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Förord 

 
Vi vill ägna detta första stycke till att tacka vår handledare Magnus Bratt för råd och tips på 

vägen, hjälpen att få oss på rätt spår igen och kloka idéer. 

 

Vi vill också tacka Marianne Sultan på Almedahls AB för stöd och vägledning. Ett extra stort 

tack till Åsa Thelin för att du tagit dig tiden att hjälpa oss med så mycket under arbetets gång. 

  

Tack vill vi också rikta till de personer som deltagit i undersökningar och svarat på frågor, 

vilka ligger till grund för en stor del av arbetet. 

 

Tack även till opponenterna som gett oss ärlig och bra respons under arbetets gång. 

Tack! 

 

24 Maj 2010 

  



 
3 

Sammanfattning 

 
I dagens massproducerade samhälle kastar modeföretagen ur sig mängder med kläder varje 

månad. Men tänk om man hade ett plagg som egentligen står med en fot utanför modet, som 

riktar sig mer till de funktionella och bekväma aspekterna.  Dessa plagg ansåg vi var något 

som tilltalade oss, något som kanske inte skulle gå ur tiden i samma stund som det kom ut på 

marknaden, utan något som fyllde ett tomrum, som fyllde en funktion. 

 

Vårterminen 2010 kom vi i kontakt med Almedahls AB som ligger beläget i centrala 

Alingsås. Företaget har mångårig erfarenhet av tillverkning av lätta arbetskläder och vävar. 

Almedahls såg vi som en stor inspirationskälla när det gäller att stå emot hård konkurrans och 

ändå överleva.  

 

I samråd med vår kontaktperson Marianne Sultan diskuterade vi problem och möjligheter och 

fick därefter en lista på vad företaget hade för önskemål om produkter som skulle förbättras.  

Ett antal plagg valdes sedan ut för att produktutvecklas.  

 

Vi hoppas med detta arbete kunna använda oss av våra teoretiska och praktiska kunskaper vi 

fått genom vår utbildning, att arbeta med en vara från grunden ända fram till tillverkningen. 

Vårt examensarbete tar upp hela processen, från idé till färdigt plagg.  
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1 Inledning 

1.1Bakgrund 
 

När vi skulle göra vårt examensarbete vårterminen 2010, var vår uppgift att samarbeta med ett 

valfritt företag inom den textila branschen. Vi kom i kontakt med olika företag, men hade 

svårt att hitta något som passade oss och som samtidigt var något som kunde gynna företaget 

på något sätt. Vi kände att vi ville jobba med något som kunde få oss att utvecklas.  

 

Vi kom i kontakt med ett företag vid namn Almedahls som ligger i Alingsås. De arbetar 

främst med att ta fram och sälja lätta arbetskläder åt företag inom städ, vård och 

restaurangbranschen.  Almedahls var det företag som direkt kändes rätt och hade den uppgift 

som skulle passa oss utifrån den kunskap vi fått genom vår utbildning, dessutom kände vi att 

vi skulle kunna tillföra något till företaget.  

 

”Arbetskläder är kläder som används under arbetstid. Syftet med arbetskläder kan vara att 

skydda arbetstagaren, tillförsäkra god hygien eller att identifiera arbetstagaren inför 

allmänheten. (…) De är ofta gjorda i ett kraftigare tyg som tål ett högre slitage än vanliga 

kläder.”
1
 

1.2 Företagsinformation 

”Almedahls Alingsås AB, Alingsås marknadsför väv till konfektionärer, arbetskläder och 

övriga textilier till vårdsektorn, hotell- och restaurang samt till offentlig förvaltning inom 

Europa.” 

 Omsättning ca 54 miljoner/år 

 18 anställda 

 Besöksadress: Hemvägen 17 ALINGSÅS 

 www.almedahls.nu 

Almedahls har en mer än 160-årig textiltradition med anor sedan mitten av 1800-talet. 1846 

startade Hans H Wesslau tillverkning av lingarner och linnevävnader i Örgryte socken, nu en 

stadsdel i Göteborg. Hans dotter Alma gav fabriken namnet Almedahls och stadsdelen heter 

än i dag Almedal. Under de tio år fabriken kom att vara i Wesslaus ägo ägnade han sig 

                                                 
1
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetskl%C3%A4der 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tyg
http://www.almedahls.nu/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetskl%C3%A4der
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intensivt åt att utveckla rörelsen och var mycket mån om att Almedahls-namnet förknippades 

med kvalitet. Han gjorde bland annat studieresor till utlandet där han sökte upp skickliga 

mönsterskapare samt lät bygga ett beredningsverk som kom att bli Sveriges första kompletta 

linneindustri. 

1856 var Wesslaus pengar förbrukade och han lämnade två år senare över rörelsen till J G 

Busck, som kom att kallas "kungen i Örgryte". Han drev företaget med mycket stor framgång 

ända till 1900 och ansågs som en av de ledande textilmännen i Sverige. Busck var liksom sin 

företrädare mycket angelägen om att Almedahls-namnet skulle stå för kvalitet. Detta ledde till 

en rad utmärkelser och diplom för Almedahls vid världsutställningar i städer som Amsterdam, 

Paris och London. 

Efter första världskriget blev det problematiskt för Almedahls. Kapitalbrist gjorde att fabriken 

inte kunde följa med i den tekniska utvecklingen och samtidigt hade det tillkommit en rad nya 

linnefabriker. Särskilt bevärlig var konkurrensen från Dalsjöfors Wäfveri AB. Detta ledde 

1919 till en sammanslagning av de båda fabrikerna och Almedahl-Dalsjöfors AB bildades. 

