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Sammanfattning  
Examensarbetet har utförts inom ramen för forskningsprojektet Från spill till 

guld, som leds av forskningsinstitutet Swerea IVF. Forskningsprojektets mål är att 

minimera spill inom bland annat textilindustrin. Examensarbetet syftar till att 

identifiera och minska mängden avfall i form av spill från produktion. I 

examensarbetet har en fallstudie på Swegmark of Sweden AB:s fabrik Sia New 

Rosme gjorts och en miljövärdeflödesanalys utförts.  

Analysen visade att flera processer inom produktionen är kritiska när det kommer 

till uppkomst av spill. För att förebygga spill bör fokus framförallt läggas på 

kontroll av inköp, avsyning, läggbildsframtagning och läggning. Utifrån 

fallstudien kartlades att fysiskt spill uppkommer vid tillskärning av tyg, 

tillskärning av spets, formpressning och som restmaterial på lager.  

Enligt dagens sätt att mäta spillet utefter läggbildseffektivitet beräknas att nästan 

hundra tusen meter användbart tyg slängas i Swegmarks produktion varje år. Det 

har dock fastställts att det finns dolt spill i produktionen som inte räknas med i 

detta. Spillet från formpressning till exempel. En miljövärdeflödesanalys har 

utförts i produktionen och en metod att mäta spillet i vikt har tagits fram och 

testats i liten skala. Enligt viktstudien så uppgår spillet egentligen till nästan 

hundratjugofyra tusen meter. Med vidare utveckling av metoden anses denna 

kunna ge en mer korrekt bild av mängden spill i produktionen.  

CAD och CAM utrustning är mycket användbara verktyg i produktionsprocessen, 

framförallt när det kommer till läggbildsplanering. Optimering av materialet är 

dock till störst del beroende av dem som använder programvarorna och 

maskinerna än av utrustningen i sig. Med hjälp av CAD-program har det påvisats 

att det mest effektiva sättet att minska spillmängden är att reducera mellanrummet 

mellan mönsterdelarna. Uppdatering av skärutrustning på fabriken i fallstudien 

skulle kunna tillåta att avståndet mellan plaggdelar minskas.   

Examensarbetet har visat att det viktigaste är att synliggöra processer där spill 

uppkommer för att kunna skapa rutiner för att minimera mängden. 

Nyckelord: konfektionsindustri, spillminimering, CAD, CAM, vägning, 

miljövärdeflödesanalys, formpress 

 

 



Abstract 
This final thesis on bachelor’s level has been written within the research project 

From Waste to Gold led by the research institute Swerea IVF. From Waste to 

Gold aims to minimize waste in three different industries, including the textile 

industry. This paper aim to identify and reduce production waste. A case study on 

Swegmark of Sweden AB's sewing factory Sia Rosme has been carried out and 

environmental value stream mapping was performed. 

The environmental value stream mapping showed that several processes in the 

production are critical when it comes to generation of waste. To prevent spillage 

of fabric, focus should primarily be on verifying purchasing fabric, inspection of 

fabric, lay planning and spreading. Based on the case study the physical waste is 

indentified to arise from the cutting of fabric, cutting of lace, moulding of the bra 

cups and from the residual material kept on stock. According to today's way of 

measuring the waste, indirect through the marker utilization, it is estimated that 

almost one hundred thousand meters of useful fabric is thrown away every year in 

Swegmarks production. It has also been determined that there is hidden waste in 

the production, not calculated in that number. For example, the waste from the 

earlier mentioned process, moulding of bra cups, is not included in the way that 

efficiency is currently measured in production today.  

In the environmental value stream mapping a method for measuring waste based 

on weight has been developed and carried out in a small scale. According to the 

weight study the waste would instead reach almost one hundred and twenty-four 

meters each year. With further development of the method it is considered to be 

capable of giving a more accurate picture of the amount of textile production 

waste. 

CAD and CAM equipment are very useful tools in the production process, 

especially when it comes to making lay plans. Optimization of the material, 

however, depends more on those who use the software and the machines than the 

equipment itself. With the help of CAD software it has been shown that an 

effective way to reduce the amount of waste is to minimize the buffer gap 

between the pattern pieces. Update of cutting equipment at the factory in the case 

study could permit the buffer distance to be reduced. But it has to be proved by 

experimental work first.  

