1st sample. Normally they use stock fabric.
3. No correct trimmings in correct color for 1st samples. 

2.1.2
What are the most common comments you give the production office?
Vivian:

1. Fitting comments and workmanship
2. color comments
3. Fabric quality and trimming comments
4. Measurement

2.1.3
Is there any common unsatisfying responds to your comments?
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Vivian:
1. Measurement way different between us and suppliers. 
2. We sometimes asked for a new supplier for little comments.
3. Not realistic request for fabric and trimmings. Such as for jacquard fabric, supplier can not 

make handloom, but we insist to see it for color and pattern app. 
4. Price.

2.1.4
Is there any feedback that the production office have hard to understand?
Vivian:

1. Not understand our trend material. 
2. Fitting comments for some special styles. 
3. Tolerance of measurement and grading for some small part.

--------------------------------
A. 3.1 - Second Sample/SMS

3.1.1
Are the comments fully adjusted when receiving the SMS/2nd sample? 
Vivian: No all of styles are fully adjusted.

3.1.2
Common difficulties? 
Vivian:

1. Tight delivery of ss. Normally supplier will have one month after they receive sketch for 
sample orders. 

2. Small qty of sample orders. We request 80pcs ss for each styles. All the fabric will be dyed 
in small lot which will cause uncorrect color and handfeeling.

3. Misunderstanding for the fitting comments.

Most common reasons why?
See above

---------------------------------
3.3 - SMS
3.3.1
Are there any common comments you give the production office before PPS?
Vivian:

1. Fitting
2. Fabric quality and color
3. Trimming quality and color
4. Workmanship

3.3.2
Normally response?
Vivian:
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1. Because of the del., actually most of suppliers started the production before receiving PPS 
comments. So for PPS, we can not make to many changes. 

2. Even though supplier did not start production, we can not change the MMC too much which 
will cause the different paper pattern and fabric consumption. 

So for PPS comments, it is only for us to check if everything is correct from bulk to avoid big 
mistake.

3.3.3
Is there any feedback that the production office have hard to understand?
Vivian: 
Most of time no. except some big changes they can not do.

--------------------------------

A. 4.1 - PPS
Is there any pattern of issues when making a perfect PPS sample?
Vivian: It is too late to have the pattern issues for PPS sample. We should find all the pattern 
problems when making app. samples.

-------------------------------
A. 5.1 - Moving to Production

Is there anything in particular that worries you in terms of making quality, when moving on to 
production?
Vivian:

1. Color difference.
2. Final wash eff. and handfeeling.
3. Measurement of bulk. 
4. Workmanship
5. Trimmings, especially for sequins and studs etc.

---------------------------------
A. 6.1 - Quality Control
6.1.1
Along the production, is there any clear patterns of what defects are more commonly reported by 
QC?
Vivian:
We used AQL 2.5 for inspection.

6.1.2
What are the most common making quality defects found by QC?
Vivian:

1. Color difference.
2. Defects on fabric.
3. Measurement.
4. Packing.
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5. Workmanship.
6. Loose thread and crinkle samples.
7. Incorrect carton size.

6.1.3
Are there any common defects that the factory have problems to adjust?
Vivian:

1. Pattern problem
2. Fabric color problem
3. Measurement problem when make the bulk production too small.

6.1.4
Is there any feedback that the production office/factory have hard to understand?
Vivian: Not so many. All the misunderstanding should be solve before production. Otherwise it 
might cause huge mistake and claim. 

-----------------------------------------

Bilaga 12 - Gina Tricot - Anonym respondant

1. Hur många arbetar på företagets produktionskontor? Hur mycket omsätter bolaget och hur 
gammalt är det?

På Gina Tricots produktionskontor i Shanghai jobbar 9 personer. Bolaget omsätter ungefär 2 
miljarder kronor och har varit verksamt sedan 1997 i Borås.

1. Vänligen markera vilken/vilka produktutvecklingstyp(er) som karaktäriserar företagetets 
arbetssätt för produktutveckling?
 