Huvudkontoret kom att ligga i Almedal i Göteborg.
2
 

 

 

Hans H Wesslau (1807-1884)  J G Busck (1825-1907) 

 

 

 

 

 

Fotot visar fabriken vid sekelskiftet, sedd från Mölndalsån 

                                                 
2
 http://www.almedahls.nu 

 

http://www.almedahls.se/
http://www.almedahls.nu/
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1.3 Syfte 
 

Vårt uppdrag med arbetet var att produktutveckla redan befintliga plagg i företagets 

kollektion för att få fram en ny och fräsch design. Företaget hade redan relativt många olika 

plagg av just dessa sorter men kände att de ville ha en uppfräschning och lite hjälp utifrån, 

som ett led i att kunna samarbeta med nya människor inom textilbranschen. Uppdraget var att 

utveckla plagg inom städ och kök. Detta sågs som en givande och rolig utmaning. 

 

1.4 Problemformulering 
 

För att få fram så bra produkter som möjligt för användarna behöver denna huvudfråga 

besvaras: 

 

 Vilka funktioner krävs det för att få fram en så ändamålsenlig produkt som möjligt? 

 

Delfrågor: 

 Vilka problem finns det med de arbetskläder som används idag? 

 Vad är det viktigaste på ett bra arbetsplagg? 

 Har färg, form och material stor betydelse? 
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1.5 Avgränsningar 
 

Vårt arbete tar enbart upp själva designprocessen från idé till färdigt plagg. Den kommer inte 

att innehålla fördjupning i marknadsföringen eller säljprocessen. Det kommer inte heller att 

göras någon fördjupande undersökning i huruvida det bästa arbetsplagget kommer att se ut i 

framtiden utan bara vad som känns mest relevant för marknaden idag.  

 

Det kommer endast att sys upp en prototyp. Vi hade helst sett att man hade kunnat tillverka 

prototyper på båda två produkterna men detta var inte möjligt då fabriken behövde så pass 

lång tid på sig att producera varorna och på grund av den strikta tidsramen för arbetet. 

 

I arbetet kommer det inte att göras någon granskning av nya tänkbara materialval och det 

kommer ej att finnas med en priskalkyl för städvästen då denna ej i nuläget kommer att 

produceras. 
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1.6 Disposition 
 

Kapitel 1 – Inledning 

I första kapitlet i uppsatsen ges en inledning och bakgrund till arbetet. Därefter presenteras 

syftet, uppsatsens problemformulering och metod. Samt vilka avgränsningar vi har förhållit 

oss till under arbetets gång. 

 

Kapitel 2- Metod 

Här tas de metoder upp som ligger till grund för vårt undersökningsområde och hur vi har 

tillämpat dessa. 

 

Kapitel 3 – Marknad 

I detta kapitel kan du läsa en beskrivning av de olika yrkena och information om de olika 

aktörerna på marknaden.  

 

Kapitel 4 – Produktutvecklingsprocess 

I det fjärde kapitlet gjordes en kravspecifikation för att få fram underlag till den slutgiltiga 

produkten, utifrån intervjuer, förslag från Almedahls och egna idéer. Vi presenterar en 

konkurrentanalys som innefattar Almedahls främsta konkurrenters utbud av samma 

produktområde som ska produktutvecklas i detta arbete. I nästa avsnitt kan man ta del av en 

koncept- och idéskissning och därefter en skissutveckling. Här kan du även läsa om valet av 

material och våra färgställningar.  

 

Kapitel 5 – Resultat 

Här tas resultatet av rapporten upp. Du kan läsa om vårt slutgiltiga resultat och idéer för 

framtida forskning. 
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2 Metod 

2.1 Faktainsamling 

Möten 

Inför arbetet skedde möten med vår handledare Marianne Sultan och personal på Almedahls. 

De har bidragit med stor kunskap om produkterna och de har även bistått oss med material 

inom området.  

 

Möten har förekommit med vår handledare Magnus Bratt, han har gett oss stor inspiration och 

hjälp längs vägen med upplägg, utformning, information, samt råd och tips för vårt fortsatta 

arbete.  

 

Intervjuer 

För att få fram information om vad som saknas på marknaden idag har de gjorts ett antal 

intervjuer med personal inom städ och restaurangbranschen.  Eftersom ingen av oss är insatta 

i den här branschen var det nödvändigt för oss att få reda på hur användarna uppfattade 

plaggen. Fältundersökningen är utformad efter önskemål av Marianne Sultan och Almedahls.  

Dessa sammanställdes senare i en kravspecifikation som fick ligga till grund för utformningen 

av plaggen.  

 

Analys av konkurrenter 

För att komma fram till den ultimata produktutvecklingen av de utvalda plaggen granskade vi 

konkurrenternas utbud av liknande produkter. Detta genom att titta i olika broschyrer och på 

internet på hemsidor tillhörande företagen . När dessa granskats jämfördes pris, material och 

utseende. 
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2.2 Metoddiskussion 
 

De intervjuer som gjorts resulterade i ett antal olika svar. Inte många av de svar vi fått var 

likvärdiga. Detta gjorde självklart själva intervjun mer intressant, man inser att det är svårt att 

behaga alla parter när man tar fram ett nytt plagg som är ämnat att passa de flesta personer. 

