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Förord 
 
Först och främst vill vi tacka vår handledare Åsa Haggren som väglett oss genom arbetet och 
kontinuerligt gett oss värdefulla tips och råd. Vi vill också tacka samtliga respondenter som 
deltagit i såväl enkät som intervju. Utan er hade denna studie inte varit möjlig! 
 
Ett tack riktas även till våra kurskamrater och opponenter som stöttat och delat med sig av 
viktig input och feedback. Vi vill också tacka trikåteknikerna på Textilhögskolans trikålabb 
som delade med sig av kontakter. 
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Abstract 
The clothing consumption has almost doubled in the last 30 years in Sweden. The main 
reason is that clothes have become cheaper since the majority are produced in low-wage 
countries. Long value chains, lack of quality control and poor working conditions are 
examples of challenges that offshore production brings. Ethical production and sustainability 
have never been more relevant than it is today and it has become something that customers as 
well as companies value and strive for. The question is whether Swedish textile production, 
and the knitwear production which this study will focus on, have the opportunity to develop 
as the awareness of sustainability, ethical consumption and transparent production increases. 
The aim of the study is therefore to investigate the conditions and advantages of Swedish 
knitwear production, and to find out whether there are sustainability aspects, competitive 
advantages and interest among Swedish knitwear companies to produce in Sweden. 
Reshoring, provenance and sustainability are the starting points of which the literature study 
is built up. A triangulation method was used which includes both a quantitative survey and 
two qualitative in-depth interviews with company executives for two knitwear companies that 
have full or partly production in Sweden. 
 
The result showed that there is room for Swedish knitwear production, because of the demand 
and interest from Swedish companies. There are however several challenges. Profitability, 
lack of competence, customers ignorance and unwillingness to pay for Swedish-made 
products are some of the difficulties. The study shows that production in Sweden is more 
complex than expected and that it may not always be as good as it sounds. The label made in 
can misrepresent where a product actually is made, since it only indicates where the product 
has been assembled. However, customers would like a simple answer to a complicated 
problem, which many companies are quick to give. 
 
The study contributes with new knowledge about the Swedish textile industry and with 
valuable information to knitwear companies that consider to reshore their production. The 
study may also increase the awareness of Swedish customers regarding their role in the textile 
value chain. 
  



 

    

Sammanfattning 
Svenskarnas klädkonsumtion har nästan fördubblats under de 30 senaste åren. Den stora 
anledningen är att kläderna blivit allt billigare, eftersom majoriteten produceras i 
låglöneländer. Långa värdekedjor, bristande kvalitetskontroll och dåliga arbetsförhållanden är 
exempel på utmaningar som utlandsproduktion för med sig. Etisk produktion och hållbarhet 
har aldrig varit mer aktuellt än det är idag och det är något som både kunder och företag 
värderar och eftersträvar. Frågan är om textilproduktionen i Sverige och framför allt 
trikåproduktionen som denna studie fokuserar på, har möjlighet att utvecklas i takt med den 
ökade medvetenheten kring hållbarhet, etisk konsumtion och transparent produktion. Syftet 
med studien är därför att undersöka förutsättningar och fördelar med trikåproduktionen i 
Sverige genom att ta reda på om det finns hållbarhetsaspekter, konkurrensfördelar och intresse 
bland svenska trikåföretag att producera i Sverige.  
 
Begreppen reshoring, proveniens och hållbarhet är studiens utgångspunkt utifrån vilka en 
litteraturstudie byggdes upp. En trianguleringsmetod användes som innefattar såväl en 
kvantitativ enkät samt två kvalitativa semistrukturerade djupintervjuer med företagsledare för 
två trikåföretag som helt eller delvis har produktion i Sverige.  

Resultatet visade att det finns utrymme för trikåproduktion i Sverige eftersom efterfrågan och 
intresset från svenska företag är stort. Däremot finns det flera utmaningar. Lönsamhet, brist på 
kompetens samt kundernas okunskap och ovilja att betala för produkter som är tillverkade i 
Sverige är några av svårigheterna. Det visade sig också att produktion i Sverige är komplext 
och kanske inte alltid så bra som det låter. Märkningen made in kan missrepresentera var en 
produkt verkligen är tillverkad, eftersom det endast anger var produkten har monterats. 
Kunderna vill gärna ha ett enkelt svar på en komplicerad problematik, vilket många företag är 
snabba att bistå. 

Studien ger inspiration till ytterligare forskning kring svensk tekoindustri samt till svenska 
trikåföretag som överväger att förlägga produktion till Sverige. Studien kan också öka 
medvetenheten hos kunder gällande sin roll i den textila värdekedjan. 
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1. Inledning 
 1.1 Bakgrund 
I takt med billigare produkter, där majoriteten av kläder produceras i låglöneländer, har 
svenskarnas klädkonsumtion under de 30 senaste åren nästan fördubblats (Sveriges 
Konsumenter 2019). En snabbt växande industri har bidragit till att textilindustrin direkt efter 
oljeindustrin hamnat på en andraplats som den mest förorenande industrin i världen. Det är 
både globaliseringen och mängden processer vid textiltillverkning som påverkar planeten och 
människor negativt. Svinn, elförbrukning, luft- och vattenföroreningar är några av de 
företeelser som textilindustrin ger upphov till, utöver de sociala aspekterna (Moglia 2018). 
Genom återkommande rapporteringar om orimligt låga löner, barnarbete, miljörisker, 
omänskliga arbetstider och dålig säkerhet har intresset att spåra ursprungslandet av en 
textilprodukt vuxit hos både företag och kunder (Aktuell Hållbarhet 2018; Fair Trade 2018). 

Transparens har blivit en trend i köpprocessen eftersom kunden förväntar sig kunna få reda på 
var produkterna har tillverkats. Företag bär ansvar att välja material och produktionsstrategier 
för sin produktion, men det är inte alltid lätt att kontrollera sin värdekedja, speciellt inte om 
produktionen befinner sig på andra sidan jorden. Trots att regelbundna kontroller utförs i 
fabriker har det kommit till kännedom att fabriksägare i låglöneländer tillfälligt arrangerar en 
bättre arbetsmiljö inför ett sådant besök (Moglia 2018). Spårbarhet av produkter i 
försörjningskedjan är därför också en förutsättning för att företag ska kunna förstå de sociala- 
och miljömässiga påverkningarna av verksamheten, men det är också ett sätt att möta sina 
kunders förväntningar (Pulse of the Fashion Industry 2018). 

Genom att minimera koldioxidutsläpp minskar även kostnaderna bland annat genom att 
avfallet av råmaterial och energi blir mindre. Sparande av energi och vatten kan resultera i 
lägre kostnader men det bidrar även till minskad klimatförändring. För att lyckas behöver 
textilindustrin anta mer energieffektiva åtaganden (Jain 2017). Ett exempel kan vara 
automatiserad produktion, som att tillverka trikåprodukter i formstickning, vilket bidrar till 
färre processer såsom sömnad (The cutting class 2011). Långa värdekedjor bidrar ofta till 
större koldioxidutsläpp jämfört med en kortare. Förutom att en kort värdekedja kan bidra till 
minskade koldioxidutsläpp gynnar det också företag som tillverkar kläder, eftersom kundens 
önskemål lättare kan tillgodoses i tid. För att överleva som tillverkande textilföretag i ett 
industriland är det viktigare än någonsin att nischa sin produkt mot kvalitet och unikitet, 
istället för pris och snabb produktion, som ofta är faktorer som värderas högt inom 
textilindustrin (Fernie & Azuma 2004).  

En produkts ursprungsland och nationella identitet benämns proveniens (SAOB 1954). 
Proveniens är en viktig faktor för hur kunden värderar varumärket (Enocksson & Issén 2012) 
och kan spela en viktig roll i företags image (Collins & Weiss 2015). 

Trots att EU inte har några riktlinjer gällande att en produkt måste märkas med sin proveniens 
har det blivit en självklarhet för företag såväl för kunder (Cappelli, Fabrizio, Natale, Rossetti 
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& Ruggieri 2017). För företag är det viktigt att veta när tillverkningslandet ska understrykas 
eftersom det kan ha både positiva och negativa effekter på marknadsföringen och produktens 
värde (Johnsson, Lindahl & Tullberg 2002). I de flesta kläder finns en lapp med texten made 
in följt av ett land. Märkningen definieras vanligen som tillverkningslandet, platsen där 
produkten monteras. Kunderna är vana vid en global produktion, och betydelsen var en 
produkt är producerad varierar mellan branscher. Däremot visar forskning att kunder lockas 
av att handla från ett märke som ursprungligen kommer från sitt hemland (Enocksson & Issén 
2012).  

En av de största utmaningarna för trikåproduktionen i ett industriland som Sverige är de höga 
lönerna som bidrar till lägre lönsamhet1. Till skillnad från vävproduktion har 
trikåproduktionen potential att vara relativt självgående. Den automatiserade och digitala 
utvecklingen går starkt framåt och färdiga, formstickade produkter kan stickas direkt på en 
maskin (Knitbeat 2018). Medvetenheten kring hållbar produktion är nuförtiden stor bland 
både företagare och kunder, där produktion i Sverige kan skapa mervärde och vara en 
konkurrensfördel (Robinson & Hsieh 2016). Frågan är om trikåproduktion i Sverige har 
potential att utföras och växa i takt med ny utveckling och medvetenhet kring hållbar 
produktion. 

1.2 Problembakgrund  
Trots att textilindustrin har minskat i Sverige sedan mitten av 1900-talet (Selivanova 2017), 
finns idag ett antal tillverkande trikåföretag som gått emot strömmen och behållit eller tagit 
tillbaka sin produktion till Sverige. Företagen har valt att använda sig av olika strategier, 
antingen att förlägga produktionen utomlands eller behålla den inom landets gränser. Tidigare 
forskning pekar på att det främsta motivet till att förlägga produktionen utomlands har varit 
låga produktionskostnader (Maccarthy & Atthirawong 2003) men att det också ibland lett till 
sämre kvalitet, eftersom det är svårare att kontrollera produktionen (Teike, Palm, Ekvall & 
Söderholm 2013). Hos kunder har förvirringen ökat kring var en produkt har tillverkats och 
vad begreppet made in betyder. I samband med att det har blivit allt vanligare att anskaffa 
material och utföra tillverkningen på många olika platser runt om i världen har proveniens 
därmed blivit ett otydligt begrepp (Rashid & Barnes 2017). Att manipulera vad som benämns 
som tillverkningslandet för att använda det till sin fördel är därför förekommande bland 
företag, vilket gör att sanningshalten i märkningarna kan ifrågasättas2. 

Varför just vissa trikåföretag klarat att behålla sin produktion i Sverige medan andra valt att 
förlägga produktionen utomlands, är ett viktigt ämne att studera för att kunna dra slutsatser 
och diskutera Sveriges framtida utveckling inom textilproduktion (Vetenskapsrådet 2017). I 
takt med ny utveckling som leder till ökad produktionshastighet och automatisering 
(Robinson och Hsieh 2016; Tebab u.å) och högre löner runt om i Europa och Asien förändras 
återigen förutsättningarna för textilindustrin och diskussioner kring lokal produktion 

                                                
1 Göran Göthager, f.d. VD Ivanhoe AB, intervju 11 april 2019. 
2 Christina Edursdotter, VD Edursdotter AB, intervju den 25 april 2019. 
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uppkommer (Kinkel 2014). Dessutom innebär den industri som finns i Sverige 
jobbmöjligheter och utveckling för landet när produktionen läggs inom dess gränser 
(Pettersson & Pekkala 2018). Det finns också ett ökat krav från kunderna att vilja veta hur, 
var och av vem som produkterna är tillverkade (Collins & Weiss 2015). Att undersöka 
faktorer för trikåföretags val av lokalisering av produktion ger en förståelse för företagens 
strategi och öppnar upp till diskussion kring framtida utveckling och möjligheter för 
trikåproduktion i Sverige.  