• Experter inom olika områden som samarbetar för att utveckla en produkt.

• Att produktutveckling baseras på kvalitetssäkrande källor. Dessa är ofta karaktäriserade som 
teknisk data från leverantörer, kundkritik och informationsökning från trovärdiga 
akademiska källor.

• Marknadsbesvarande genom korta ledtider. Detta genomförs genom att vänta ut 
marknadstrender och producera en produkt som passar trenderna med så liten risk som 
möjligt för att ett företag producerar fel produkt.

En kombination av alla ovan, arbetssätten variera mellan olika varugrupper.

 
1.        Hur ser ni på företaget till att plaggen som designats matchar företagets profil och 

prisklass? Bästa plagg till bästa pris i rätt tid. Detta genomsyrar hela organisationen. 
 

1.        För vilka aspekter analyseras de material och trimmings som ska användas? Funktion, 
outlook, att alla material är tillåtna enl våra standards. Detta kontrollerar vi givetvis i 
laboratorier etc.
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1.        Genomgår plagget en miljöanalys för om den skulle kunna produceras mer miljösmart? 
Ja, vi jobbar enl våra hållbarhetsmål. Offentliga handlingar som står på hemsidan. Där 
bland annat att jobba mer med återvunnet material och ”better cotton”. Detta är för 
tillfället en stor satsning.

 
1.        Har företaget en materialpool som kan användas innan nytt material köps in? Ja det är 

vissa running material som bokas. Dessa bokas ofta i 50 000 meter som används till 
genomsnitt 5-7 plagg under 2 säsonger. 

 
1.        Konsulteras en designer av en textiltekniker under den kreativa processen för huruvida de 

designdetaljer och material som används matchar företagets profil? Ja. I designstadiet 
arbetar vi i team. 

 
1.        Vilka strategier använder ni för att korta led-tider utan att produktionsresultatet påverkas? 

Sekretess. Får tyvärr inte uttala mig om detta.
 

1.        För ledtidspressning med sig kvalitetsbrister? Hur? Vilka är vanligast? Dålig making, 
måttmissar. 

 
1.        Hur lång är normalt en produktutvecklingsprocess? (Från inspirationssamlande tills att 

bulkproduktionen startar) Helt olika beroende på produkt, omöjligt att säga ngt generellt.
 

1.        Hur lång ledtid förväntas av fabriken? Sekretess. Får tyvärr inte uttala mig om detta.
 

1.        Vilka digitala hjälpmedel använder företaget för att kommunicerar företaget till det 
intermediära företaget/fabriken? De vanliga på som stora modebolag arbetar med. Mellan 
varumärket och fabriken så går det mest via e-mail och fabriksbesök.

 
1.        Vilka missförstånd uppstår vanligast när varumärket kommunicerar med sitt 

produktionskontor/fabrik? Mått.
 

1.        Är företaget rädda för eventuell outsoucing från sina leverantörer? Till viss del, ja.
 

1.        Hur arbetar företaget för att kontrollera detta? Sekretess. Får tyvärr inte uttala mig om 
detta.

 
1.        Är företaget lyhörda för vilka sömnads/materialvalsjusteringar som produktionskontoret 

rekommenderar? Ja. Detta försöker vi lyssna till men vi upplever ibland att fabriker och 
produktionskontor inte har dessa arbetssätt implementerade. 

 
1.        Är det svårt att få lap-dips att stämma? Hur många lab-dips genomförs normalt? Vissa 

leverantörer har svårare än andra. Normalfallet 1 labdip.
 

1.        Är Guanxi något som företaget lägger vikt i? Vet ej vad det är.

2.        Upplever företaget att arbetarna på fabriken/produktionskontoret kommer med 
innovativa förslag och lösningar på problem? Ja. Vissa lev mer än andra. Detta jobbar vi 
aktivt med att ändra.
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1.        Har företaget några problem med att sina kvalitetskontrollanter är korrupta? Inget jag 

känner till.
 

1.        Är annan korruption problematisk för företagets produktkvalitet? Inget jag känner till.
 