Det var därför svårt att välja ut vilka av de svar och tips vi fått erhålla av intervjun som vi 

skulle använda oss av. Självklart var alla svar värda att tas på allvar och krävde en stunds 

eftertanke innan man var tvungen att sålla bort och därför också använda oss av våra egna 

tankar och funderingar.  

 

Analyser av konkurrenter var svårt eftersom det inte fanns några prototyper som kunde 

granskas i verkligheten. Antaganden fick göras utifrån bilder och information som stod om de 

respektive plaggen. Men detta gav oss ändå en relativt bra bild huruvida produkterna skulle 

vara att använda. Du får trots allt bara en bild och en information när du ska köpa in dessa 

plagg till ett företag. Därför är informationen och utformningen av bilder på ett specifikt plagg 

i en katalog eller på internet otroligt grundläggande för framtida försäljning.  
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3. Marknad 

3.1 Yrkesbeskrivning 
 
Kockbranschen är en bransch som på senare tid har växt sig ganska stor. Det finns många 

kockar i många olika sammanhang, i restauranger, på skolor, i företag och dylikt. Kockar är 

något som vi tror kommer att stå sig bra som ett yrke även i framtiden. Deras kläder blir aldrig 

omoderna utan blir bara hela tiden produktutvecklade för att anpassas efter dagens behov. 

 

Statistik över löner inom kockbranschen 
3
 

Kvinna: 

Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet 

19.756 kr - kr 34,2 år 9,4 år 

 

Man: 

Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet 

20.871 kr - kr 29,9 år 8,4 år 

 

Lokalvårdare är också ett yrke som är på uppgång. Det blir allt mer vanligt att man skaffar 

städhjälp till hemmet för att få mer tid över till annat. Detta har troligtvis ett samband med 

införandet av RUT-avdraget som infördes den 1 juli 2007. RUT-avdraget innebär att 

privatpersoner kan ansöka om skattereduktion för hushållsnära tjänster som de köpt till ett 

maxbelopp av 100 000 kronor per år, och få ett avdrag på 50 procent av kostnaden. I 

dagsläget är det mer accepterat att använda sig av hushållsnära tjänster, förr ansågs det vara 

något motbjudande och osympatiskt. Att ha lokalvårdare som yrke ansågs heller inte vara ett 

yrke som stod så högt i kurs.
4
 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 http://www.lonestatistik.se/loner.asp/yrke/Kock-1102 

4
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Hush%C3%A5llsn%C3%A4ra_tj%C3%A4nster 

 

http://www.lonestatistik.se/loner.asp/yrke/Kock-1102
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hush%C3%A5llsn%C3%A4ra_tj%C3%A4nster
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Statistik över löner inom städ 
5
 

Kvinna: 

Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet 

17.362 kr - kr 35,7 år 6 år 

 

Man: 

Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet 

17.724 kr - kr 31,4 år 3,4 år 

 

 

3.2 Aktörer på marknaden 
 

Det finns idag ett flertal olika aktörer inom arbetskläder. De som vi kommer att nämna i detta 

arbete är de största konkurrenterna till Almedahls idag. 

 

Segers 

1943 startades Segers. Det har varit ett familjeföretag sedan 3 generationer, ägare fam. Roger 

Lasrsson. Segers långa historia garanterar dig trygghet och långsiktighet i deras 

affärsrelationer. 

Segers är en väletablerad producent av lätta yrkeskläder inom Kök & Servering och Vård & 

Omsorg. Som specialist ska de överträffa kundens förväntningar på yrkeskläder. Deras 

stolthet för design, funktion och service tillsammans med ett starkt etik- och 

miljöengagemang leder dem till långsiktiga relationer. 

Genom att ha full kontroll, från minsta stygn till färdig produkt, garanterar Segers att deras 

kunder får bästa möjliga produkt. 

Miljö & Ansvar 

Alla material är testade, säkrade och noggrant utvalda. Plaggen är certifierade enligt Öko-Tex 

standard 100 samt miljöcertifierade av ISO 14001. Segers målsättning är att minska 

belastningen på miljön.
6
 

                                                 
5
 http://www.lonestatistik.se/loner.asp/yrke/Stadare-lokalvardare-1216 

6
 http://www.segers.se 

http://www.lonestatistik.se/loner.asp/yrke/Stadare-lokalvardare-1216
http://www.segers.se/
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Hejco 

Året var 1954 då varumärket Hejco startades upp i det lilla samhället Hyssna av Henry 

Johansson och Åke Arnell. Till en början tillverkande de endast arbetskläder till 

sjuksköterskor men i takt med att verksamheten växte utökades kollektionen med kläder för 

andra yrkesgrupper såsom kockar, kökspersonal, städ- och servicepersonal, tandläkare och 

cafébiträden. Hejco ställde redan från början höga krav på kvalitet, design och 

sömnadskicklighet. 

 

Visionen på Hejco bygger på Funktion, Design och Kvalitet. De är deras strävas i dessa led 

som har gjort dem till det är idag. De arbetar långsiktigt och satsar hårt för att leva upp till 

deras kunders högt ställda krav på attraktiva yrkeskläder, totalekonomiska lösningar och 

förstklassig service. Produktutvecklingen har alltid varit central för Hejco och de uppdaterar 

ständigt sina produkter. 