1.3. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka förutsättningar och fördelar för trikåproduktion i Sverige.  

1.4. Forskningsfrågor 
1. Finns det konkurrensfördelar med att producera trikå i Sverige? 
2. Finns det intresse bland svenska trikåföretag att producera i Sverige? 
3. Finns det hållbarhetsaspekter med att producera trikå i Sverige? 

1.5. Avgränsningar 
I studien kommer två svenska trikå- och konfektionsföretag som helt eller delvis har sin 
trikåproduktion i Sverige att studeras. Den kvantitativa enkäten som kommer fungera som en 
förstudie kommer skickas till 27 svenska trikåföretag som antingen har sin trikåproduktion i 
Sverige eller har valt att förlägga den i något annat land. 

Ingen vikt kommer läggas på spinning av garn och färgning, utan studiens fokus är stickning 
och sömnad. De deltagande företagen producerar klädesplagg och processen från garn till 
färdig produkt benämns i studien som “trikåproduktion”. Studien riktar sig till företagens 
intresse för att förlägga trikåproduktionen till Sverige och inte första hand i kundernas 
önskningar.  

I studien ingår inte att skapa en handlingsplan med instruktioner som föreslår hur 
trikåproduktionen kan förläggas i Sverige. Den kommer heller inte behandla frågor gällande 
socialt ansvar och eventuella konsekvenser av att flytta trikåproduktionen från låglöneländer. 
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1.6. Begreppsförklaringar 
Offshoring: Offshoring innebär att förlägga produktionen från ursprungslandet till ett annat 
land (English Oxford Living Dictionaries, a.). 
Proveniens: Produktens ursprung eller härkomst (SAOB 1954). 
Reshoring: Reshoring innebär att förlägga produktionen i ursprungslandet efter att tidigare 
producerat i ett annat land (English Oxford Living Dictionaries, b.). 
Sourcing: Att leta efter källor och inköpsmarknader för material, producenter och 
tillverkningsmarknader (Hedén & McAndrew 2010).  
Sömnad: För att färdigställa en produkt efter att metervara producerats i trikå krävs sömnad i 
trikåproduktionen. 
Trikåproduktion: I denna studie avser trikåproduktionen stickning och sömnad. 
Värdekedja: Värdekedjan beskriver de aktiviteter som sker i ett företag som skapar värde för 
en produkt. Med värde menas det belopp som köparna är villiga att betala för den produkt 
som företaget erbjuder (Porter 2004). 

2. Metod  
 2.1 Metodöverblick 

 

Figur 1. Figuren visar vilken följd momenten utfördes under arbetsprocessen 
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2.2 Metodansats 
Studiens hypotes var att det är bättre att förlägga trikåproduktion i Sverige än utomlands och 
studiens avsikt var att undersöka om det stämmer. Angreppssättet var därför deduktivt 
eftersom tidigare forskning härledde fram till hypotesen. Utgångsläget var att tidigare 
forskning anses vara riktig och sann, och fungerar därför som studiens utgångspunkt. Baserat 
på utgångspunkterna hos tidigare forskning drogs sedan en slutsats om vad som bör gälla 
generellt (Holme & Solvang 1997 s. 51).  

2.3 Metodval 
En trianguleringsmetod användes för att undersöka fördelarna och förutsättningar för 
trikåproduktion i Sverige, vilket innefattar en kombination av olika metodval. Genom att 
använda både kvantitativa och kvalitativa metoder skapades ett trovärdigt underlag till studien 
(Bryman & Bell 2011 s. 404). Det finns för- och nackdelar med såväl kvantitativa som 
kvalitativa metoder och är därför ofta rimligt och fördelaktigt att kombinera olika 
tillvägagångssätt. Om olika handlingssätt används och samma resultat erhålls, tyder det på att 
den insamlade informationen är giltig och tilliten stärks. Metoderna kan användas i olika 
följdordning. I denna studie utfördes en kvantitativ undersökning i form av en enkät som 
fungerade som en förberedelse för den kvalitativa. Enkäten gav en översikt över det studerade 
fenomenet, kartlade problemområdet samt gav en inblick i de huvudsakliga frågorna (Holme 
& Solvang 1997 s. 86-87). Genom att både en kvantitativ enkät och en kvalitativ studie 
användes gavs en djupare förståelse för vilka förutsättningar som krävs för en fungerande 
textilproduktion i Sverige samt vilka fördelarna är. 

En kvantitativ metod är strukturerad och kan kontrolleras av forskaren. Den kvantitativa 
enkäten skickades per e-post till 27 svenska trikåföretag vars syfte var att bland annat 
undersöka om intresset finns bland svenska trikåföretag att bedriva sin produktion i Sverige. 
15 av företagen valde att medverka. Enkäten undersökte också drivkrafterna samt 
utmaningarna som lokal produktion medför.  

Syftet med en kvalitativ metod är att förstå, beskriva och tolka olika företeelser. För att 
undersöka förutsättningarna och fördelarna med trikåproduktion i Sverige användes en 
kvalitativ metod, som är mindre styrd och istället handlar om att förstå varför (Holme & 
Solvang 1997 s. 14). I denna studie utfördes två semistrukturerade intervjuer som 
genomfördes med en f.d. företagsledare och en nuvarande företagsledare.  
 

2.4 Litteraturstudie 
En litteraturstudie gjordes en som en del i studien. Forskning kring ämnet studerades för att få 
större förståelse, kunna dra mer trovärdiga slutsatser samt för att sätta studien i ett större 
perspektiv. Ämnen som för- och nackdelar med reshoring, proveniens, hållbarhet samt hur en 
framgångsrik värdekedja kan se ut studerades. Syftet med litteraturstudien var också att 
identifiera nyckelfaktorer som kunde lägga grunden för enkäten och de semistrukturerade 
intervjuerna.  
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Den största delen av forskningen som studerades handlar inte om Sverige, eftersom studier 
om trikåproduktion i Sverige och reshoring saknas. Forskningen som användes är ändå 
relevant, eftersom vissa av studierna är generella och andra är från närliggande länder. 
Lärdomar och principer kan dras från de tidigare studierna och appliceras i andra 
sammanhang.  

Följande sökord användes i studien: reshoring, provenance, sustainablity, supply chain, 
manufacturing, textile industry, ethnical consumerism   

2.5 Kvantitativ enkät 
Enkäten fungerade som en förstudie som visade intresset för trikåproduktion i Sverige, samt 
klargjorde utmaningar och fördelar med att producera trikå i Sverige. Enkätfrågorna 
utformades genom att granska den redan utarbetade referensramen. Dess syfte var att påvisa 
om teorin stämde överens med svenska trikåföretags situation och uppfattning. Enkätsvaren 
fungerade som understöd till kommande intervjufrågorna för att kunna utforma relevanta 
frågor. 

Enkäten utformades med fyra frågor exklusive följdfrågor (se Bilaga 1). Till varje fråga 
utformades färdiga svarsalternativ där respondenten kunde fylla i flera svarsalternativ på 
samma fråga. Utöver de färdigställda alternativen fanns också möjlighet för respondenterna 
att lämna ett eget svar. De som fyllde i enkäten kunde välja att fylla i sitt företagsnamn eller 
att vara anonyma. En påminnelse att svara på enkäten skickades därför inte ut till alla företag, 
utan enbart till de företag som kunde identifieras.  

För att skapa en överblick sammanställdes svarsalternativen som en tabell som visade 
företagens nuvarande produktionsplats. Därefter gjordes två diagram som visade de faktorer 
som påverkat företagens val av produktionsland för både trikå och sömnad. Tack vare 
företagens egna svar kunde utöver för- och nackdelar åsikter och ytterligare slutsatser dras.  
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2.5.1 Urval 
Enkäten skickades till 27 svenska trikåföretag som i huvudsak säljer stickade klädesplagg och 
som antingen har trikåproduktion i Sverige eller har förlagt den utomlands. Enkäten skickades 
till det antalet trikåföretag som kunde identifieras med samma specifika gemensamma 
nämnare. Gemensamt för de tillfrågade trikåföretagen var att de själva har ansvar över både 
stickningsproduktionen och trikåproduktionen och att de i någon mån producerar klädesplagg. 
Textilhögskolans trikåtekniker tillfrågades och delade med sig av sina kontakter. Av de 
medverkande var 6 (40 %) antingen företagschefer eller produktionschefer. Det var totalt 15 
respondenter (55.5 %) som medverkade i enkäten.  

2.6 Kvalitativa intervjuer 
Två semistrukturerade intervjuer genomfördes enskilt med f.d. företagsledaren för Ivanhoe 
AB samt nuvarande företagsledaren för Edursdotter AB. Syftet med intervjuerna var att ta 
reda på om det finns hållbarhetsaspekter och konkurrensfördelar med trikåproduktionen i 
Sverige, samt för att undersöka förutsättningarna och fördelarna med att återinföra eller 
bevara trikåproduktionen i Sverige. Genom att ta del av respondentens egna åsikter och 
erfarenheter kontrollerade inte forskaren intervjun. Vanligen används semistrukturerade 
intervjuer för att förstå varför något ser ut som det gör, till skillnad från den kvantitativa 
intervjun som följer ett standardiserat frågeformulär (Holme & Solvang 1997 s. 76). 

Intervjun med Edursdotter AB genomfördes i Kinna, där företaget bedriver sin verksamhet 
och intervjun med Ivanhoe AB ägde rum på Textilhögskolan i Borås. En strukturerad 
intervjuguide, anpassad efter respondentens bakgrund användes och bestod av ett antal teman 
med såväl öppna som stängda frågor (se Bilaga 2 & 3). Olika teman användes för att 
sammanställa frågor till intervjun, såsom bakgrund, produktutveckling, hållbarhet samt 
framtid/utveckling. De viktigaste frågorna markerades för att inte glömmas bort, vilket kan 
hända då respondenterna får tala fritt och huvudfrågan kan därför hamna i skymundan. De 
öppna frågorna tillät alltså respondenterna att dela med sig av egna lärdomar och erfarenheter 
inom ämnet. Fördelen med öppna frågor är att respondenten kan svara med sina egna ord utan 
att ledas in i en viss riktning, vilket innebär att respondenten kan dela med sig av erfarenheter 
och faktorer forskaren tidigare varit medveten om. De stängda frågorna klargjorde bland annat 
var de olika delarna av företagens tillverkningsprocesser äger rum. Stängda frågor är lätta att 
ställa, bearbeta och jämföra. Risken är dock att respondenterna tolkar frågorna på olika sätt 
vilket kan begränsa spontanitet och andra intressanta synvinklar (Bryman och Bell 2017 s. 
253).   

Respondenten informerades före intervjutillfället om syftet med studien samt dennes roll i 
den. De blev tillfrågade om de ville vara anonyma, vilket båda respondenterna avböjde. 
Intervjuerna som pågick i ca 45-60 min spelades in och transkriberades efter respondenternas 
godkännande. Svaren transkriberades nästan helt förutom utfyllnadsord som uteslöts. Därefter 
analyserades svaren och en kategorisk uppdelning gjordes. Materialet strukturerades efter de 
valda kategorierna och mönster och kopplingar mellan de olika delarna gjordes, varpå 
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resultatet sammanställdes. Följande kategorier användes: val av produktionsland, material, 
trikåproduktion i Sverige, utmaningar, proveniens, hållbarhet samt övrigt.   