1.        Är kvalitetskontroll ett verktyg som företaget använder för att säkerställa sin 
produktionskvalitet? Ja, alltid. Enl våra standards.

 
1.        Hur stor del av företagets bulk (i %) har normalt defeter? (Svara gärna i minor/major 

defects) Minor defects från de flesta lev. ska man alltid räkna med. Det kan finns mindre 
sömnadsmissar m.m. på upp till 5 %.

 
1.        Använder företaget provproduktionen för att hitta eventuella sömnadssvårigheter? 

Känner ej till detta. men jag antar att det är då sådana problem upptäcks internt i fabriken. 
 

1.        Upplever företaget att det förfaller kvalitetsdifferens när fabriken går över från 
provprosuktion till bulk? Inte vad jag känner till.

 
1.        Hur arbetar företaget för att ta reda på om sådana situationer kan komma att uppstå? Vi 

konstruerar vanligast inte så avancerade plagg, så nya sömnadstekniker är inget vi 
normalt använder.

 
1.        Ser företaget sig själv som kund i produktionsprocessen eller anser företaget primärt att 

sina kunder är kund? Slutkunden är kund!

Produktionskontor - intervjuer

Bilaga 13

Production Office Merchandiser Interview at Bestbase in Hangzhou - Light Weight Woven Defects 
due to Lack in Communication - Focus on Sewing

Barbie Chan - Senior Merchandiser, Bestbase - 20130428

-------------------------------
Additional question about shorting lead times:
What methods can be used to receive short lead times in production.

- More production lines, this is hard to get more workers, especially during high season
- Shipping the fabric bulk in different parts. Ex 10000 meters at the time three times if the total 

qualtity is 30000 meters.
- Outsource the production to partner factoris. This only with telling the brand first
- Lose some details in the garment

1.0 - Sampling process
1.1
Please identify  common reasons why the result from the first  sample to the PPS sample of your 
light woven production is not satisfying to the brand/customer? 

69



French seam.
Hard details to make
Arm hold french seam
Money can solv these problems
Lower brand - very low price, speed making
Gucci - different brand have differnat problems, speediest making, lowest cost.
Crepe - cost time costing solution.
Pattern that is matchin on differant parts of the parts.
Everything can be done.
New design ideas are harder to implemsnt
Big costing when 
Different brands should have different making solutions stated in their businessplan.

1.2
Common reasons why?

Qvoted price on the way the want us to make it.
Differnet factoryes have different machines.

1.3 Does it often happen that  you know/can predict, what parts in a making process that will be 
difficult to exceed good results in the bulk production?
No

1.4 
Do you normally discuss these difficulties with the customer and find better solutions?
small companies. we will find a factory that can make diffent products.

Design solutions, what is more pricing - not problematic.
Second option
Higher brands do not really want suggestions.

1.5
Are the problems from the sampling often the most common even in the bulk production?
No, sampling is solving the problems.

Qvote the price. Time and money is changed. 
If the buyer insists, we are being flexible, bringing a better price. 
Pay more attention but can not be removed, transfer print.
Time, lead time quick orders. plan to make before.
Artwork
Quick comment solutions, special lead time, special approval time.
Divide the quantity, to get shorter lead time.

1.6
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Problems/Defects that occur in the making process. Which are the most problematic, meaning the 
ones that the factory can not amend, resulting in either discarding or selling the goods at a 
discounted price? 

2.0 - Sewing/Workmanship:

2.1 What parts of these are the most critical in the sewing process?
there are not really the sewing in itself that is more critical but what details that are more suitable 
for  specific brand depending on what price level they are at.

2.2 Why?
Their price level

2.3 How do you prevent above mentioned defects?
if there are critical detail solutions we try  to find more suitable ones. but if the brand insists on one 
solution that we make, that can be the most critical in the terms of the making.

2.4 How is the worker informed about comments received from the customer involving  sewing 
complexness?
they complain, buyers request, to complex instructions find other way of doing smthing.