This thesis has shown that the key to minimize textile waste is to indentify the 

processes where the waste arises in order to create routines to eliminate wastage. 

 

Keywords: clothing industry, waste minimization, CAD, CAM, weighing, 

environmental value stream mapping, material utilization, moulding 



Sammanfattning – populärversion  
Mängden textilt avfall som uppstår vid tillverknning av kläder måste minskas! 

Efterfrågan på kläder kommer i framtiden öka och för att möta behovet måste 

textilbranschen hushålla bättre med sina material. En studie har utförts på en 

behåfabrik i Riga med avseende att uppmärksamma och minska tygspillet. På 

fabriken blir nästan hundratusen meter användbart tyg till textilt avfall varje år, 

detta slängs rakt ner i soptunnan. Mycket av detta tygspill mäts inte på något sätt. 

Idag beräknas spillet endast teoretiskt utifrån effektiviteten i produktion. I detta 

arbete föreslås en metod att mäta spillet i vikt, vilket görs i många andra industrier 

idag.  

Studien visar bland annat att kupor till formpress ger upphov till att lika mycket 

material som går till behåkupan slängs. Detta är ett enormt slöseri.  

De viktigaste stegen i att minimera avfall är att uppmärksamma hur mycket spill 

som uppkommer och att sedan utveckla rutiner för att minska mängden. Enligt 

studien skulle störst effekt fås genom att ändra förutsättningar för tillskärningen 

av plaggdelar.  

Att minska mängden textilt avfall skulle spara mycket tyg varje år. Det betyder 

också att företag skulle kunna spara stora mängder pengar.  
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Detta examensarbete på kandidatnivå har skrivits gemensamt av Ida Marklund 
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till Guld, drivet av Swerea IVF och har gjorts i samarbete med Swegmark of 
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handledare Christina Svensson.   
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1. Ordlista  
CAD - Computer Aided Design 

CAM - Computer Aided Manufacturing 

Krymp - naturlig hopdragning av textil konstruktion  

Relaxering - process som pågår under tid, där spänningar i trikåtyg tillåts släppa 

Taffling - läggningsteknik för tyg. Tyget läggs i sick-sack veck utan att det klipps 

av mellan varje lager 

Lägg – då flera lager tyg läggs på varandra för att skäras till efter samma läggbild  

Referensstorlek – alla beräkningar görs utifrån medianstorleken, oftast den mest 

förekommande 

Splicing  – en överlappningsteknik för att bli av med tygfel vid läggning  

LEAN – förkortning för Lean production, en filosofi om resursanvändande, 

tillämpas i tillverkningsindustri 

Gerber technology – (ofta kallad Gerber) amerikanskt företag som tillverkar hård- 

och mjukvara för tillverkningsindustrin 

ISO 14001 – Svensk standards miljössystem – krav och vägledning för företag 

och organisationer (SIS, 2004)  

OEKO-TEX 100 – certifiering för att alla ingående material i en textil produkt 

inte innehållar miljöfarliga ämnen (OEKO-TEX Association, 2015) 
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2. Introduktion 
Forskningsinstitutet Swerea IVF driver sedan 2013 ett VINNOVA-finansierat 

projekt kallat Från Spill till Guld. VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet 

för att främja hållbar tillväxt (Myrehed 2015). Projektet har som mål att öka 

materialutnyttjandet inom metall-, pulverlackerings- och textilindustrin genom att 

använda produktionsspill och återvunnet material som produktionsmaterial. Detta 

istället för att spillet går till energikrävande återvinning eller deponi. (Swerea IVF 

AB 2013)  

Inom ramen för detta projekt har två examensarbeten initierats i samarbete med 

Textilhögskolan i Borås. Detta examensarbete fokuserar på minimering av spill 

inom konfektionsindustrin medan Från spill till produkt – mekanisk återvinning 

av polyamid 6 och lycra fokuserar på återvinning av spill från samma fabrik. 

Examensarbetet är ett samarbete med underklädesföretaget Swegmark of Sweden 

AB som också deltar i forskningsprojektet Från Spill till Guld. 

2.1 Problemformulering 
Textilkonsumtionen ökar världen över. Jordens befolkning ökar samtidigt som allt 

fler vill ha allt mer kläder. I Sverige har klädkonsumtionen ökat med 40 % under 

det senaste decenniet (Wadman, Lundevall et al. 2014).  