2.6.1 Urval  
För att få en så bred förståelse som möjligt av den trikåindustrin i Sverige valdes företag som 
har trikåproduktion på olika platser. Edursdotter AB stickar och syr i Sverige medan Ivanhoe 
AB stickar i Sverige och syr i Polen, Estland och Litauen. Båda företagen tillverkar stickade 
ullprodukter. Då respondenterna har varit eller är företagsledare har de mångårig erfarenhet av 
textilindustrin och därmed också god kunskap om det berörda ämnet. Därmed är det ingen 
garanti att de är representativa för andra företag i samma situation. 

2.7 Metodkritik 
Den kvantitativa enkäten styrdes och kontrollerades av författarna, vilken är en av 
svagheterna med kvantitativ forskning. Det begränsar informationsinsamlingen och tar inte 
hänsyn till hur respondenten upplever situationen. Eftersom den kvantitativa forskningen inte 
ger utrymme för individuell anpassning finns det risk att studiens relevans sätts på spel. Det 
kan leda till att resultatet blir exakt, men att det saknar djup (Holme 1997 s. 81). Resultatet av 
kvantitativ forskning kan också ge en statisk bild av den sociala verklighet som är skild från 
den verklighet individen skapar (Bryman & Bell 2017 s. 184). 

3. Teoretisk referensram 
 3.1 Proveniens  
Konceptet tillverkningsland (country of origin) introducerades först i USA på 1890-talet och 
krav på att importerade produkter skulle märkas med tillverkningslandet infördes. Före 1890 
betraktades märkningen inte som ett rättsligt krav utan användes i marknadsföringen för att ge 
kunderna information om varorna och tillverkningsprocessen, samt för att skydda de 
inhemska producenterna (Rashid & Barnes 2017). Det var först under 50-talet som 
varumärkets ursprung blev allt viktigare (Collins & Weiss 2015). Under 60 och 70-talet 
genomgick textilindustrin i Europa dramatiska förändringar. Importen från utlandet ökade och 
de låga lönerna konkurrerade ut stor del av den textilindustrin. Det var de ökade priserna och 
det turbulenta ekonomiska klimatet som ledde till att många företag tvingades ompröva sin 
affärsmodell (Robinson & Hsieh 2016). En stor del av textilproduktionen lades ut till 
låglöneländer, medan värdeskapande aktiviteter såsom design, marknadsföring och 
distribution förblev i landet. Det var först på 90-talet som företag började använda sin 
proveniens som en del av sin marknadsföring (Collins & Weiss 2015). 

En produkts proveniens handlar om produktens tillverkningsplats. Dess lokala rötter förankrar 
ett varumärke i dess historia, kultur och geografi, vilket ökar det upplevda värdet och är 
integrerat i varumärkesidentiteten (Collins & Weiss 2015). Att kontrollera att en produkts 
etikett visar korrekt information har blivit allt viktigare då globaliseringen utbreds och globala 
inköp ökar (Rashid & Barnes 2017). Tillverkningslandet (country of origin) definieras 
vanligen som platsen där den sista tillverkningsprocessen utförs (McLaren, Tyler & Jones 
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2002) och det är en värdefull markör som kan kommunicera äkthet, god kvalitet och tradition 
(Robinson och Hsieh 2016). Enligt Graj (2013) finns det tre drivkrafter som påverkar 
kundernas syn på proveniens: 

1. Medlidande för arbetarna och deras arbetsvillkor. 
2. Rädslan att bli lurad om det uppfattade värdet på produkterna. 
3. Personliga eller hälsorelaterade orsaker (Graj 2013). 

Berättelsen bakom en produkt, dess äkthet och ursprung, menar Collins & Weiss (2015) är 
viktiga faktorer på lyxklädesmarknaden. En del av berättelsen är varumärkets ursprungsplats, 
dess ort, region eller det land som varumärket uppfattas att tillhöra (Collins & Weiss 2015). 
Landets image och produktens igenkänningsfaktorer påverkar värdet av märkningen och 
kundernas köpbeteende (Cappelli et al. 2017). Det finns ett forskningsstöd som menar att 
kunderna associerar tillverkningslandet, platsen där den monteringsprocessen sker, med 
produktegenskaperna vilket innebär att omlokalisering kan skada försäljningen (McLaren, 
Tyler & Jones 2002). Kunder har ofta en förutfattad bild av produkternas kvalitet baserat på 
tillverkningsplatsen (Rashid & Barnes 2017). Konsumenter i industriländer litar i stor 
utsträckning på att produkter från hemlandet är av god kvalitet, ibland till den grad att 
uppskattningen av kvaliteten kan vara högre än vad den faktiskt är. Kunder i industriländer 
uppskattar alltså det egna hemlandets produktion mer än en produkt som är producerad i ett 
annat industriland, medan kunder i utvecklingsländerna värdesätter kvaliteten högre än 
tillverkningslandet (Cappelli et al. 2017). Behovet av personalisering påverkar också 
kundernas relation till företaget, visar en studie av Gadeikiene et al. (2012). Produkter som är 
producerade nära naturen förstärker känslan av trygghet och delaktighet (Gadeikiene et al. 
2012). 

En framgångsrik produktion är nödvändigtvis inte beroende av närheten till moderföretag, 
marknad eller konkurrenter utan kan produceras på annan plats (Maccarthy & Attihirawong 
2003). När det gäller lyxvarumärken menar Robinson och Hsieh (2016) att en Made in Britian 
märkning är en värdefull markör som kan kommunicera äkthet, god kvalitet och lyxig 
tradition som i sin tur berättigar högre prissättning. När företag tittar på sina lokaliseringsval 
för produktion överväger de kundernas värdeskapande, marknadspositionering och 
konkurrensfördelarna (Robinson & Hsieh 2016). En fungerande värdekedja måste vara 
anpassningsbar för att snabbt kunna hantera störningar i produktionen så att kundens 
efterfrågan kan besvaras. Värdekedjan bör även vara rörlig för att kunna justera kedjans 
konstruktion i takt med förändrade strategier, produkter och teknik (Lee 2014). För att skapa 
och bevara värdet på produkten menar Robinson och Hsieh (2016) att designprocessen inte 
bör separeras från tillverkningen.  

Åsikterna inom forskningsvärlden hur begreppet made in bör definieras är dock både delade 
och delvis otydliga (McLaren, Tyler & Jones 2002). Den så kallade hybrid-sourcingstrategin 
som innebär att ett företag anskaffar material från många olika håll har gjort det svårt för 
kunderna att identifiera produktens verkliga ursprung. Många företag som använder en 
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hybrid-sourcingstrategi har ersatt tillverkningslandet (country of origin) med platsen där 
monteringsprocessen sker. Det är alltså möjligt att märka produkterna med made in Britain, 
trots att en del av tillverkningsprocessen exempelvis utförs i Kina. Så länge den sista 
monteringsprocessen utförs i Storbritannien blir det tillverkningslandet. Detta har gett upphov 
till ett ökat behov av djupare förståelse för vad termen tillverkningsland innebär. Country of 
manufacture, country of parts, country of design och country of brand origin är delarna som 
tillverkningslandet består av (Rashid & Barnes 2017). 

Country of parts refererar till den plats där materialet, dvs. råmaterialet, fibrerna eller 
accessoarerna såsom dragkedjor, knappar och andra tillbehör är anskaffade. Detta är en av de 
mest kostsamma, men ett av det viktigaste elementen i produktionsprocessen (Rashid & 
Barnes 2017). Om tillverkningen av delarna sker i ett industriland där produktens slutgiltigt 
sätts ihop leder det till en högre kostnad av slutprodukten (Ha-Brookshire 2012). Ursprunget 
av delarna är viktigt för tillverkningen och för varumärket eftersom det representerar 
produktens kvalité, vilket i sin tur påverkar produktens image och associeras ofta till 
varumärkets arv (Rashid & Barnes 2017).  

Country of design är platsen där designen sker. Det innefattar teknik, utveckling av koncept 
och stil, såsom plaggets silhuett, hantverksdesign och ergonomi (Rashid & Barnes 2017). 
Fördelen med en intern designavdelning på hemmaplan är att inspirationskällorna är 
lättillgängliga från de närliggande omgivningarna och marknadens efterfrågan kan snabbt 
mötas (Rashid & Barnes 2017). Om designern bor i samma land som företaget riktar sig mot, 
kan de få mer kunskap om kundernas preferenser och därmed designa och möta kundernas 
efterfrågan på en snabbt ändrad marknad. Designern kan kontrollera de ändrade 
marknadskraven och därefter skapa nya designideér. Country of design har en allt viktigare 
påverkan på varumärkets image. Produktens stil, design och passform representerar de 
viktigaste faktorerna som avgör om kunden ska göra sitt köp (ibid). 

Country of brand origin är den platsen där varumärket föds eller där varumärkets huvudkontor 
ligger. Detta är speciellt viktigt för varumärken som historiskt sett har varit inblandade i 
tillverkningen eller har utvecklat ett specifikt material (Rashid & Barnes 2017). Märkets 
image skapar ett större kundvärde och desto starkare relation märket och märkets land har, 
desto större betydelse har landets märkning på produkten. Produktens värde och kundens 
villighet att betala mer för en produkt tillverkad i hemlandet beror både på på vilket land det 
gäller samt landets image (Cappelli et al. 2017).  

För att vara konkurrenskraftig i marknadsföringen av sitt varumärke måste länderna förstå hur 
landets eget kännemärke för olika produkter bedöms. I en studie av Fetscherin (2010) föreslås 
att bedömningen av landmärket bör mätas och jämföras med andra företag och länder för att 
kunna uppnå ett så konkurrenskraftigt läge som möjligt. Mätningarna skulle kunna hjälpa 
offentliga och privata organisationer att utveckla en mer kraftfull landsmärkesstrategi 
(Fetscherin 2010). Genom att företag utnyttjar de positiva associationerna till vissa länder i 
sin egen marknadsföring kan made in-etiketterna manipuleras. Risken är att begreppet made 
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in urvattnas eftersom det inte är troligt att alla processer utförs på samma ställe och 
innebörden blir därför otydlig (McLaren, Tyler & Jones 2002). Många företag väljer att skriva 
ut produktens tillverkningsland trots att EU inte har några regleringar kring märkningen. Är 
ett land känt för en viss produkt är det större sannolikhet att kunden uppskattar en märkning 
från det landet (Cappelli et al. 2017). Spårbarheten och tillverkningen påverkar en den 
upplevda kvaliteten av en textilprodukt lika mycket som det faktiska tyget. Dagens kunder vill 
veta exakt vad de köper och de vill vara införstådda med både det faktiska och emotionellt 
uppfattade värdet. Eftersom kunderna själva vill kunna avgöra produktens värde, ökar kravet 
på att veta hur, var och av vem som produkterna är tillverkade (Collins & Weiss 2015).  

3.2 Hållbarhet 
Det finns en växande medvetenhet kring de olika kriterierna av sourcing inom textilindustrin. 
Att ta hänsyn till kundernas krav har blivit en allt viktigare strategi för klädföretag (Taylor & 
Wong 2000). Företagens marknadsbeslut påverkas idag av sin egen medvetenhet av både 
sociala- och miljöaspekter tillsammans med konsumenternas efterfrågan på etiska och 
hållbara produkter (Gadeikiene, Banyte & Kasiuliene 2012; Taylor & Wong 2000). Kunderna 
blir alltmer medvetna om de konsekvenser av att producera i låglöneländer kan medföra. 
Konsekvenser kan vara okontrollerad tillverkning vilket kan bryta mot mänskliga rättigheter 
och dessutom vara stora miljöbovar. Detta ligger till grund för den växande etiska och gröna 
konsumtionstrenden, vilken har lett till att fler är villiga att betala ett högre pris för produkter 
från företag som tar ansvar för miljön och för sociala frågor (Taylor & Wong 2000). 