Bilaga 14:

Production Office Merchandiser Interview at Bestbase in Hangzhou - Light Weight Woven Defects 
due to Lack in Communication - Focus on Sewing

Intervju - Nancy - 20130504

-------------------------------

1.0 - Sampling process
1.1
Please identify  common reasons why the result from the first  sample to the PPS sample of your 
light woven production is not satisfying to the brand/customer? 

details change, more changes in a style. general change in a style. 
time, short time frame.
fabric quality change, 
artwork is complex
bad details, details that is not able to be made. Too specific
the factroy dont like to do some special details
Hard materials to use

1.2
Common reasons why?
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bad detail description, hard details to make
Time is too short
Material choice is bad, slippery, elastic. different materials together

1.3 Does it often happen that  you know/can predict, what parts in a making process that will be 
difficult to exceed good results in the bulk production?
artwork can affect the making quality. 
special details require longer time, less profit.

1.4 
Do you normally discuss these difficulties with the customer and find better solutions?
yes in general, 
yes they try, always find a way to solv the problem.
asks for factory sugestions - 

1.5
Are the problems from the sampling often the most common even in the bulk production?
yes, sample problem. communicate it with buyer.
often no communication tends to cause problems.

1.4
Problems/Defects that occur in the making process. Which are the most problematic, meaning the 
ones that the factory can not amend, resulting in either discarding or selling the goods at a 
discounted price? 
discount, big defects. often pick out. 

2.0 - Sewing/Workmanship:

2.1 What parts of these are the most critical in the sewing process?

2.2 Why?

2.3 How do you prevent above mentioned defects?

2.4 How is the worker informed about comments received from the customer involving  sewing 
complexness?
the manager complain, 
buyers request is the most important,
workers get fired of they are bad 
to complex instructions find other way of doing smthing.
special styles.
accept other workmanship than expected

Bilaga 15:
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Production Office Merchandiser Interview at Bestbase in Hangzhou - Light Weight Woven Defects 
due to Lack in Communication - Focus on Sewing - Details and Materials

Jeorgi - senior merchandiser at Online Design in Shanghai, Zara. 2013 05 07

Questionnaire 

-------------------------------

1.0 - Sampling process

1.1
Please identify  common reasons why the result from the first  sample to the PPS sample of your 
light woven production is not satisfying to the brand/customer? 
Information is not clear
Complecated garments
Stock and trimms that are acurate are a good thing for the hole process.

1.2
Common reasons why?
Process in the factory. A factory  is either good or bad, and are in all cases producing only one kind 
of garment.

1.3
Are the problems from the sampling often the most common even in the bulk production?

Yes, that is the the general situation that it is the same problems in the sample and the bulk.

1.6 How is the worker informed about comments received from the customer involving  sewing 
complexness?

Its about  choosing the right factory from the beginning.

2.0 - Sewing/Workmanship:

2.1 
What details/ specific parts in a construction are often the most problematic to make?  /Brings more 
defects to the bulk? (are more time consuming/ more expensive)

Designers dont know what  details they can design. 
Costing, details or making solutions are as expensive solutions are harder to make.

2.2 
What properties significants a more/less complex detail/structure to make?
Will come in e-mail. - No email collected, even after asking. (20130518)
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2.3 
Are there any material choices in a construction that are more/less easy to process than others? / 
Brings more defects to the bulk? (are more timeconsuming/ more expensive)

Hand feeling is hard to produce if you dont have a lot of money to put in to the process.
But in general is the material not a problem in the sewing process. Sense we are producing coats 
and suiting the materials that are used in this range of the industry are made for this purpose. 

2.4 
What properties are more/less hard to process in general when it comes to fabric selection?

yes, designers don’t know how to achieve the desired in production.

2.3 
How are the above standing defects prevented?
-
2.4 
Could you think of a way to prevent these better?

Factroies have always more knowledge and the brand
The green will are different through the company and the production process.
Supplier select the supplier,
Better comments from the designer, simplified.
Clear and easy descriptions.
One technician through the process. It used to be a buyer, qc and tech. that was optimal for quality.
Find the right factory in the right country is key.
Details are not a big issue.