 

Miljö & Ansvar 

För Hejco betyder kvalitet mycket mer än välarbetande yrkeskläder. Det handlar också om 

förstklassig service, god etik, ett socialt ansvarstagande och miljötänkande. Hejcos olika 

certifieringar är ett bevis på detta och ett sett för dem att försäkra kunden om att Hejco bjuder 

kvalitet i alla led, men det kanske viktigaste av allt att de kan garantera att plaggen du köper 

av Hejco är tillverkade på rätt sätt.  

 

De miljöcertifieringar de följer är: 

  

ISO 14001 & ISO 9001och är även anslutna till – 

registret. 

 

Hejco är marknadsledande i Norden med Skandinaviens största och mest variationsrika 

sortiment av lättare yrkeskläder.
7
 

 

 

 

                                                 
7
http://www.hejco.se/(dtcb1h55oem4tuule4r3hh55)/store/default2.aspx?WebID=HEJCO2&L

anguageCode=SV&CountryCode=SE 

http://www.hejco.se/(dtcb1h55oem4tuule4r3hh55)/store/default2.aspx?WebID=HEJCO2&LanguageCode=SV&CountryCode=SE
http://www.hejco.se/(dtcb1h55oem4tuule4r3hh55)/store/default2.aspx?WebID=HEJCO2&LanguageCode=SV&CountryCode=SE
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Nytello 
Företaget grundades år 1938, vilket gör Nytello till ett av Sveriges äldsta företag inom 

branschen. De tillverkar och marknadsför yrkeskläder inom vård, städ, dental och kök. 

 

Miljö & Ansvar 

Deras breda urval yrkeskläder håller hög standard när det gäller materialval. Många plagg är 

certifierade enligt Öko-Tex Standard 100 och EU-blomman. De lägger stor vikt vid etisk och 

social hänsyn samt miljötänkande. Nytello är ISO9001 Kvalitetscertifierade samt ISO14001 

Miljöcertifierade. 8 

 

Designa-A 

Design-A har sedan starten 1959 inriktat sig på att utveckla och producera 

kravspecificerade arbetskläder till stat, kommun och landsting. Idag är de ett rikstäckande 

företag med kunder från Kiruna i norr till Ystad i söder. Sedan många år tillbaka har de även 

ett säljkontor i Norge. 

 

Kvalitet, funktion och pris är tre ord som sammanfattar Design-A affärsidé mycket väl. 

Design A producerar yrkeskläder som ger dig arbetsglädje. Deras framgång bygger på flera 

saker men främst på de material de använder sig av i deras plagg. De har över 40 års 

erfarenhet av arbetskläder inom vård och omsorg och är övertygade om att den höga 

kvaliteten i materialen ligger till grund för slitstarka arbetskläder som är sköna att bära och 

lätta att sköta. När de testar sina arbetskläder ställs plaggen inför många hårda prov. Material 

och sömnad kvalitetskontrolleras mycket noggrant. De har kontroll över produktionen från 

fiber till färdigsytt plagg. De korta produktionsvägarna ger också fler fördelar som låga och 

konkurrenskraftiga priser 

 

Miljö & Ansvar 

Design-A arbetar mycket medvetet med miljöaspekter och har en fastlagd policy för 

miljöfrågor. De använder så långt som möjligt i alla led av leverantörer egna miljöprogram 

och egen miljöcertifiering.  

                                                 
8
 http://www.nytello.se 

  http://www.nytello.se/index.php?fpage=67 
 

http://www.nytello.se/
http://www.nytello.se/index.php?fpage=67


 
17 

 

De arbetar idag enligt gällande miljöcertifiering: 

SS-EN, ISO 14001och är även anslutna till -registret, vilket gör att 

de uppfyller myndigheternas krav på producentansvaret av förpackningar av metall, plast, 

papper/kartong och wellpapp.  

 

Design-A inriktningsmål är att samtliga produkter miljöanpassas under hela livscykeln, och 

de strävar efter att försöka påverka hälsa och miljö på ett positivt sätt.
9
 

  

                                                 
9
 http://design-a.jetshop.se/ 

 

http://design-a.jetshop.se/
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4. Produktutvecklingsprocess 

4.1 Kravspecifikation 
 

4.1.1 Städväst 
 

Eftersom städvästen skall bäras av användaren under hela arbetsdagen så måste västen vara 

bekväm att ha på sig. Den måste kännas funktionell, det vill säga att den till exempel har 

många olika förvaringsmöjligheter, och vara lättskött och tålig. Den ska vara lätt att tvätta och 

inte tappa i färg eller form.
10

 Städvästen måste också vara prisvärd, den måste stå emot 

konkurrenternas alternativa koncept och vara värd priset. Tidlös och stilren är en annan aspekt 

som väger tungt, västen måste kännas som ett plagg som inte går ur tiden utan att den känns 

modern år efter år. Detta resulterade i följande krav:  
11

 

 

Grundkrav som ställs på produkten: 

 Ett flertal funktionella fickor 

 Stilren 

 

Genom intervjuer och diskussioner i gruppen kom vi fram till ytterligare sex krav: 

 

1. Bekväm 

2. Funktionell 

3. Lättskött 

4. Tålig 

5. Prisvärd 

6. Tidlös 

 

 

  

                                                 
10

 Hatch, Kathryn L (1993). Textile Science. St. Paul: West publishing company. 

11
 Intervjuer med användare 
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4.1.2 Kockjacka 
 

Kockjackan måste vara enkelknäppt, det måste gå att snabbt slita av sig den om den skulle 

börja brinna. Därför anser vi att det kunde vara till stor fördel om jackan också var belagd 

med något flamskyddsmedel för att minska antändningsrisken som textila material annars har. 