Bomull och polyester står idag för den största andelen av världens produktion av 

textila fibrer. Att använda enbart jungfruliga resurser kommer i längden inte vara 

hållbart. Dels på grund av att bomull kräver stora arealer vid odling som istället 

behövs för odling av mat, då världssvälten allt mer breder ut sig. Dels på grund av 

bristen på fossil råolja som används som råvara i produktion av syntetfibrer så 

som polyester. (Fletcher 2014) 

Enligt Swerea IVF går alla textila restprodukter att återvinnas i någon form 

(Wadman, Lundevall et al. 2014). I dagsläget är det mycket av industrispillet som 

inte återanvänds i produktion på något sätt trots att det är av hög kvalitet. Brist på 

naturresurser och ökad medvetenhet hos konsumenterna har skapat initiativ för att 

återvinna materialen men det finns ännu stora begränsningar rent tekniskt. 

Fibrerna förlorar i prestanda och processerna ställer höga krav på rena fibrer 

etcetera. Innan alla utmaningar för återvinning i produktionen är utredda är det av 

största vikt att mängden spill reducerats i så stor utsträckning som möjligt. Att 

utnyttja de ingående materialen i så hög grad som möjligt är det bästa sättet ur 

energisynpunkt. Avfallsminimering skulle inte bara vara mer ekologiskt hållbart 

utan även ge ekonomisk vinst för företag i textilbranschen. Att inte jobba för 

spillminimering betyder att företag måste betala för tyg som inte går in i 

slutprodukten. Det betyder också en större kostnad för avfallshantering. 

Ekonomiska marginaler i konfektionsbranschen är små, därför kan 

processoptimeringar som sparar några centimeter tyg i varje steg ackumulera stora 

besparingar av material, och därmed pengar, under ett produktionsår.  
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2.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att synliggöra de processteg inom 

konfektionstillverkning där spill uppstår och mängden avfall kan minimeras. Att 

reducera materialanvändandet står högst i rang i avfallshierarkin. Då material är 

en stor del av produktionskostnaden innebär en minimering av spill vinst både ur 

ett resursmässigt och ekonomiskt perspektiv. 

2.3 Forskningsfrågor  
1. Vilka processer inom konfektionsindustrin är kritiska för att 

minimera materialspillet? 

2. Hur kan spill minimeras i de kritiska processerna? 

3. Hur kan man med hjälp av CAD/CAM - utrustning optimera 

förutsättningarna i produktionen för att minimera spillet? 

4. Hur stort är textilspillet idag och kan det mätas?  

2.4 Avgränsningar   
De processteg som kommer inkluderas i det här examensarbetet sträcker sig från 

åtgångsberäkningar och inköp av tyg till och med tillskärning. Då Swegmarks 

behåar sys uteslutande av trikåmaterial i syntet och bomull kommer 

examensarbetet begränsas till dessa kvaliteter. Den empiriska undersökningen 

begränsas till fabriken Rosme i Riga, Lettland. Arbetet kommer att utgå ifrån två 

av Swegmarks behå-modeller. Storsäljaren Stars, produktionsnummer 12350, för 

formpressning samt en plommonlila behå ur AW15/16-kollektionen, 

produktionsnummer 17770, för viktstudien. Miljövärdeflödesanalysen har endast 

gjorts utifrån order IOR 18601 då det var den som producerades när fallstudien i 

Riga utfördes.   

De programvaror som används för framtagning av läggbilder är Gerber AccuMark 

samt Gerber AccuNest.  

Exemensarbetet kommer inte att kolla på några andra resurser än material.   
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3. Externa parter 
För läsarens förståelse kommer berörda företag och projekt i examensarbetet att 

presenteras nedan.  

3.1 Swerea IVF 
Swerea IVF är ett av koncernen Swerea AB:s svenska forskningsinstitut inom 

material-, process-, produkt-, och produktionsteknik. Swerea satsar på samverkan 

mellan industri och akademi genom att bedriva industrinära forskning och 

innovativ utveckling. Koncernen ägs till 53 % av industrin och till 43 % av 

statliga RISE, Research Institutes of Sweden Holding AB. (Swerea IVF 2015) 

Swerea IVF:s mål är att skapa affärsmässig nytta och hjälpa företag och 

organisationer att skapa en hållbar konkurrenskraft inom följande områden: 

·      Arbetsliv, miljö och energi 

·      Industriella tillverkningsmetoder 

·      Material- och teknikutveckling 

·      Polymerer och textil 

·      Verksamhetsutveckling och effektivisering  

(Swerea IVF AB 2015) 

3.2 Från spill till guld 
2013 sökte Swerea IVF bidrag från VINNOVA till ett nytt projekt vid namn Från 

spill till guld. Målet för projektet presenteras som: ”Ökat materialutnyttjande 

genom att använda produktionsspill och återvunnet material som 

produktionsmaterial istället för till deponi eller energikrävande återvinning”. 