Att uppnå hållbarhetsmål försvåras av leverantörernas globala spridning. Ett ökat geografiskt 
avstånd kan göra det svårare att bedöma leverantörens sociala och miljömässiga insatser. 
Genom att proaktivt minimera miljöpåverkan och använda material och processer på ett 
ansvarsfullt sätt kan mervärde skapas och både företaget och dess värdekedja gynnas (Ashby 
2016). Rigby och Tager (2008) anser att en ökad medvetenhet om hållbarhet är en 
förutsättning för ökad försäljning och därmed ökad lönsamhet. Om lönsamheten ignoreras 
kommer det så småningom bli svårt att hitta metoder som kan förbättra miljöstandarden. Om 
miljöproblemen ignoreras riskeras företagets rykte och affärsmöjligheter att skadas, vilket i 
sin tur påverkar lönsamheten (Rigby & Tager 2008). Ashby (2016) menar att hållbarhet är 
något som bör genomsyra hela leverantörsnätet och att det till och med bör vara företagets 
kärna (Ashby 2016). Hållbar utveckling är en kompromiss mellan samhällets ekonomiska och 
sociala mål. Detta är väldigt viktigt för att kunna tillmötesgå dagens och kommande 
generationers välbefinnande (Gadeikiene et al. 2012).   

Trovärdighet är en viktig faktor som har stor betydelse för de företag som producerar etiska 
och hållbara produkter. I litteraturen förknippas trovärdighet vanligtvis med förtroende och 
tillit. Marknadsföring och annan kommunikation är en viktig indikation på hur trovärdigt ett 
företag är och hur kompatibla de är med verkligheten (Gadeikiene et al. 2012). Starka och 
hållbara relationer med ett gott förtroende till ett mindre antal leverantörer kan också bidra 
med överlägsna resultat och stärka trovärdigheten (Ashby 2016). Ett trovärdigt och etiskt 
varumärke som pekar på att produkten eller produktens tillverkning är miljövänlig skapar 
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lojalitet och ett känslomässigt band mellan konsument och företag. Det skapar också en 
positiv bild av både produkten och företaget, vilket i sin tur ökar försäljningen och ger 
företaget konkurrensfördelar (Phau & Ong 2007).  

3.3 För- och nackdelar med reshoring 
Tillgången till markander, skatteincitament och produktionsmöjligheter är viktiga och 
avgörande motiv till utlandsproduktion eftersom det skapar potential företagens tillväxt 
(Maccarthy & Atthirawong 2003). Dessutom påverkar typ av produkt valet och möjligheterna 
att producera offshore (Ketokivi et al. 2017). Däremot visar tidigare studier att företag kan ha 
följt med strömmen att implementera offshore sourcing utan att ha övervägt fördelarna, 
riskerna och nackdelarna med offshoring (Robinson & Hsieh 2016). I samband med 
utflyttning av produktionen från hemlandet förloras viktiga kompetenser (Ashby 2016). När 
beslut om offshoring ska göras är det därför viktigt att fråga varför, när, var, vad samt vad 
utgångspunkten är (Ashby 2016). Enligt Robinson och Hsieh (2016) kommer offshore 
sourcing troligtvis fortsätta att vara den dominerande strategin (Robinson & Hsieh 2016). 
 
De främsta motiven att förlägga produktionen utomlands är låga kostnader och 
arbetsskicklighet, även om anledningarna varierar mellan olika branscher (Maccarthy & 
Atthirawong 2003). Samtidigt pekar andra studier på att offshoring inte alltid är det bästa 
sourcingalternativet och att priset inte alltid är den främsta drivkraften till val av 
produktionsland (McLaren, Tyler & Jones 2002). Det är ofta chefer för företag som, enligt 
Gray, Esenduran, Rungtusanatham och Skowronski (2017), sett produktionskostnaden som 
det viktigaste i värdekedjan och därför har priset prioriterats. Utan grundlig undersökning till 
beslutet att producera utomlands har flytten inte hjälpt företagen framåt. Chefernas beslut har 
istället grundat sig i en allmän uppfattning, som visat sig fungera för flera andra företag. Att 
förlägga produktionen utomlands har därför blivit en som av regel som för majoriteten av 
företag ökat sannolikheten till en större vinst, men kan likaväl minska ett företags omsättning. 
Därför finns det inget enkelt svar på frågan vilken tillverkningsplats som gynnar ett företag 
mest, utan beslutet bör noga undersökas för varje bransch och företag (Gray, Esenduran, 
Rungtusanatham & Skowronski 2017). 

Företag i USA som har förlagt ut sin produktion utomlands för att senare ta tillbaka den har 
ofta gjort misstaget att göra för lite research om eventuella konsekvenser. Det största 
problemet är ofta att kvaliteten på produkterna blivit sämre (Gray et al. 2017). En grundregel 
är enligt Bingham and Eisenhardt (2011) att inte alltid följa andra företags beslut, utan efter 
egna erfarenheter hitta faktorer som leder till framgång (Bingham & Eisenhardt 2011). 
Förutom konsekvenserna kring kvalitet av produkterna skapas ofta problem med försenade 
leveranser, dolda kostnader och störningar i värdekedjan (Robinson och Hsieh 2016). Att ha 
långsiktiga relationer med färre utvalda leverantörer förbättrar koordinationen och 
överförandet av information, kunskap och förmågor (Ashby 2016). 

Tillgängligheten till råmaterial, låga kostnader och arbetsskicklighet har visat sig spela stor 
roll när det kommer till val av lokalisering av produktion (Maccarthy & Atthirawong 2003). 
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Ett företaget som studerats av Ashby (2016) hade endast tillgång till råmaterial utomlands och 
globala leverantörer när företaget grundades. Det är ett exempel på att råmaterialet fick styra 
valet av produktionsland framför lägre arbetskostnader. Det studerade företaget har alltid haft 
en lokal snarare än global mentalitet, men offshoring var en nödvändighet på grund av brist på 
råmaterial och kunskap i hemlandet (Ashby 2016). De företag som har goda chanser att ha 
lyckad produktion i låglöneländer har ofta en produktion med förutbestämd rutin (Ketokivi, 
Turkulainen, Seppälä, Rouvinen, & Ali-Yrkkö 2017).  

Att möta och gensvara mot kundens ökade och ständigt förändrade krav är en annan viktig 
anledning att återta produktionen till hemlandet. Genom att förlägga produktion lokalt 
minimeras förfalskningsrisken och andra hot mot varumärkets äkthet (Robinson & Hsieh 
2016). Etnocentrisk konsumtion handlar om viljan att köpa sitt eget lands produkter. En 
produkt från hemlandet anses, i och med globaliseringen, som mer unik (Cumberland, 
Solgaard & Nikodemska-Wolowik 2010). I takt med den växande medvetenheten för 
mänskliga rättigheter och miljöfrågor i textil- och klädindustrin menar Taylor och Wong 
(2000) att etnocentrisk konsumtion kommer bli en betydelsefull trend i framtiden (Taylor & 
Wong 2000). Därför bör inhemska företag betona att deras varumärken och produkter är 
lokala och inhemska för att öka den etnocentriska kundens intresse att köpa produkten, medan 
utländska företag bör undvika att betona att de är internationella företag. Utländska företag 
bör lyfta fram sitt samarbete med lokala företag för att vinna de etnocentriska kunderna till sin 
sida (Guo & Zhou 2017). 

3.4 Sammanfattning av teori 
I samband kundernas ökade medvetenhet angående hållbarhet har det blivit en allt viktigare 
strategi bland klädföretag att ta hänsyn till deras intressen (Taylor & Wong 2000). Den 
geografiska spridningen bland leverantörerna gör det svårare att kontrollera deras sociala och 
miljöansvar, vilket gör att det blir svårare att uppnå hållbarhetsmålen. För företag som vill 
jobba hållbart är trovärdighet viktigt. Marknadsföring och annan kommunikation är ett viktigt 
verktyg som indikerar hur trovärdigt ett företag är och hur kompatibla de är med verkligheten 
(Gadeikiene et al. 2012). 

Att kontrollera att en produktens etikett visar korrekt information har därför blivit allt 
viktigare, eftersom efterfrågan av globala inköp ökar (Rashid & Barnes 2017). En produkts 
proveniens handlar om produktens tillverkningsplats (country of origin) och definieras 
vanligen som platsen där den sista tillverkningsprocessen utförs. Klädesplagg är ofta märkta 
med begreppet made in följt av produktens tillverkningsplats.  Definitionen av made in är 
dock otydlig, eftersom sannolikheten är stor att företagen anskaffar material från många olika 
håll och begreppet riskerar därför att urvattnas (McLaren, Tyler & Jones 2002). Det har gjort 
det svårt för kunderna att identifiera produktens verkliga ursprung. Detta har gett upphov till 
en fördjupad förståelse av vad tillverkningslandet innefattar. För att förtydliga begreppet talas 
det om country of parts, country of design, country of manufacture och country of brand 
origin istället för endast tillverkningslandet (Rashid & Barnes 2017). Forskning visar också att 
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kunderna associerar tillverkningslandet med produktegenskaperna vilket innebär att 
omlokalisering kan skada försäljningen (McLaren, Tyler & Jones 2002).  

Låga kostnader och arbetsskicklighet, samt tillgängligheten till råmaterial har visat sig spela 
stor när det kommer till val av lokalisering av produktion (Maccarthy & Atthirawong 2003). I 
samband med utflyttning av produktionen från hemlandet förloras viktiga kompetenser. När 
beslut om offshoring ska göras är det därför viktigt att fråga varför, när, var, vad samt vad 
utgångspunkten är (Ashby 2016).  

4. Resultat 
 4.1 Enkätresultat 
Tabellen nedan visar hur företagen har fördelat sin trikåproduktion, om den är samlad eller 
befinner sig på olika platser. Företagen fick svara på frågan om de har trikåproduktion i 
Sverige eller inte och därefter av vilken anledning de har valt att producera i landet där de 
producerar. Frågorna var uppdelade så att respondenterna fick svara på frågor angående 
stickningsproduktionen samt för sömnadsproduktionen var för sig. Av de företag som svarade 
på enkäten har 48.7 % (7) av företagen både stickningsproduktion och sömnad i Sverige. Det 
näst mest förekommande 33.3 % (5) bland företagen var att enbart ha stickningsproduktion 
inom landets gränser.  

Tabell 1. Tabellen visar var enkätens respondenter har trikåproduktion 

Trikå och sömnad i 
Sverige  

Bara trikåproduktion 
i Sverige (ej sömnad) 

Bara sömnad i 
Sverige (ej trikå) 

All produktion 
utomlands 

46.7% (7) 33.3% (5) 13.3% (2) 6.7% (1) 
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Figur 2. Diagrammet visar hur många procent av företagen som har sin stickningsproduktion i Sverige 
respektive utomlands.  

 

 
 

Figur 3. Diagrammet visar svaren till varför företagen har stickning i Sverige. 

 

För att ha en så förmånlig stickningsproduktion som möjligt är flera faktorer viktiga. 
Enkätsvaren visar att den viktigaste faktorn och fördelen med att ha trikåproduktion i Sverige 
är möjligheten till god uppsikt, följt flexibel produktion, (se Figur 3). Av de tillfrågade 
företagen har 80 % stickningsproduktion i Sverige, (se Figur 2). Även korta transporter och 
att värna om den inhemska textilindustrin är viktiga anledningar till varför företagen vill ha 
lokal produktion. 
 