En annan sak som vore till stor hjälp är om materialet hade en beläggning med kylande effekt, 

står man i ett kök hela dagen med varma ugnar och plattor så blir man i regel väldigt varm, 

hade materialet kunnat kyla användaren vore arbetet inte lika påfrestande. Kockjackan måste 

vara lätt att tvätta eller gå att torka av i viss mån eftersom man ofta blir smutsig efter endast 

en dags användning. 
12

 

 

Följande grundkrav ställs på produkten: 

 Enkelknäppt 

 Randig 

 

Genom intervjuer och diskussioner i gruppen kom vi fram till ytterligare åtta krav: 

 

1. Lättskött 

2. Bekväm 

3. Kylande effekt 

4. Tålig 

5. Prisvärd 

6. Tidlös 

7. Flamskydd 

8. Estetiskt tilltalande 

 

  

                                                 
12

 Intervjuer med användare 
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4.2 Konkurrentanalys 
 

Vi jämförde de två främsta konkurrenterna till Almedahls för att se vilken av produkterna som 

var bäst ur vår synpunkt och vad som kunde förbättras.  

När vi jämförde sortimentet på olika västar hos de olika företagen visade det sig att 

Almedahls inte hade ett lika brett utbud som deras konkurrenter. Man kunde se att Segers 

stack ut och hade fördelar när det kom till funktionella fickor, stilrenhet och bekvämlighet. 

Almedahls största fördel är att det har lägre priser än var både Hejco och Segers har. 

 

  

 

   

 

Funktionella 

fickor 

 

 

5 

 

6 

 

 

8 

 

Stilren 

 

 

7 

 

6 

 

8 

 

Bekväm 

 

 

7 

 

7 

 

 

8 

 

Funktionell 

 

 

4 

 

5 

 

 

5 

 

Lättskött 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

Tålig 

 

 

7 

 

7 

 

7 

 

Prisvärd 

 

 

8 

 

7 

 

6 

 

Tidlös 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

SUMMA 

 

 

49 

 

49 

 

53 
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Alla tre företagen hade ett ungefärligt lika brett utbud på kockjackorna. De som är en nackdel 

för Almedahls är att de varken hade en randig eller enkelknäppt jacka och att de inte är lika 

tilltalande som konkurrenternas. Både Hejco och Segers har vågat satsa mer på färger något 

som inte finns i Almedahls sortiment idag. 

 

  

 

   

 

Enkelknäppt 

 

 

0 

 

0 

 

5 

 

Randig 

 

 

0 

 

8 

 

0 

 

Lättskött 

 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

Bekväm 

 

 

6 

 

 

6 

 

8 

 

Kylande effekt 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Tålig 

 

 

8 

 

8 

 

9 

 

Prisvärd 

 

 

8 

 

7 

 

7 

 

Tidlös 

 

 

6 

 

7 

 

7 

 

Flamskydd 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Estetisk tilltalande 

 

 

6 

 

8 

 

9 

 

SUMMA 

 

 

40 

 

50 

 

51 
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4.3 Inspirationskollage 
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4.4 Koncept- och idéskissning 

 

Kockjacka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den första bilden som målades bild1, ansågs vara lite för lik de standarjackor som finns på 

marknaden idag. Tanken var att göra något nyskapande och något som gick lite utanför idén 

om en vanlig kockjacka. Bild nummer två var den som var mest lik kraven som ställts på 

produkten. Den skulle vara enkelknäppt, men vi var ändå inte helt nöjda med resultatet. Bild 3 

var den bild som kändes mest rätt från början. Knäppningen var av annorlunda utseende och 

detaljer fanns med så som annan färg på krage och en bredare bandkantning. Den sista bilden, 

bild 4 kändes också som en prototyp som kunde tänkas användas, dock med enkelknäppning. 

Resultatet av de fyra bilderna blev sedan en samstämmig bild av dessa fyra med mest 

influenser av bild 3.  

1. 
2. 

3. 4. 
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Städväst 

 

 
 
 

När städvästarna skissades upp insåg vi att detta var en svårare nöt att knäcka. Städvästen har 

inte ett specifikt igenkännande utseende utan kan se ut på många olika sätt. Skisser ritades 

upp utifrån de krav som fåtts genom intervjuer och granskning av konkurrenter. Nödvändiga 

ting togs med, så som många funktionella fickor, längre variant och någon rolig färg. Skiss 1 

var den skiss som först blev den som kändes som en bra variant, skiss 2 kändes en aning 

tråkig och inte raffinerande i sin utformning, medan skiss 3 blev lite för mycket av allt. 

Resultatet av dessa blev att skiss 1 var den form som den slutgiltiga produkten fick sin 

utformning ifrån, men med vissa reservationer för ändringar. 

  

1. 2. 3. 

1. 

2. 
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4.4.1 Skissutveckling 
 

Grundskisser gjorda i Illustrator. 

 

 

 

 

Dataprogrammet ”designer” användes vid vidareutvecklingen av de första gjorda skisserna. 