(Swerea IVF AB 2013) 

Projektet vänder sig till branscherna metall, pulverlackering och textil. I dessa 

branscher finns ett stort behov av att öka materialutnyttjandet. I initieringsfasen 

var förhoppningen att kunna identifiera förändringar som kan minska spillet med 

upp till 30 %. Detta vill man uppnå genom att bygga affärsmodeller tillsammans 

med återvinningsbranschen och utforma en internetbaserad mäklartjänst för att 

möjliggöra gränsöverskridande samarbete. Projektet syftar också till att utveckla 

de tekniska lösningarna för process- och återvinningsteknik och ställa krav på 

spårbarhet, miljö och ansvar. 

Inom textilbranschen identifieras den största utmaningen till att förädla de 

sjuttiofem tusen ton textilier som går till förbränning i Sverige varje år (Wadman, 

Lundevall et al. 2014). 



5 

 

3.3 Swegmark of Sweden AB 
Konfektionsföretaget Swegmark of Sweden AB är en del av koncernen Swegmark 

Invest. Företaget producerar behåar, bodies och gördlar med funktion och 

passform i fokus. De har nischat sig på att göra bekväma mjuk-, sport-, amnings- 

och protesbehåar för stora storlekar. Med mjuk behå menas behåar utan bygel, 

vilket den största delen av Swegmark of Sweden ABs kollektioner inom alla 

segment är. (Holmqvist 2015)  

Enligt sin miljöpolicy ska Swegmark of Sweden jobba för minimal miljöpåverkan 

genom totalt kretslopps- och producentansvar. Målet är att undvika alla negativa 

effekter på miljön genom att överträffa lagkrav i de länder Swegmark verkar. 

Både i egen produktion och i samarbete med kunder och leverantörer. Sedan 1998 

är Swegmark of Sweden ISO 14001 certifierade och fick 2005 även ett OEKO-

TEX 100 certifikat. (Sweden 2015)  

Swegmark of Sweden AB har sitt huvudkontor i Borås, Sverige. Där sitter VDn 

tillsammans med administrativ personal, design-avdelning, konstruktriser, 

säljavdelning, marknadsföring, inköp, sömmerskor med flera. I Borås finns även 

färdiglager. 

Produktionsplanering och kontroll av material sker direkt på fabriken i Riga, där 

Swegmark har två anställda på plats vilket möjliggör en nära kontakt med 

produktionen. Alla produktionssteg från lagerhållning av material till packning av 

färdig produkt sker på fabriken Sia New Rosme i Riga.  

Swegmark of Sweden kommer i den här rapporten benämnas som Swegmark.  

3.4 Sia New Rosme 
Swegmark Invest har sedan 1991 samarbetat med Rosme och köpte 1993 upp 

företaget under namnet Sia ”New Rosme”. New Rosme är experter på att 

producera högkvalitativa underkläder. De producerar dels för Swegmark men 

också för sitt eget märke Rosme – Riga underwear och andra underklädesföretag i 

Baltikum. Sedan starten 1952 har fabrikens anställda fått en gedigen erfarenhet 

och kompetens att klara av de utmaningar som produktion av underkläder ställer. 

(ROSME 2015) Enligt produktionsansvarig på New Rosme, Iliahz Zaichenok1 är 

cirka femtio procent av fabrikens produktion till deras eget märke och resterande 

femtio procent är Swegmarks produkter. Cirka åttio procent av Rosme -Riga 

underwears försäljning sker till Ryssland. Dock har exporten under de senaste 

åren gått ner vilket har lett till stora nedskärningar av personalstyrkan, främst på 

sömnadsavdelningen. 

Mycket av den utrustning som fanns i Borås, då Swegmark fortfarande hade 

produktion i Sverige, används nu på fabriken i Riga.1 

Sia New Rosme kommer i den här rapporten benämnas som Rosme.  