Bilaga 16:

Questionnaire - Camo production office for J.Lindeberg

-------------------------------

1.0 - Sampling process
1.1
Please identify common reasons why the result from the first sample to the PPS sample of your 
light woven production is not satisfying to the brand/customer?
There are several reasons, which are:
-selection of fabric according to the style
-making of pattern according to the fabric and style
-flexibility of fabric during making of style
-combining various details on appropriate style
-selection of lining and other trim according to the style
-price of finished product
 
1.2
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Common reasons why?
In most cases, the designers do not coordinate their work with the pattern makers or with 
production. There is not enough cooperation between the departments. The designers are not 
informed on production capabilities and aligning style production as well as aligning fabric to the 
specific style. In most cases, if we have the same style made in two different fabrics, the pattern 
makers are not adjusting their patterns to the fabric.
 
1.3
Does it often happen that you know/can predict what parts in a making process that will be difficult 
to exceed good results in the bulk production?
At the moment when the sketches and patterns are received, together with the information on the 
fabric which will be used for individual styles, the sample room and makers know which details or 
phases will be difficult for production. The main reason is that the designer is not completely 
familiar with the phases of the sewing or do not know production.
 

Do you normally discuss these difficulties with the customer and find better/easier solutions?
The customer is introduced to all of the problems during the construction of the first sample. In 
most cases, if the designers are consulted, they do not allow changes. In practice, we often 
encounter cases where the designers are introduced to the problems of production only after 2-3 
styles are made.
 

1.5
Are the problems from the sampling often the most common even in the bulk production?
If the customer accepts the suggestions of the producer and any problems are resolved in the very 
beginning, problems during production rarely appear.

1.6
How is the worker in the factory informed about comments received from the production office or 
the customer involving  sewing complexness?
When the first comments on a sample are received, the sample room makes a new sample. 
Comments regarding the first sample are first reviewed by the supervisor of the sample room, who 
then discusses them with the pattern maker that was in charge of the specific sample. Only after the 
comments are cleared and the customer approves the model is anything sent to production. 
Production receives the approved style with the description of the operations. Production does not 
receive styles which have not been completely fixed. The lines are divided by line chiefs and every 
line chief has specific instructions on following his/her part of production.

2.1
What parts of the sewing process are the most critical, meaning - are most likely to cause defects?
Firstly, it’s very important how the cutting room cut all ditalis

Jackets: sewing of pocket, lapels, zippers, making of sleeves
Pants: Sewing of pockets, belt and zippers
Coats: sewing of pockets, collars, lapels, sleeves
Shirts: Sewing of collar, cuffs
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Ironing the finished production is a very important factor in the final product.
The most skilled workers have to be assigned to the above operations.

Why?
The above operations are the most sensitive, if a mistake is made during their execution, it cannot 
be fixed later.
2.3
How do you prevent above mentioned defects?
Control during (in between) the different phases is important to remove defects on time while final 
control is necessary for removing small, detailed defects, if they appear.

Factories:

Bilaga 17:

Sanyang Engineerng Interview with production engineer Li Wang 20130518

1.0 What are the most complex sewing processes/details when manufacturing light weight 
woven garments?

请告之做轻薄型面料最复杂的工艺和细节是什么?

There a lot of rather complex time consuming details and in this factory we make a certain kind of 
product that has a certain quality level. Even if we peoduce light weight woven product, not all 
kinds of light weight woven products would suit this factory. Like complex dresses for higher 
brands would not suit this operation.

Ex. sequensing that has to be perfekt might not suit our worker. etc.

2.0 What are the most complex fabrics to process in the light weight woven production? / 
What characterizes complex fabrics to use? 轻薄型面料最难做的面料是哪种?请告之此面料
特点。

Heavier fabric wheight is not recommended in this factory. Those are normally 200 g/m2 and up.

Special finishes on the light weights might break the mashiens.

Combinding of PU and light is doable but time consuming.