Företagen fick också svara på om de vill ha produktionen i Sverige. Av de företag som har 
stickningsproduktion utomlands svarade 66.6% (2) att de skulle hellre ha 
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stickningsproduktionen i Sverige. Anledningen till att de inte har produktionen i Sverige är att 
det inte finns tillräckligt med kompetens i landet. Ett företag vill inte ta hem 
stickningsproduktionen till Sverige på grund av att rätt typ av trikåmaskin inte fanns 
tillgänglig vilket gjorde att företaget inte kunde se möjligheten med en produktion i Sverige, 
men kunde istället förlägg produktionen i grannlandet Danmark. Företaget i fråga är dock inte 
helt nöjda med den låga kompetens och kvalitet som sömnaden i Sverige resulterat i.  

 

 

 
Figur 4. Diagrammet visar hur många procent av företagen som har sin sömnad i Sverige respektive utomlands.  

 

 

 

 
Figur 5.  Diagrammet ovan visar svaren till varför företagen vill ha sömnad i Sverige.  

 

När det gäller sömnad svarade 60 % (9)  av företagen att de har all sömnad eller delvis 
sömnad i Sverige, vilket är något som de ser som en fördel. Figur 5 visar varför företagen vill 
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ha sömnad i Sverige. Av de som inte har sömnad i Sverige uttryckte 33,3% (5) att det hade 
varit önskvärt med svensk sömnad för att uppnå god uppsikt och flexibel produktion. Ett 
företag (1) uttryckte att de inte ville ha sömnad i Sverige eftersom de hellre ville ha en samlad 
trikåproduktion utomlands. Det främsta motivet till att förlägga trikåproduktion med både 
stickning och sömnad på samma plats bidrar till att produkter inte behöver skickas mellan 
olika platser under tillverkningens gång. 

4.2. Intervjuresultat 
Tabell 2. Tabellen visar de medverkande respondenterna i intervjuerna 
 

 Företag Produktkategori Respondent  Titel 

1. Ivanhoe AB Outdoor, ullprodukter Göran Göthager fd. VD 

2. Edursdotter AB Ullkläder Christina Edursdotter VD 

Ivanhoe AB eller Gällstad Ylle som det först hette, grundades 1946 av Martin Göthager i 
Gällstad. Företaget erbjuder sportmode i främst ulltrikå. 90 % av produkterna stickas i 
Gällstad och sömnaden bedrivs på fabriker i Europa (Ivanhoe AB u. å).  Med sina 11 anställda 
har företaget fått erfara en stark utveckling de senaste åren. År 2017 hade de omsättning på 29 
680 tkr, vilket är en ökning med 21 % (Alla Bolag 2019 a). 
 
Edursdotter AB säljer svensktillverkade ullkläder och grundades av Christina Edursdotter år 
2001. Tillsammans med sina fyra anställda bedrivs all produktion, från mönsterkonstruktion, 
till stickning, tillskärning och sömnad i lokalerna i Kinna. Företaget säger sig stå för “svensk 
design, kvalitet och produktion när den är som bäst” (Edursdotter u. å). Varje år tillverkas ca 
1800 plagg3. År 2018 hade företaget en omsättning på 4 445 tkr, vilket är en minskning med  
9 % från föregående år (Alla Bolag b 2019). 

4.2.1 Företagens bakgrund 
På 70-talet då tekokrisen slog mot Sverige tvingades många företag att förlägga produktionen 
utomlands. Att förlägga produktionen utomlands blev modernt och att ha en internationell 
touch blev attraktivt. Ivanhoe AB gjorde dock tvärtom och behöll sin produktion i Gällstad, 
vilket var framgångsrikt i ca 10 år innan det snabbt tog slut och motgångarna började hopa 
sig. Orsakerna till bakslaget var många. På grund av de stora framgångarna företaget erfarit, 
fanns det en känsla av osårbarhet. Marknadsföringen och utvecklingen av produkterna gick 
inte i den takt som marknaden begärde. Säljarna hade en tuff attityd och sålde till slut så 
mycket att marknaden sa stopp. Det var i denna veva som företaget började jobba med en 
fabrik i Estland. Fram till i början av 90-talet hade de haft stor produktion med både stickning 
och sömnad i Gällstad. År 1992 köpte företaget en fabrik i Estland tillsammans med två andra 
svenska företag. Det var på grund av bland annat brist på personal i Sverige som sömnaden 

                                                
3 Christina Edursdotter, VD Edursdotter AB, intervju den 11 april 2019. 
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och en del av stickningen förlades där. Kunderna reagerade positivt, eftersom produkterna 
blev billigare. I dagsläget äger Ivanhoe AB ca 20-30 stickmaskiner i fabriken i Gällstad samt 
några i Estland och nyligen har de investerat i några fler. Sömnaden sker i Polen, Estland och 
Litauen och majoriteten av stickningen i Gällstad. En av anledningarna till varför Ivanhoe AB 
vill ha produktionen lokalt är så att de kan ha god kontroll över den. Råmaterialet är det 
dyraste på en produkt och därför är det viktigt att ha kontroll på åtgången, vilket är lättare att 
ha när produktionen är lokal.  
 
Till skillnad från Ivanhoe AB är Edursdotter AB ett företag som kombinerar 
industriverksamhet med hantverk. I sin länga i Kinna bedrivs alltifrån stickning till färdig 
produkt. Företaget har 4 anställda i Kinna och 2 som sköter företagets butik i Stockholm. 
Grundaren Christina Edursdotter designar, hanterar stickmaskinen och sköter webbutiken 
medan hennes anställda klipper, syr, sköter administration samt gårdsbutiken. Varje år 
tillverkas ca 1800 damplagg i merinoull, förutom handledsvärmare, mössor och vantar samt 
barnkläder som sys av spillmaterial. Edursdotter AB säger sig drivas av att en konstnärlig 
vilja att kommunicera hållbarhet, värme och skönhet genom textil. Visionen med företaget är 
inte att bli så stort som möjligt med bästa möjliga lönsamhet, istället är trivseln och en bra 
tillvaro viktiga faktorer som genomsyrar hela verksamheten.  
 
Edursdotter AB har aldrig haft produktion någon annanstans än i Sverige, även om produktion 
utomlands emellanåt har varit lockande. Fördelen hade varit en billigare produktion som även 
kunnat få företaget att expandera, men nackdelarna har fått företaget att stanna kvar på svensk 
mark. 30 % av deras plagg är specialbeställda med exempelvis längre ärmar och därför hade 
en produktion utomlands inte varit möjlig om företaget vill behålla sin image och arbetssätt. 
Dessutom är plaggen sydda med noggrann mönsterpassning vilket är ovanligt idag. 
 

4.2.2. Proveniens 
Att ursprunget på produkterna har stor betydelse är något som såväl Ivanhoe AB’s som 
Edursdotter AB’s kunder tycker. Edursdotter AB märker en stor skillnad på intresset kring 
produktionen idag jämfört med 10 år sedan. Kunderna är betydligt mer medvetna och visar 
stor uppskattning till att produkterna är producerade i Sverige. Anledningen till det ökade 
intresset kan vara att det talas mycket mer om hållbarhet och miljö idag. Dessutom har 
gemene man har blivit mer medveten om de långa transporterna i textilproduktionen samt hur 
det går till i andra länder. Däremot är det många som har svårt att förstå prisbilden och vill 
bara betala en bråkdel av den kostnaden av de varor som de konsumerar, vilket kan bero på 
okunskap. Edursdotter AB är noga att möta den kritik och feedback hon får om att 
produkterna är dyra. Hon vill att de ska förstå vad det verkliga priset är. 

Eftersom Ivanhoe AB’s produkter är sydda och monterade i Estland, Litauen eller Polen så 
kan inte de sätta en made in Sweden-etikett på plaggen, trots att tyget är stickat och bearbetat i 
Sverige. Det är platsen där plagget monteras som är tillverkningslandet. Därför marknadsför 
de sig med “Knitted in Sweden since 1946, made in Estonia”. Edursdotter AB hävdar att 
falskdeklarationer är ett utbrett problem och många företag kompromissar genom att märka 
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plaggen med fel tillverkningsland för att det ska låta så bra som möjligt. Att köpa ett certifikat 
att produkterna är ekologiska eller tillverkade någonstans är enkelt och kontrollerna är få. 
Kunderna vill gärna ha en enkel lösning på ett komplext problem och därför är det många 
företag som försöker övertyga sin kund och ge henne vad hon vill ha. Enligt Edursdotter AB 
är ekologisk och spårbar ull nonsens. Mycket stämmer, men mycket är också ett påhitt för att 
försköna verkligheten. Det utbredda fusket är omotiverande för de företag som är ärliga med 
sitt ursprung och som kämpar för att få ihop lönsamheten.  

Att produkter har högre kvalitet beroende på tillverkningslandet håller inte Edursdotter AB 
med om. Hon menar istället att även om det ser bra ut att ha en made in Sweden-etikett har det 
egentligen ingenting med produktens kvalitet och egenskaper att göra. Kvaliteten handlar mer 
om varumärket och företagen och vilken standard de har på sina produkter än på 
tillverkningslandet, vilket kan vara svårt för det otränade ögat att se. Bangladesh är ett billigt 
land att producera i där produceras mycket fast fashion. Därför är det lätt att dra förhastade 
och generella slutsatser om kvaliteten, trots om även högkvalitativa och dyra produkter 
tillverkas där.  
 

4.2.3 Hållbarhet 
Hållbarhet är mer aktuellt än någonsin och det är något som är en självklar del hos både 
Ivanhoe AB och Edursdotter AB. Med tanke på att 50 % av Ivanhoe AB’s produkter är 
formstickade minimeras mycket spill. Resterande 50 % tillverkas på flatstickmaskin och 
kommer ut i metervara. Ivanhoe AB slänger ungefär 7 ton ull per år och just nu pågår ett 
projekt av att försöka återanvända och ta tillvara på spillet. Även Edursdotter AB är noga på 
att ta tillvara på sitt spill. Såväl handledsvärmare, mössor, vantar och barnkläder tillverkas av 
spillmaterialet. 

Ekologisk ull är något som både Edursdotter AB och Ivanhoe AB har valt bort, eftersom 
skillnaderna mellan ekologisk ull och konventionell ull inte är så stora. En annan orsak till att 
de valt bort ekologisk ull är det redan höga ullpriset. Ekologisk ull kostar betydligt mer och 
för tillfället är det inget som företagen överväger att använda. Ivanhoe AB köper sin ull från 
Österrike, Tyskland och Italien och garnet spinns i Tjeckien och Rumänien. Edursdotter AB 
däremot köper merinoullen från Argentina varpå den spinns i Tyskland, eftersom det inte 
finns många lokala spinnerier kvar. Att ha svensk ull är något som både Edursdotter AB och 
Ivanhoe AB gärna hade haft. För närvarande är det dock inte aktuellt, eftersom den svenska 
ullen är för grov och inte passar in i deras stickmaskiner. Det finns inte heller några spinnerier 
i Sverige idag som kan spinna så fin ull. För Edursdotter AB hade det dock varit en helt annan 
affärsidé som inte passar in i hennes nuvarande koncept. Däremot finns det intresse bland 
andra företag att använda svensk ull. Det finns flera små svenska spinnerier som kan spinna 
grövre garn. Risken med små spinnerier är att det blir små volymer, vilket inte blir lönsamt. 
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4.2.4 Utmaningar med svensk produktion 
Kompetens och bra arbetskraft är A och O för ett fungerande företag. När produktionen i 
Sverige avtog började även kompetensen försvinna. Det är sömnaden som är svårast att hitta i 
Sverige. Ivanhoe AB producerar i Estland, Polen och Litauen, men även där börjar det bli 
svårt att få tag i god kompetens. Många unga människor vill inte jobba inom textilindustrin, 
utan flyttar till länder som Storbritannien, Sverige, Finland och Tyskland i jakt på andra jobb. 
Därför är det ett ständigt letande efter arbetskraft. I Gällstad, där Ivanhoe AB befinner sig, är 
det inte heller lätt att hitta arbetskraft. Det är en liten by och en plats där folk inte vill flytta till 
vilket minskar på potentiell arbetskraft. Edursdotter AB både stickar och syr produkter i 
Kinna i Sverige och hennes personal är näst intill omöjligt att ersätta. Personalen på företaget 
har informationen i huvudet, sköter kontakten med butiken i Stockholm, har vanan inne och 
samarbetar väl. Edursdotter AB påpekar också att framgången för företaget är till stor del de 
anställdas förtjänst. Hade företagen befunnit sig Stockholm eller Göteborg kanske det hade 
varit en annan sak, men att hitta personal i Kinna och Gällstad är svårare.  