                                                 
1 Iliahz Zaichenok, Produktionsansvarig Rosme, Intervju 21 april 2015  



6 

 

3.5 ACG Nyström AB 
För att få kunskap i programvaran Gerber technology, vilken Swegmark använder 

i sin produktion, har ACG Nyström AB anlitats i examensarbetet för att bidra med 

kompetens och utbildning. ACG Nyström AB är återförsäljare av denna 

programvara i Sverige och Baltikum. Intervjuer har också gjorts med personal på 

ACG Nyström AB. 

I den här rapporten kommer ACG Nyström AB att benämnas som ACG Nyström. 

4. Metod 
De metoder som används för att uppfylla syftet med examensarbetet är en 

litteraturstudie, intervjuer och observationer, fallstudie med 

miljövärdeflödesanalys och ecomapping, viktstudie, läggbildsstudie samt en 

workshop med textilgruppen i projektet Från Spill till Guld.  

4.1 Forskningsetiska överväganden 

Alla personer som intervjuats har fått frågan om de vill medverka med namn, titel 

eller vara anonyma.  

4.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien har främst utgått från Högskolan i Borås bibliotek där ett stort 

utbud av kurslitteratur, artiklar och tidskrifter inom ämnet går att finna. För att 

hitta artiklar användes sökmotorerna Scopus, Summon, Textile Technology 

Complete, Woodhead Publishing Online och Google Scholar. Då intressanta 

artiklar hittades granskades artikelns referenslista för att se om de kunde leda 

vidare till ytterligare relevant läsning.  

Exempel på sökord: textile waste minimization, waste reduction, CAD, CAM, 

marker utilization, fabric utilization, direct-/indirect waste, clothing industry, 

apparel, cutting layout, spreading, zero waste, production management, moulding, 

formpress, taffling, läggbilseffektivitet. 

4.3 Marknadsundersökning  
För att få en överblick över vilken utrustning som finns på marknaden inom 

berörda områden har ett flertal maskintillverkares hemsidor besökts.  

Exempel på hemsidor: C-TEX NTX Ltd., Oshima Fabric Ltd., Prospertiy 

Machinery Manufacturers Ltd., Gerber Technology, Oteman, Bulmer, Zenhuan 

samt Shantou Hogji Machines.  

http://costello.pub.hb.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=teh
http://costello.pub.hb.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=teh
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4.4 Intervjuer, möten och observationer 
Intervjuer och möten utfördes med den externa handledaren Anna Nilsson, VD 

Christina Holmqvist och mönsterkonstruktriserna på Swegmark för att få inblick i 

hur företaget tänker och jobbar när det kommer till spillhantering.  

Intervjuer och observationer gjordes på fabriken Rosme och dokumenterades i 

skrift. Ytterligare intervjuer med relevans för arbetet hölls med bland andra 

Gabriella Zalewski och Lars Johansson på ACG Nyström, telefonintervju samt 

mejlkorrespondens med Martin Kurdve angående miljövärdeflödesanalys och 

samtal med delar av textilgruppen i Från Spill till Guld.  

4.5 Fallstudie  
En fallstudie utfördes på fabriken Rosme i Riga med avseende på 

produktionsprocesser och uppkomst av spill. Studien utfördes 21-25 april 2015. 

Insamling av data gjordes med tillåtelse av företagen Swegmark och Rosme.  

Information om tygets flöde i fabriken samlades in genom guidning med 

produktionschef Illiahz Zaichenok. För att få inblick i de olika processerna 

gjordes intervjuer med operatörer från varje steg. Dokumentation fördes genom 

anteckningar och fotografering. Läggbilder, modelldata av behåmodellerna 12350 

och 17770 och försäljningsstatistik erhölls från verkande personal.  

För en viktstudies räkning vägdes ingående tyg i order IOR 18601 (se Bilaga 1). 

Ordern är på tusen behåar av modell 17770 i storlekar från 75 B till 105 B och 

görs av bomull, polyamid, polyuretanskum, spets och en rad olika tillbehör så som 

hak och hyska. Spill från tillskärning av de fyra grundmaterialen samlades in och 

vägdes i efterhand. 