Här ändrades bland annat knäppningen, antal fickor och krage. En basmodell låg till grund för 

utformningen som sedan ändrades, bland annat gjordes knäppning om, passpoalficka lades till 

och sömmarna ändrades. Knäppningen ändrades på grund av att vi ville gå ifrån den klassiska 

dubbelknäppningen som finns på de flesta kockjackor idag.  
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Vidareutvecklingen av städvästen gjordes även den i designer. Vi utgick ifrån Almedahls två 

västar och gjorde en kombination av dessa lite nya funktioner. Bland annat ett bälte i midjan 

med lodräta sömmar, detta för att användaren enkelt ska kunna hänga exempelvis sprayflaskor 

och dylikt. Passpoalfickor lades till och längden på västen ändrades.   
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4.5 Materialval/ Färgställningar 

 

Kockjacka 

Ett av de främsta kraven på kockjackan var att den skulle vara randig och då fanns det endast 

en leverantör till Almedahls som hade det vi var ute efter. Leverantören var ett engelskt 

företag vid namn Carrington
13

. Vi valde att sy upp två olika varianter, den ena randig med 

svarta detaljer och den andra svart med randiga detaljer. Detta för att se hur det randiga tyget 

gjorde sig bäst. Valet av material blev en blandning av polyester och bomull.  

 

Black/White Variation 1581 

Polyester67 %  

Bomull 33 % 

 

 

 

NCS 9000-N 

 

Städväst 

Materialet för städvästen består av 50 % bomull och 50 % polyester och de färgställningar vi 

kommer att använda oss av är: 

  NCS 1085-Y80R 

 

 

 

 

 

 

NCS 4000-N  

NCS 9000-N  

                                                 
13

 http://www.carrington.uk.com/fabrics.asp?area=Imagewear&areaid=2&catid=79 
 

NCS S 5540-R90B 

 

http://www.carrington.uk.com/fabrics.asp?area=Imagewear&areaid=2&catid=79
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Bomull valdes till plaggen dels för att det är ett relativt lättskött material men också för 

bomullens goda tvätthålighet, goda slitstyrka och förmågan att svalka i varma klimat. Eller 

som i vårt fall i en varm miljö som det är i till exempel ett kök. Bomull anses också vara 

väldigt hudsympatisk och detta ansågs som en viktig faktor då man skall bära plaggen under 

större delen av dagen, kanske inte med något annat plagg närmast huden.
14

 

 

Varför polyester valdes att blandas i beror på materialets låga vattenupptagningsförmåga, det 

härdar snabbt, är relativt hållbart och framförallt anses det bekvämt för användaren att bära.
15

 

 

  

                                                 
14

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Bomull 

    http://www.bomull.info/egenskaper/bomullets-egenskaper.html 
15

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Polyester 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bomull
http://www.bomull.info/egenskaper/bomullets-egenskaper.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Polyester
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5 Resultat 
 

Vårt resultat är ett förslag på en produktutveckling inom sektorn lätta arbetskläder. Genom 

analys av kundernas behov och vad som finns på marknaden idag har vi kommit fram till 

vilka funktioner som krävs för att få fram en så ändamålsenlig produkt som möjligt.  

 

Intervjuer har gjorts på arbetsplatser för att få information om vad de saknar på sina 

arbetskläder idag. Dessutom för att ge oss tips och idéer om utformningen av våra plagg.(se 

bilaga nr 13) Svaren på intervjuerna skiljde sig kraftigt åt, det var svårt att se ett tydligt 

mönster av vad kunderna efterfrågade. De mest relevanta och givande svaren sammanställdes 

med krav från Almedahls och dessa fick senare stå till grund för utformningen av plaggen.  

 

Vi analyserade de främsta konkurrenterna till Almedahls för att se om deras utbud på de 

specifika produkterna höll en högre standard, bland annat vad gällde pris och kvalitet. Dessa 

sammanställdes sedan i matriser för att lättare få en överblick vad som skiljde dem åt. Något 

som uppmärksammade oss var att alla tre företagen var lika när det gällde tålighet och 

lättskötthet på plaggen. Därför anser vi att man borde tänka nyskapande och ha något som 

skiljer sig från andra företag, exempelvis ett annat material som avvisar smuts bättre eller en 

flamskyddsbehandling. Eftersom detta är en produktutvecklande bransch måste man veta vad 

som ligger rätt i tiden.   

 

Det gjordes ett antal skisser för hand över utformningen av kockjackan och städvästen där 

utseende och form förändrades efterhand utefter de intervjuer som gjorts, krav från Almedahls 

och våra egna krav och idéer.  

 

Då plaggen skulle sys upp av Almedahls fabrik som ligger belägen i Polen var en 

sömnadsbeskriving nödvändig (se bilaga nr 3 & 7 för kockjacka och bilaga nr 10 för 

städväst). På kockjackan förklarades det vart etiketten och hängaren skulle vara placerade, hur 

passpoal fickan skulle sys och vara placerad. Vart pennfickan skulle vara fäst samt antal 

knappar och placering av kantband. Anledningen till att en passpoalficka valdes var för att vi 

ansåg att det saknas en funktionell ficka på många av dagens kockjackor och för att det 

efterfrågades av användarna. Vi valde att använda oss av ett kantband för att göra den mer 

estetiskt tilltalande.  
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Vid förklaring av städvästen visades det var fickorna skulle vara placerade och hur de ska sys, 

vart etiketten och hängaren ska sitta samt var dragkedjan skulle vara.   