 
För att behålla sin personal menar båda företagen att goda arbetsförhållanden är viktiga. Det 
enda sättet, enligt Ivanhoe AB, är att ge mer betalt till sömmerskorna och vilket resulterar i en 
årlig prishöjning av produkterna. Edursdotter AB vill att hennes personal ska trivas på 
företaget och ger dem därför stor frihet i sitt arbete. Priserna på produkterna sätts efter en 
kalkyl, utan att äventyra på personalens löner. Alla på företaget har samma lön.  
 
Importerad arbetskraft från andra länder är också möjligt, men det är inget som något av 
företagen har implementerat. Trots att ekonomin är en av de svåraste utmaningarna för 
Edursdotter AB har importerad arbetskraft inte varit ett alternativ. För att nå lönsamhet krävs 
många speciallösningar och billigare alternativ för att gå runt. Det har även gjorts försök att 
tillsammans med Arbetsförmedlingen hitta kompetens bland de nyanlända, men utan vidare 
framgång. Ivanhoe AB menar att det behövs bättre marknadsföring, eftersom jobbet på många 
sätt är trevligt och stimulerande. 
 
Ivanhoe AB hävdar att det finns utrymme för fler trikåföretag i Sverige. Att fler svenska 
trikåföretag skulle förlägga sin produktion till Sverige är trots det inte så troligt. Ivanhoe AB 
får nämligen många förfrågningar om att tillverka för andra företag, vilket bevisar att det inte 
finns bristande intresse för produktion, utan återigen att det är bristen på kompetens och 
arbetskraft som är det största hindret.   
 
En framgångsrik produktion i Sverige hänger också på hur kunderna väljer att konsumera. Att 
producera i Sverige är dyrt, men samtidigt stiger lönerna i Baltikum, Polen och andra länder, 
vilket gör att skillnaden inte längre är jättestor. Ivanhoe AB menar att ekonomiskt är möjligt 
att ha sömnad i Sverige. En anledning till svårigheter av försäljning av produkter som är 
tillverkade i Sverige kan enligt Edursdotter AB, vara det nuvarande skattesystemet. Genom att 
betala mindre skatt hade förutsättningarna varit annorlunda och kunderna hade kunnat 
konsumera dyrare produkter. Det har troligen med tillväxten att göra, som måste finnas där, 
men samtidigt förstör den miljön. Hade kunden ständigt gjort medvetna val hade svenska 
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företag nått större framgång. Den yngre generationen har större förståelse och kännedom 
kring miljöfrågor, medan medelålders människor som bor på landet har ett bristande intresse.  

4.3 Sammanfattning av resultat 
Att bedriva sömnad nära sin stickningsproduktion bidrar till en mer flexibel trikåproduktion, 
vilket är en viktigare faktor än att ha en god uppsikt över produktionen. Av de som svarade på 
enkäten har 79 % av företagen stickningsproduktion i Sverige idag. De deltagande företagen 
var i stor utsträckning överens kring fördelarna att producera antingen i Sverige eller 
utomlands. Resultatet av enkäten har därför skapat en entydig bild över svenska trikåföretags 
inställning till trikåproduktion. En flexibel produktion är fördelaktigt för att möta kundernas 
önskemål och behov.   

 
Edursdotter AB har märkt att intresset och medvetenheten bland deras kunder och bland 
gemene man är betydligt större idag än för 10 år sedan. Den växande hållbarhets- och 
miljötrenden kan vara en av anledningarna till att lokal produktion har blivit alltmer 
uppskattat. Edursdotter AB menar att kunskaperna dock fortfarande är generellt låga och att 
många har svårt att förstå vad en produkt som är gjord i Sverige egentligen kostar. För att 
trikåproduktion i Sverige ska vara möjlig så är det avgörande att kunden bestämmer sig för 
hur de vill konsumera och om de är beredda att betala mer för att värna om den lokala 
produktionen.  

Kompetens och bra arbetskraft är också avgörande faktorer för att produktion i Sverige ska 
vara möjligt, det visade intervjuerna med Ivanhoe AB och Edursdotter AB. Arbetskraften är 
en stor anledning till företagens framgång och därför är det viktigt med goda 
arbetsförhållande och hög trivsel. Att hitta personal är dock utmanande och Edursdotter AB 
menar att det är näst intill omöjligt att ersätta nyckelpersoner. Därför är trikåföretagens 
anställda oerhört viktiga för företagens framgång och utveckling. 

Enligt Ivanhoe AB att det enda sättet att behålla och bevara jobb för sömmerskor är att ge 
dem högre lön, vilket i sin tur leder till ökade produktpriser. De höjda lönerna i t.ex. Baltikum 
gör det angeläget att överväga att förlägga produktionen lokalt eftersom prisskillnaderna inte 
längre är lika stora samtidigt som att transporterna också är en utgift. Enligt Edursdotter AB 
är ekonomin och lönsamheten en av de största utmaningarna när det kommer till produktion i 
Sverige. Intresset är dock stort och Ivanhoe AB menar att det skulle finnas utrymme för mer 
trikåproduktion i Sverige.  

Edursdotter AB’s uppfattning är att kunderna gärna vill ha enkla svar på komplexa problem 
om hållbar produktion, vilket många företag är snabba att erbjuda. Därför är 
falskdeklarationer ett utbrett problem och något som många företag utövar. Det omfattande 
fusket är nedslående för de företag som är ärliga med sin märkning. Att ha en made in 
Sweden-etikett är tilltalande och något som är fördelaktigt att skylta med och använda i sin 
marknadsföring.  
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5. Diskussion   
Studien har tre frågeställningar och svaren presenteras under respektive forskningsfråga. 
Därefter diskuteras resultatet.  

1. Finns det konkurrensfördelar med att producera trikå i Sverige?  
Att producera trikå i Sverige gör att företagen differentierar sig från de företag som 
producerar utomlands och för därmed med sig konkurrensfördelar. De främsta fördelarna med 
produktion i Sverige är korta ledtider och god kontroll över produktionen som innebär att 
marknadens efterfrågan snabbt kan tillgodoses. Made in Sweden är en åtråvärd märkning som 
lockar till konsumtion och som kan kommunicera äkthet och hög kvalitet, även om det är 
diskutabelt hur mycket en sådan förenklad märkning egentligen betyder. Att kunna visa upp 
och redogöra för sin produktion skapar transparens vilket är ett aktuellt krav hos kunderna. 
Förtroendet för tillverkning i Sverige rör inte bara kvalitet och äkthet utan även sociala 
aspekter såsom arbetsförhållanden. 
 

2. Finns det intresse bland svenska trikåföretag att producera i Sverige?  
Ja, intresset finns bland svenska trikåföretag att producera i Sverige. Däremot finns det många 
utmaningar som ibland tvingar företagen att förlägga produktionen utomlands. De främsta 
hindren för produktion i Sverige är lönsamhet, brist på kompetens samt kunders ovilja att 
betala vad det kostar att producera produkterna i Sverige.  
 

3. Finns det hållbarhetsaspekter med att producera trikå i Sverige?  
Studien har visat att det finns flera hållbarhetsaspekter att producera trikå i Sverige. Eftersom 
en flexibel värdekedja med god uppsikt skapas när stickning och sömnad ligger nära varandra 
tyder det på att det finns hållbarhetsaspekter som kan uppnås med produktion i Sverige. 
Närliggande produktion möjliggör flexibilitet som bidrar till att snabbare anpassa produkter 
efter kunders önskemål, vilket kan öka lönsamhet och bidra till en hållbar ekonomi. Förutom 
en flexibel och fungerande värdekedja medför den kortare transporter och därmed lägre 
koldioxidutsläpp. Utan mellanhänder där produktens delar skickas fram och tillbaka mellan 
olika parter kan plaggets processer lättare kontrolleras av det tillverkande företaget.  

Om ansvaret lämnas till andra parter kan inte hållbarhetsaspekter kontrolleras, och riskerar 
därför att inte följa de riktlinjer företaget önskar.  En trikåproduktion med god överblick kan 
medföra färre olikheter och defekter eftersom felen kan åtgärdas i tid och det medför även 
bättre kontroll över arbetsförhållanden. Dagens kunder efterfrågar produkter som är 
tillverkade i Sverige och som är så miljövänligt och etiskt tillverkade som möjligt, vilket 
trikåproduktion i Sverige är ett gensvar på.  
 
 5.1 Resultatdiskussion 
Att det finns ett växande intresse att producera trikå i Sverige har visat sig i såväl enkäten som 
intervjuerna. De främsta anledningarna till varför trikåföretagen vill producera i Sverige är för 
att kunna ha en flexibel och kontrollerad produktion som snabbt kan ge gensvar på en 
förändrad marknad. Att inte kunna övervaka produktionen på nära håll kan resultera i 
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olikheter och defekter som om de inte åtgärdas i tid kan resultera i spill och sämre kvalitet. 
Edursdotter AB menade att den växande hållbarhets- och miljötrenden är en annan anledning 
till den ökade medvetenhet bland såväl kunder som företag, som lett till en önskan om att 
köpa och producera produkter som är tillverkade i Sverige. Därför har kunders medvetenhet 
kring platsen en produkt är tillverkad också blivit viktigare. Definitionen av made in är dock 
otydlig men benämns vanligen som tillverkningslandet, platsen där monteringen utförs 
(McLaren, Tyler & Jones 2002). Sannolikheten att allt material anskaffas och alla processer 
utförs på samma plats är dock inte särskilt stor och därför har begreppet urvattnats. 
Förvirringen kring begreppet har därför ökats och bör förtydligas. För att förtydliga vad made 
in innebär kan det var lämpligt att bryta ner begreppet. Istället för att endast ha 
tillverkningslandet på etiketten som bara skildrar en del av var plaggen kan det vara en god 
idé att specificera var de olika momenten har utförts under tillverkningen. Country of origin 
(tillverkningslandet) innefattar delarna country of parts, country of design, country of 
manufacture samt country of brand (Rashid & Barnes 2017). Att ersätta alla dessa platser, 
som antingen kan vara en plats eller olika, med tillverkningslandet är en grov förenkling och 
kan ge en felaktig och orättvis bild av var plagget verkligen är tillverkat. Enligt Edursdotter 
AB är det vanligt förekommande att företag falskdeklarerar och manipulerar 
tillverkningslandet för att använda det till sin fördel, vilket gör att sanningshalten i 
märkningarna ibland kan ifrågasättas. Det finns alltså flera olika fördelar med att bedriva 
trikåproduktionen i Sverige och intervjuerna har visat att det är en stor konkurrensfördel att 
kunna sätta den åtråvärda made in Sweden på sina produkter. 