3.0 How do Textile Engineers working with eliminating defects that derives from complex 
sewing detailing and complex fabric usage? (IMPORTANT QUESTION), please list: systems, 
tools etc. that you use to minimize errors in the sewing process) 面料技师怎么处理由于复杂工
艺以及用难做的面料导致产生的疵品?(这是一个很重要的问
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题),请列明,系统,工具等等一系列你用来减少缝制过程中产生的错误。

Engineers guide the sewing workers.

Here at Sanyang we sometimes creates sweing patterns for details, epecially for the neckline and 
collar. These are hard paper patterns that the worker can sew after.

If the customer have insisted of doing something that we would not recommend a high amount of 
qc work has to be implemented.

To set up a lineproduction we calculate the time it takes to sew into money. If a style takes to long 
for a customer to make it has to be changed. But customer are normally not accepting change so 
most of the times in this cases the style is just taken out. 

4.0 Is there anything that the customer (clothing brand) could do to prevent these errors from 
happening?

顾客有没有一些预防这些错误的措施。

Tank our sugestions.

5.0 Could this be solved in the sampling process? If "Yes" - How?

这些问题能在生产样衣的过程中解决吗?如果是的话,请告之怎么解决的。

The sampling process is to figure out what to be done in what way. If a problem apperas in this 
problem it will stay a problem in the late process.

Bilaga 18:

Mr. Chang - Textile Engineer - Nuo Fu Te - High Garment Quality - 20130513

1.0 What are the most complex sewing processes/details when manufacturing light weight 
woven garments?

请告之做轻薄型面料最复杂的工艺和细节是什么?

This factory has a very high quality level and at the market we are seen as one of the most 
competative when it comes to detalining in womens light leight garments. 

But even if the customer themselves do not notice this, it is in the sewing process where we have to 
put extra effort. We guarantee the highest quality and the cause of this is our high level operation. 
Workers are skilled, management are trained and qc staff will remove errors. These two parameters 
are probably the largest problem for all factories, sinse this is the hardest part to get right.

But normally details as cuffs and collars, sequancing, plating, embrodery that needs to be perfect 
are quite complex to produce. 
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2.0 What are the most complex fabrics to process in the light weight woven production? / 
What characterizes complex fabrics to use? 轻薄型面料最难做的面料是哪种?请告之此面料
特点。

We don’t have any specific problems with any fabrics. as long as they fit into our machines. The 
problem is when a joint is thick and contain a lot of fabric that behaves differently and/or slippery.

3.0 How do Textile Engineers working with eliminating defects that derives from complex 
sewing detailing and complex fabric usage? (IMPORTANT QUESTION), please list: systems, 
tools etc. that you use to minimize errors in the sewing process) 面料技师怎么处理由于复杂工
艺以及用难做的面料导致产生的疵品?(这是一个很重要的问

题),请列明,系统,工具等等一系列你用来减少缝制过程中产生的错误。

Of course some details are extremely  complicated and will in that case need extra attention from the 
whole operation especially the sewing worker and the internal QC. But we also develop  our own 
tools for these to run as smooth as possible through the operation. This tools does not allow human 
mistakes, which is most often the greatest source of the problem.

But otherwise is the situation that we full fill our customers wishes sense that is how the business 
works. Apart from that, sometimes we meet problems that can be hard to accomplish because of the 
fact that a certain costumer wants a higher quality and have designed that they are not willing to 
pay. Thats when a problem arise. 

4.0 Is there anything that the customer (clothing brand) could do to prevent these errors from 
happening?

顾客有没有一些预防这些错误的措施。

Design things they can afford and place their order at a factory that handles that quality level. If 
they did this it would also save time.

5.0 Could this be solved in the sampling process? If "Yes" - How?

这些问题能在生产样衣的过程中解决吗?如果是的话,请告之怎么解决的。

There is a rather long sampling process to confirm what to be made, the reason for this is to make 
sure the production ppl and the customer is on the same level.
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Besöksadress: Bryggaregatan 17 l Postadress: 501 90 Borås l Hemsida: www.textilhogskolan.se
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