 

En priskalkyl har gjorts på kockjackan för att se hur stor kostnaden är för företaget att 

tillverka vår vara. Priser erhölls från företaget som sedan sammanställdes i en tabell. Priset på 

den nya kockjackan låg i stort sett i samma prisklass som de tidigare och skulle därför inte bli 

någon merkostnad att tillverka för Almedahls.  (se bilaga nr11) 

 

På något som Almedahls kallar ”gula lappar” beskrevs ändringar på vad som skulle korrigeras 

på plagget utifrån grundmodellen. (se bilaga 12)  

 

 

Delforskningsfråga 1 – Dagens problem med arbetskläder 

 

 Vilka problem finns det med de arbetskläder som används idag? 

 

Vi anser att dagens arbetskläder i stort sett ser ut likadant hos de flesta leverantörer. Det finns 

inte många som har ett sortiment som sticker ut från mängden. Det finns heller inte några 

svenska leverantörer som tillverkar produkter med de där speciella egenskaperna, så som en 

extra behandling. Vi ville därför skapa en produkt som skiljer sig från Almedahls nuvarande 

sortiment.  

 

 

Delforskningsfråga 2 – Väsentliga aspekter 

 

 Vad är det viktigaste på ett bra arbetsplagg? 

Enligt användarna så är bekvämhet den största aspekten. De flesta anser att ett det är viktigt 

att plagget är skönt att bära då man ska ha plagget på sig en hel arbetsdag. Därefter var 

utseende och material viktiga faktorer. Då vi valde att använda oss av bomull och polyester 

tror vi att vårt plagg kommer att bli behagligt och komfortabelt för användaren.  
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Delforskningsfråga 3 – Utseende 

 Har färg, form och material betydelse? 

Denna fråga var den som kändes mest relevant när undersökningarna gjordes, eftersom arbetet 

innefattade lätta arbetskläder som man skulle bära under en dag på jobbet funderades det på 

om mode och snygghetsfaktor skulle spela in. Det kunde vara så enkelt att användaren helt 

enkelt bara ville ha ett plagg som kändes funktionellt och bekvämt att bära. Men övervägande 

många svarade att de absolut brydde sig om utseendet på det respektive plagget. Nästan så till 

den milda graden att detta var den största faktorn för om användaren skulle gilla plagget eller 

inte. Detta togs till vara på och utseendet på både kockjackan och städvästen kom att bli något 

som kändes som ett nytänkande plagg som inte skulle gå ur tiden.  
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5.1 Vidare forskning 
 

En intressant fortsättning till vår rapport skulle kunna vara att kockjackan skulle vara 

flamskyddsbehandlad på grund av den stora brandrisken som finns i kök. Eftersom vi valde 

att använda oss av ett material bestående av både bomull och polyester så finns det vissa 

aspekter att ta hänsyn till. Bomull har lätt att släppa brinnande delar och antända närliggande 

material och polyester har en tendens att smälta och droppa när det brinner som i följd kan ge 

brännskador på huden eller antända annat material. Hade vi däremot använt oss av ett redan 

flamskyddat blandmaterial hade cellulosan bildat ett delvis skyddande kolskelett.  

 

En fördel med en flamskyddsbehandling är att man kan göra den mer eller mindre 

tvättbeständig, detta anses som en viktig faktor då ett av kraven för Almedahls kläder är att de 

ska kunna tvättas vid upprepade tillfällen i höga temperaturer. 
16

 

 

En tänkvärd vidareutveckling hade kunnat vara ett material som reglerar temperaturen. Detta 

exempelvis genom en patenterad teknologi vid namn Outlast® också kallad ”phase change 

material” alternativt ”PCM”, interagerar med hudens temperatur för att tillhandahålla en 

buffert mot temperatursvängningar. PCM-material kännetecknas av att de kan absorbera, 

lagra och släppa ifrån sig värme genom att materialet ändrar sig från fast till flytande och 

tillbaka till fast material igen. Detta kallas på engelska "a phase change". Vatten som går från 

fast form (is) till flytande form är bra exempel på detta fenomen. Under denna process kan 

stora mängder värme absorberas eller släppas ifrån.
17

 

 

Det är i nuläget inte aktuellt med någon av dessa behandlingar på grund av den höga 

produktionskostnaden men förhoppningsvis kommer detta i framtiden att ses som något 

fördelsaktigt och värt priset för en bättre komfort.   

                                                 
16

 Rehnby, Weronika (2006). Textila beredningsprocesser. Borås: Textilhögskolan. 

17
http://www.outlast.com/index.php?id=95&L=index.php%3Fid%3D1%26L%3D3%22%20o    

nfocus%3D%22blurLink%28this%29%3B 
 

http://www.outlast.com/index.php?id=95&L=index.php%3Fid%3D1%26L%3D3%22%20o%20%20%20%20nfocus%3D%22blurLink%28this%29%3B
http://www.outlast.com/index.php?id=95&L=index.php%3Fid%3D1%26L%3D3%22%20o%20%20%20%20nfocus%3D%22blurLink%28this%29%3B
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Bilaga 1 Skiss kockjacka (svart)
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Bilaga 2 Sömnadsmått kockjacka (svart)
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Bilaga 3 Sömnadsbeskrivning kockjacka (svart)

  



 
39 

Bilaga 4 Måttlista (svart) 
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Bilaga 5 Skiss kockjacka (randig)
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Bilaga 6 Sömnadsmått kockjacka (randig)
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Bilaga 7 Sömnadsbeskrivning kockjacka (randig)



 
43 

Bilaga 8 Måttlista (randig)  
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Bilaga 9 Skiss städväst
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Bilaga 10 Sömnadsbeskrivning städväst
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Bilaga 11 Priskalkyl  
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Bilaga 12 ”Gula lappar” 
 

(Kommer med den utskrivna rapporten 31/5) Bifogas separat för tillfället då det ej gick att 

lägga in i arbetet.   
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Bilaga 13 Marknadsundersökning - Intervjuer 
Kockjacka 

 Vad saknar du på dina arbetskläder idag? 