Det ligger i företagens intresse att märka produkterna med ett land som har positiva 
associationer (Cappelli et al. 2017), så att det kan användas som en konkurrensfördel. 
Forskning har nämligen visat att den etiska och hållbara konsumtionstrenden gör kunden mer 
villig att betala ett högre pris för produkter som tillverkats med ansvar för miljö och sociala 
frågor (Taylor & Wong 2000), vilket är möjligt att ha kontroll över genom att ha 
trikåproduktion i Sverige. Tillverkningslandet är en viktig markör som kan kommunicera 
äkthet och hög kvalitet (Collins & Weiss 2015). Trots att trovärdighet är en särskilt viktig 
faktor för företag som producerar hållbara och etiska produkter (Gadeikiene et al. 2012) så 
hävdar Edursdotter AB att det är enkelt att köpa ett certifikat som visar att produkterna är 
“ekologiska” eller tillverkade på en plats som de egentligen inte är. Dessutom är kontrollerna i 
princip obefintliga. Att produkter som är spunna, stickade, sydda och monterade i Sverige får 
samma märkning som produkter som exempelvis är spunna i Tyskland, stickade i Kina, sydda 
i Bangladesh och monterade i Sverige är orimligt. Hur är det då möjligt att motivera 
utveckling av trikåindustrin i Sverige om det räcker att produkterna monteras i Sverige för att 
få den eftersträvansvärda made in Sweden-etiketten? Detta kan anses vara orättvist och vittnar 
om komplexiteten gällande produkternas ursprung och tillverkning. 

Även om intervjuerna och forskningen har visat att en made in Sweden-etikett är en 
konkurrensfördel (Robinson och Hsieh 2016) så visade företagsledarna som intervjuades att 
det därmed inte är en garanti att produkter som är gjorda i Sverige är av högre kvalitet, än 
exempelvis produkter som är gjorda i Bangladesh. Det finns många faktorer som påverkar 
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kvaliteten, vilket det otränade ögat ibland kan ha svårt att se. Även om produktegenskaperna 
ibland förknippas med tillverkningslandet (Cappelli et al. 2017), så avslöjar det inte hela 
sanningen. Detta bekräftar återigen komplexiteten med märkningen av produkter och att 
många företag vill ge ett enkelt svar på en komplicerad fråga så att det utåt sett ska se så bra 
ut som möjligt. 

Kanske handlar det djupast sett om motiven bakom trikåproduktionen i Sverige. Vill 
företagen ha en made in Sweden-etikett för att det är en konkurrensfördel som lockar till mer 
konsumtion? Eller vill de ha produktion i Sverige för att gynna den inhemska industrin, ha en 
kontrollerad och flexibel produktion och samtidigt värna om miljön genom bland annat 
kortare transporter? Kanske har begreppet made in mist sin udd eftersom det numera är en 
enkel märkning på ett komplex problem. Edursdotter AB menar att det är precis vad kunderna 
vill ha och något som många företag är snabba att bistå med. Dagens kunder vill veta exakt 
vad de köper och vill själva kunna avgöra produktens faktiska och emotionellt uppskattade 
värde. Därför ökar kraven på företagen att veta hur, var och av vem som produkterna är 
tillverkade (Collins & Weiss 2015). 

Trikåindustrin i Sverige står dock inför stora utmaningar för att den ska kunna bevaras och 
utvecklas. För Ivanhoe AB är en av de största utmaningarna att hitta kompetens. 
Enkätundersökningen visade att majoriteten av svenska trikåföretag vill producera i Sverige, 
men brist på arbetskraft gör det problematiskt vilket kan vara en orsak som tvingar företag att 
förlägga produktionen utomlands (Maccarthy & Atthirawong 2003). Arbeten inom 
textilindustrin har ibland dessvärre fått negativa associationer, trots att Ivanhoe AB menar att 
det i själva verket kan vara ett stimulerande yrke. Var den svenska fabriken ligger påverkar 
också möjligheterna att hitta personal. Många fabriker ligger en bit från storstäderna där det 
generellt är svårare att få tag i arbetskraft, vilket ytterligare försvårar för trikåföretagen att 
hitta personal och därmed expandera. Eftersom personalen har visat sig vara en stor anledning 
till företagens framgång bör stor vikt läggas på god arbetsmiljö och goda relationer med 
medarbetare (Ashby 2016), vilket kan göras genom bra lön och goda arbetsförhållanden. 
Edursdotter AB har anammat detta och satsar hårt att hitta speciallösningar som skär ner på 
andra kostnader istället för att dra ner på lönerna. Om inte företagen lyckas lösa 
personalfrågan, ser en vidareutveckling och bevarande av företag inte särskilt ljus ut. 

Lönsamhet är en annan utmaning med trikåproduktion i Sverige vilket visades i de 
genomförda intervjuerna. För att kunna bedriva lönsam produktion i Sverige är det 
nödvändigt att kunderna är villiga att betala priset för svensktillverkade produkter. 
Företagsledarna menade att kunderna har stor makt i och med att deras agerande påverkar 
vilka val ett företag väljer, eller har möjlighet att göra. Prisuppfattningen hos kunderna verkar 
däremot i stor grad vara skev, eftersom de ofta häpnas över de höga priserna hos 
svensktillverkande företag. Edursdotter AB menade att det kan bero på okunskap och brist på 
ställningstagande om det är värt att betala priset för produkter som är tillverkade i Sverige. 
Föga överraskande är produkter som är producerade i Sverige i regel dyrare än produkter som 
är tillverkade utomlands. Det är därför viktigt att kunden förstår innebörden av en produkts 
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verkliga kostnad. Den etiska och hållbara konsumtionstrenden har däremot visat sig göra 
kunden mer villig att betala ett högre pris för produkter som tillverkats med ansvar för miljö 
och sociala frågor (Taylor & Wong 2000), vilket är möjligt att ha kontroll över genom att ha 
trikåproduktion i Sverige. Det verkar alltså finnas ett glapp mellan ambition och handling hos 
kunderna. Om ord och handling inte går hand i hand och om konsumtionsbeteendet inte 
förändras, så kommer svenska trikåföretag inte gynnas av den hållbara konsumtionstrenden. 
Så vems är egentligen ansvaret? Eftersom företagen i hög grad styrs av kundernas efterfrågan 
så är det viktigt att kunderna får en ökad förståelse av trikåproduktion i Sverige. Det är först 
om deras inställning förändras som den trikåindustrin i Sverige kan haka på och tillgodose 
vad marknaden vill ha.  

Att intresset finns att producera trikå i Sverige är det ingen tvekan om, det har både enkät och 
intervjuer visat. Fördelarna med produktion i Sverige är många och att sätta made in Sweden 
på sina produkter är både eftersträvansvärt och något skapar konkurrensfördelar. Däremot är 
utmaningarna påtagliga. För att bevara och vidareutveckla trikåproduktionen i Sverige så 
krävs det att lönsamheten förbättras, personalfrågan löses samt att villigheten och förståelsen 
hos kunderna förbättras att värna om och investera i produkter som är producerade i Sverige.  

5.2 Metoddiskussion  
Den valda metoden passade bra för att besvara studiens frågeställningar. Enkäten bekräftade 
tesen att det finns intresse bland svenska trikåföretag att producera trikå i Sverige och 
intervjuerna gav goda insikter i de fördelar, förutsättningar och utmaningar som produktion av 
trikå i Sverige för med sig. För att förhindra att insamlandet av information från enkäten 
skulle fördröjas genomfördes enkäten i ett tidigt skede av studien. Förkunskaperna var då inte 
optimala och enkätens innehåll var färgat och kontrollerat av författarna, vilket kan ha 
resulterat i lägre relevans och innehållslösa svar.  

Den första intervjun som genomfördes med Ivanhoe AB är mer generell än den andra 
intervjun. Det resulterade i att informationen från den andra intervjun var mer användbar och 
användes i högre grad i studien, vilket kan vara missledande. Anledningen kan ha varit att 
förkunskaperna och erfarenheten var sämre under den första intervjun än inför den sista, 
vilket är oundvikligt.  Dessutom behövde svaren dock kodas, vilket potentiellt kan skapa 
mätfel och bristande validitet. 

Ibland avhandlades ämnen under intervjuerna som var intressanta, men inte alltid relevanta 
för studien, trots att strukturerade intervjuguider användes. Det blev dock bättre under den 
andra intervjun med Edursdotter AB. För att spara tid och få ut mer av intervjuerna så hade 
det varit bra om intervjuarna mer noggrant hade följt intervjuguiden. Kanske skulle svaren 
sannolikt blivit mer ärliga och sanningsenliga om företagen var anonyma, vilket de erbjöds 
men avböjde.  
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För att få en större inblick hur de intervjuade företagen jobbar och resonerar kring hållbarhet 
så borde frågan ha brutits ner och förtydligats. Båda företagen svarade generellt och de kunde 
inte ge några konkreta exempel på hur de arbetar med hållbarhet. Det ledde till att 
hållbarhetsaspekten i studien inte blev lika framträdande som avsett.  

Att intervjua fler företag och framför allt företag som valt att förlägga såväl stickning som 
sömnad utomlands hade varit önskvärt. Flera företag kontaktades och förhoppningen var att 
ha fler intervjuer, men det var svårt att hitta villiga företag. Två företag som hade lovat att 
ställa upp på intervju drogs sig ur i sista stund. Med tanke på den osäkerheten hade det varit 
bra att tidigt under studiens skede kontakta flera företag ifall några oväntat skulle dra sig ur.  

6. Utvärdering av studie 
 6.1 Validitet och tillförlitlighet 
Validitet som handlar om studiens trovärdighet (Bryman och Bell s. 69) hade kunnat styrkas 
om fler företag hade intervjuats. Det hade dessutom varit önskvärt om ett eller flera svenska 
företag som har både stickning och sömnad utomlands hade deltagit. De två intervjuade 
företagen hade dock olika förutsättningar vilket resulterade i ökad validitet. Studiens validitet 
styrktes ytterligare då båda respondenterna var företagsledare med mångårig erfarenhet. 

Eftersom intervjuerna var semistrukturerade behövde svaren kodas, vilket är något som kan 
ha skapat mätfel och därmed bristande validitet. Genom att stärka resultaten mot tidigare 
forskning ökade den interna validiteten. Däremot saknas utförlig forskning kring just 
trikåföretag vilket gör att jämförelsen i viss mån kan vara bristfällig.  

Tillförlitligheten har att göra med studiens repeterbarhet. Om resultatet blir detsamma om 
undersökningen skulle göras på nytt har studie hög tillförlitlighet (Bryman och Bell s. 68). 
Endast peer reviewed artiklar användes i den teoretiska referensramen, vilket stärker studiens 
tillförlitlighet. För att säkerställa enkät- och intervjufrågornas relevans och tillförlitlighet 
bedömdes de av en utomstående person med lång erfarenhet inom akademin såväl som 
textilbranschen, innan frågorna användes. Dessutom transkriberades intervjuerna för att 
svaren skulle kunna analyseras så rättvist som möjligt utan att någon viktig information skulle 
utebli.  

I såväl enkäten som i intervjuerna framkom det att intresset hos företagen för trikåproduktion 
i Sverige är stort. Eftersom resultatet från såväl enkäten som intervjuerna resulterade i 
liknande svar, tyder det på att den insamlade informationen är giltig och tilliten stärks. 

Det är möjligt att respondenterna påverkades av intervjuarna. Risken finns att respondenterna 
påverkades av intervjuarnas tonläge, utseende och kön samt hur frågorna är ställda. Eftersom 
den ena intervjun genomfördes hemma hos respondenten är det möjligt att hon kände sig mer 
trygg och avslappnad än den andra respondenten som intervjuades i Textilhögskolans i Borås 
lokaler. För att ytterligare stärka tillförlitligheten hade det varit önskvärt om respondenternas 
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fabriker hade kunnat besökas för att få en bättre inblick i företaget men också för att båda 
respondenterna då hade befunnit sig på hemmaplan. 

6.2 Hållbarhet 
Studien diskuterar hur trikåföretag i Sverige kan vara hållbara i olika aspekter. Utifrån 
referensramen har hållbara arbetsförhållanden och andra sociala frågor visat sig vara av stor 
betydelse för både företag och kunder, något som överensstämmer med studiens resultat. 
Däremot är villigheten hos kunder att betala för arbetskraft i Sverige tvivelaktig. Utan kunder 
skapas en ekonomisk osäkerhet för trikåföretag som producerar i Sverige, vilket kan leda till 
en ohållbar affärsstrategi. Studien har också diskuterat kring problematiken att vilja producera 
etiskt, ekonomiskt samt med en så låg miljöpåverkan som möjligt. Det finns ingen exakt mall 
att följa för att driva ett hållbart företag eftersom att frågorna är för komplexa för att ge ett 
entydigt svar.  

6.3 Etik  
Forskning som involverar samhälle och människa kan föra med sig etiska problem (Holme & 
Solvang 1997 s. 32). Det finns flera aspekter som bör ses över innan forskningen kan 
påbörjas. Informationskravet uppfylldes eftersom respondenterna i både enkät och intervju 
informerades gällande studiens syfte och hur deras eventuella svar skulle fungera för studiens 
resultat. De involverade personerna var införstådda att deras medverkan var frivillig och att de 
närsomhelst hade möjlighet att avbryta, och därför uppfylldes även samtyckeskravet. 
Detsamma gällde för konfidentialitetskravet, anonymitetskravet och nyttjandekravet eftersom 
att personuppgifter behandlades med största möjliga sekretess och den insamlade 
informationen enbart användes till forskningsändamålet (Bell och Bryman s. 141).  

7. Slutsats 
Syftet med studien som var att undersöka förutsättningar och fördelar för trikåproduktion i 
Sverige, har uppnåtts. Det har däremot visat sig att ämnet är mer komplext än förväntat och 
att det är många faktorer som avgör om trikåproduktion i Sverige är möjligt eller inte. Det 
visade sig också vara diskutabelt om det verkligen är så bra som det låter att producera i 
Sverige. Begreppet made in kan anses vara orättvist eftersom det endast delvis visar var 
slutprodukten är monterad.  

För att en framtida trikåproduktion i Sverige ska vara möjligt menar företagsledare inom 
trikåindustrin att de viktigaste förutsättningarna är kvalificerad personal samt att lönsamheten 
ska förbättras. Dessutom är det viktigt med ökad kunskap bland kunderna och att de ska ha en 
större förståelse för den prisbilden samt vara villiga att betala vad det kostar.  

Fördelarna med trikåproduktion i Sverige är bland annat korta transporter och ledtider, 
flexibel produktion, god kontroll, samlad produktion samt att den inhemska industrin värnas.  
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7.1 Studiens bidrag  
Resultatet av studien ger nytta till akademin, branschen (svensk trikåproduktion) samt 
allmänheten (kunder). Den uppmuntrar till vidare forskning inom textilindustrin i Sverige och 
lokal produktion. Eftersom studien drar slutsatser angående fördelar med trikåproduktion i 
Sverige skapas ett utgångsläge för hur en handlingsplan för trikåproduktion i Sverige skulle 
kunna utvecklas. En tillväxt av teko-industrin i Sverige skulle gynna Sverige som land i form 
av arbetsmöjligheter och innovation. Svenska textilföretag som överväger att förlägga 
trikåproduktionen i Sverige kan dra fördel i beslutsprocessen med hjälp av studien. Genom att 
denna studie har granskat fördelar och utmaningar med att samla produktionen i landet kan 
studien användas för företagen att överväga sina beslut. Förutsättningar för en fungerande 
trikåproduktion ger en god grund för vad svenska företag bör fokusera på för att utvecklas till 
ett hållbart företag med produktion i Sverige.  

Studien kan öka medvetenheten hos kunder gällande sin roll i den textila värdekedjan. För att 
trikåproduktionen i Sverige ska vara lönsam måste kunder förstå hur prisbilden förändras och 
att den bara är möjlig om företaget har kunder som konsumerar deras produkter. Studien har 
också lyft det ansvar som kunder har för en fungerande textilindustri.  

8. Vidare studier 
Som vidare forskning föreslås att studera kundernas uppfattning huruvida tillverkningslandet 
påverkar produktens värde och om ursprunget skapar mervärde. Undersökning av en helt 
svensk värdekedja, inklusive råmaterial (förslagsvis ull) föreslås också som vidare forskning.  

Att studera förutsättningar för hur nystartade trikåföretag har möjlighet att producera i Sverige 
är en annan vinkel på vidare studier om trikåproduktion i Sverige. De företag som 
intervjuades i den här studien har redan varit verksamma ett antal år.    

Textilföretag gynnas av en effektiv värdekedja som förbättrar lönsamheten. Eftersom studien 
visar att brist på kompetens i Sverige är en stor utmaning för svenska trikåföretag kan de 
eventuellt gynnas av ny teknik som effektiviserar och automatiserar produktionen. Vilka 
möjligheter och förutsättningar som krävs för sådana speciallösningar och hur de påverkar 
trikåproduktionen i Sverige skulle vara forskning som kan stödja tillväxt av tekoindustrin.  

Ytterligare en intressant aspekt att studera är vilka konsekvenser det blir i låglöneländerna om 
textilindustrin i Sverige utvecklas och blir alltmer inhemsk.
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BILAGOR 

Bilaga 1: Kvantitativ enkät 
 Företagsnamn:  

1. Har ni trikåproduktion i Sverige? 
a. Ja 

i. Om ja, varför?  
1. Hög kvalitet 
2. Kortare ledtider 
3. Flexibel produktion 
4. Främja inhemska tekoindustrin 
5. Kortare transporter 
6. Trygg arbetsmiljö 
7. God uppsikt över produktionen 
8. Säkra kemikalieregleringar  
9. Annat:  

b. Nej 
i. Om nej, varför har ni produktion utomlands?  

1. Har ingen trikåproduktion  
2. Billigare produktion  
3. Hög kompetens 
4. Hög kapacitet 
5. Långvariga relationer med fabriker 
6. Ha all produktion samlad på samma ställe  
7. Hög kvalitet 
8. Annat:  

 
2. Skulle ni vilja ha trikåproduktion i Sverige? 

a. Ja 
b. Nej 

 
3. Har ni sömnad i Sverige? 

a. Ja 
i. Om ja, varför?  

1. Hög kvalitet 
2. Kortare ledtider 
3. Flexibel produktion 
4. Främja inhemska tekoindustrin 
5. Kortare transporter 
6. Trygg arbetsmiljö 
7. God uppsikt över produktionen 
8. Annat:  



 

35 
 

b. Nej 
i. Om nej, varför har ni sömnad utomlands?  

1. Ingen sömnad krävs  
2. Billigare produktion  
3. Hög kompetens 
4. Hög kapacitet 
5. Långvariga relationer med fabriker 
6. Ha all produktion samlad på samma ställe  
7. Hög kvalitet 
8. Annat:  

 
4. Vill ni ha sömnad i Sverige? 

a. Ja 
b. Nej  
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Bilaga 2. Intervjuguide Ivanhoe AB 
1. Inledning:  
- Presentera oss själva:  
- Berätta om hur intervjun är upplagd 
- Fråga om vi får spela in 
- Berätta om hur intervjun kommer användas 
- Vill du vara anonym? 

2. Bakgrund:  
- Kan du berätta lite om du själv? Vad har du jobbat med?   
- Kan du kort berätta om hur företaget har utvecklats? 

3. Produktion 
3.1 Produktutveckling & Design:  
- Vilka delar av produktionen görs i ett annat land?  
3.2 Garn och Färgning:  
- Vad köper ni ert material och var spinns och färgas det?  
- Hur tänker ni kring svensk ull?  
3.3 Stickning:  
- Som vi har förstått det så har ni haft stickning och sömnad både i Sverige och Europa. Vill 
du berätta lite om det?  
- Vad var motivet att flytta ut produktionen?  
- Löner i Estland vs Sverige?   
- Varför flyttade ni hem produktionen? 
- Avser ni fortsätta ha trikåproduktion i Sverige? 
- Vad får er produktion att fungera i Sverige? (Är det lönsamt?) 
3.4 Sömnad:  
- Var har ni er sömnad? 
- Avser ni ta hem sömnaden? Varför, varför inte?  
- Vad hade behövts för en sömnad i Sverige?  
3.5 Kundrelationer:  
- Hur reagerade kunderna när produktionen flyttade? Bryr de sig?  
- Verkar de bry sig om plaggens ursprung?  
-  Hur utvecklades företaget med produktion i Sverige?  
- Vad betyder det att ha en made in Sweden-label? Konkurrensfördel? 

4. Hållbarhet:  
- Hur ställer ni er till hållbarhetsfrågor inom företaget? Hur har det arbetet utvecklats genom 
åren? 
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5. Framtid/utveckling:   
- Hur ser utvecklingen för företaget ut idag? Vad tänker du om företagets framtid?  
- Hur tänker ni kring customisation? 
- Vilka utmaningar står ni i? 
- Vad skulle ni vilja se, vad skulle förbättra och hjälpa er? 
- Hur ser ni på utveckling inom trikåproduktionbranchen? Tror du att fler företag kommer 
följa er exempel och ta hem produktionen? 
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Bilaga 3. Intervjuguide Edursdotter AB 
1. Inledning:  
- Presentera oss själva:  
- Berätta om hur intervjun är upplagd  
- Fråga om vi får spela in 
- Berätta om hur intervjun kommer användas 
- Vill du vara anonym?  
 
2. Bakgrund 
- Kan du berätta lite om du själv? Vad har du jobbat med?  
- Hur företaget har utvecklats och vad är dina visioner? 
 
3. Produktion 
3. 1 Produktutveckling & Design:  
- Vilka delar av produktionen görs i Sverige? 
- Vi har förstått att en av utmaningarna med att ha produktion i Sverige är att det är svårt att 
hitta kompetens. Hur har det varit för er? 
3.2 Garn och Färgning:  
-Vad köper ni ert material och var spinns och färgas det? 
- Hur tänker ni kring svensk ull?  
3.3 Stickning:  
- Vad får er produktion att fungera i Sverige? (Är det lönsamt?)  
- Avser ni fortsätta ha trikåproduktion i Sverige? Har ni övervägt att flytta ut det? 
- Vad är utmaningarna med att ha sticka i Sverige? 
3.4 Sömnad:  
- Var har ni er sömnad? 
- Vad hade behövts för en sömnad i Sverige?  
3.5 Kundrelationer:  
- Vad tror ni plaggens ursprung betyder för kunderna? 
- Vad betyder det att ha en made in Sweden-label? 

 
4. Hållbarhet:  
- Hur ställer ni er till hållbarhetsfrågor inom företaget? Hur har det arbetet utvecklats? 

 
5. Framtid/utveckling:  
- Hur ser du på företagets framtid?  
- Vilka utmaningar står ni i?  
- Hur ser ni på utveckling inom trikåproduktionbranchen? Tror ni att fler företag kommer 
följa er exempel och ta hem produktionen? 
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