 Vad är du nöjd med på dina kläder? 

 Vad är det viktigaste på ett bra arbetsplagg? 

 Har färg, form och material betydelse? 

 Vilken leverantör använder ert företag sig av idag? 

  

Kvinna 30+ Borås 

1. Någon snygg detalj kanske. 

2. De är snygga, väldigt snygga.  

3. Inte något speciellt egentligen, jag tycker utseendet är de viktiga. 

4. Ja, plagget måste ju vara fint, bra färg och god kvalité. 

5. Inte den blekaste 

Man 35+ Göteborg 

1. Inget speciellt. 

2. Jag gillar hur dom ser ut, färgen kunde vart bättre anpassad (bär en vit skjorta) 

3. Att den är funktionell. 

4. så länge skjortan inte blir för smutsig så är det ingen fara, så svart hade vart en bra färg. 

5. Hejco 

Kvinna 50+ Borås 

1. Någon bra ficka där man kan lägga ifrån sig sina redskap 

2. Utformningen, modellen sitter bra på de flesta 

3. Att det känns bekvämt 

4. Ja, klart man vill ha på sig något snyggt. 

5. Ingen aning faktiskt. 
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Man 50+ Göteborg 

1. Jag saknar bra fickor, jag menar den enda ficka vi har sitter på armen. Skulle vilja ha en 

annan praktisk ficka. Så slipper man hålla vispar och sånt i handen.  

2. Ja annars är jag relativt nöjd.  Skulle dock önska att dom blev finare när man tvättar dom, inte 

så urblekta som denna (pekar på sin röda skjorta) 

3. Att de andas bra. Man blir så förbenat varm när man står här inne i köket hela dagarna. Skulle 

vilja att de kylde ner en lite.  

4. Ja, bättre färg som håller. 

5. Blåkläder kanske? Inte en aning. 

 

 

 

Man 40+ Borås 

1. Jag skulle vilja att de var lite längre, eller att man hade ett större förkläde, man blir ofta 

smutsig på benen.  

2. vet inte 

3. Det viktigaste tycker jag är att det sitter bra, jag har arbetskollegor som är lite rundare över 

magen och då är denna modell inte speciellt smickrande. Inte kul att gå runt och känns sig 

stor i sina kläder. Dom ska sitta snyggt på alla.  

4. Absolut, som jag beskrev ovan.  Material är viktigt, vill inte att skjortan ska ta eld i köket. 

5. Det får du fråga min arbetsgivare.  
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Marknadsundersökning – Intervjuer 

Städväst 
 Vad saknar du på dina arbetskläder idag? 

 Vad är du nöjd med på dina kläder? 

 Vad är det viktigaste på ett bra arbetsplagg? 

 Har färg, form och material betydelse? 

 Vilken leverantör använder ert företag sig av idag? 

  

Kvinna 50+ Göteborg 

1. Oj, många saker. vill ha mer fickor, bättre utformning, skönare material och så 

vidare. 

2. Egentligen inte så mycket. Jag är nöjd med fickan som sitter på ryggen. Den kan vara 

bra att ha ibland faktiskt. När man har händerna fulla.  

3. Svår fråga. Men tror komforten är viktigast. Man ska ändå ha på sig plagget hela 

dagen. 

4. Ja det tycker jag, det är viktigt att det känns bra. Och att man är snygg är ju ett plus! 

5. Tror det är hejco, men jag är inte säker.  

 

 

Man 20+ Borås 

1. Jag saknar inget alls. De är bra som de är. 

2. allt. 

3. Det är att de är bekväma.  

4. Nja, hade väl vart kul med någon annan färg då och då. 

5. Almedahls 

Kvinna 25+ Borås 

1. Bra fickor! Någon för att hålla alla nycklar och sånt. En säker ficka. 

2. de är bekväma. Skulle möjligtvis vilja ha en lite längre väst. 

3. Att de känns funktionella, att de fyller en viktig funktion 

4. Nej, färgen är inte viktig, de blir ändå så smutsiga fort.  

5. Oj det vet jag faktiskt inte. Dåligt av mig.  
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Kvinna 50+ Borås 

1. Jag saknar armar. Nu har vi ett västliknande plagg. Skulle vilja ha armar. Speciellt på 

vintern och hösten. 

2. Det skulle vara färgen då. Vår är marinblå. Väldigt snyggt.  

3. Att de är sköna och användbara. 

4. Stor betydelse. Färgen är viktig, ska vara skönt material och formen ska kännas bra.  

5. Du det vet inte jag. Ska kolla i nacken. Hejco, där ser man.  

 

Kvinna 30+ Göteborg 

1. Jag saknar faktiskt inte så mycket. Jag saknar kanske något kul på den. Så den känns lite 

roligare.  

2. Att de känns sköna att bära. De är faktiskt riktigt bra, skönt att slippa gå runt i sina egna 

kläder. 

3. Jag vet inte faktiskt.  

4. Väldigt liten. Det skulle i så fall vara färgen, någon kul. Kanske rosa? 

5. Vet ej.  

6. Segers 