4.6 Ecomapping  
Ecomapping är ett gratisverktyg som företag kan använda sig av i planeringen av 

ett ledningssystem, exempelvis ISO 14001 (SIS 2004). Det är ett visuellt verktyg 

som går ut på att synliggöra en verksamhets miljömässiga situation genom att 

kartlägga anläggningen och därigenom identifiera och prioritera vilka 

miljöproblem som ska åtgärdas. (Ecomapping 2015)  

Ett sätt att göra en sådan kartläggning är med hjälp av ett spagettidiagram. En 

schematisk skiss av verksamheten målas upp och därefter dras streck från första 

operationen till andra, sedan till tredje och så vidare tills dess att hela 

produktionen är kartlagd. (Kudve 2013) 
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4.7 Miljövärdeflödesanalys 
Verktyget miljövärdeflödesanalys används för att identifiera kritiska processer 

och var spill uppkommer på fabriken Rosme. Inspiration är bland annat hämtad 

från masteruppsatsen Miljövärdeflödesanalys av Risifruttiproduktionen där det 

gjorts en fallstudie med avseende på spill i Risifruttis produktion (Oweini 2012). 

Miljövärdeflödesanalys är ett LEAN-verktyg som används för att förstå aktiviteter 

och informationsflöden i produktion. Miljövärdeflödesanalys används för att 

minska onödigt resursanvändande som direkt materialspill, energi- och 

vattenåtgång. Analysen i detta examensarbete görs med fokus på det textila 

avfallet. Data till en miljövärdeflödesanalys fås genom att närvara i produktionen, 

prata med operatörer och nära observera hur en produkt är gjord från start till slut. 

(The U.S. Environmental Protection Agency 2015) 

I texten The Lean and Environment Toolkit (2015) föreslås hur en 

miljövärdeflödesanalys kan utföras i 5 steg: 

1. Rita upp ett flödesschema över produktionen och identifiera de 

processer där avfall uppstår och kan reduceras. Dessa processer 

markeras med ikoner. 

2. Mät det avfall som uppstår i processen, förslagsvis under en 

arbetsdag. Överväg vilka miljöparametrar och miljömål som ska 

utvärderas hos företaget. Värdera vilka processer som har störst 

möjlighet till förbättringar. Analysera och jämför förbrukning med 

det faktiska användandet av material.  

3. Rita upp materialflödet under flödesschemat och addera data om den 

mängd råmaterial som används i varje processteg. Undersök hur 

mycket material som hamnar i slutprodukten och därmed adderar 

värde till denna.  

4. Inkludera flöden av naturresurser i flödesschemat - detta steg 

utesluts ur examensarbetet.  

5. Hitta utvecklingsmöjligheter för framtida produktion.  

Frågor att ta ställning till: vilka områden är mål för ständiga 

förbättringar gällande minskandet av avfall? Kan en process 

använda ”avfall” från en annan process istället för att använda 

jungfruliga material? Vilka steg kan tas nu för att nå det ideala 

tillståndet? 
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4.8 Viktstudie 
En metod för att mäta effektivitet genom att göra en viktstudie togs fram på plats i 

Riga. Mätningarna gjordes på tidigare nämnd order, IOR 18601 (se Bilaga 1), som 

valdes ut med hjälp av Swegmarks personal på Rosme utifrån vald dags 

produktion.  

Bomulls - samt polyamidtygrullarna, tre respektive en, som skulle komma att 

användas vid produktionen av ordern vägdes, Vföre läggning. Papprullar, eventuellt 

tyg som blivit över samt stuvbitar som klippts bort på grund av defekter samlades 

in och vägdes, Vrest. Vikten av dessa subtraherades sedan från tygets ingående vikt 

för att ta fram vikten av tyg i läggen, Vföre läggning – Vrest = Vi lägg.  

På grund av missförstånd vägdes inte polyuretanskummet. Vikt i detta lägg samt 

vikten i läggen för spetsen räknades istället fram genom att beräkna total åtgång 

av materialet (dm3) multiplicerat med materialets densitet (g/ dm3) (se Bilaga 2). 

Läggen gick sedan till tillskärning och efter detta samlades allt spilltyg ihop av 

tillskärningspersonalen och detta skickades sedan till Sverige. Rester av 

läggpapper samt plast sorterades ut så att endas tygspill fanns kvar och kunde 

vägas, Vspill.  

4.9 Läggbildsstudie 
Utifrån order IOR 18601 valdes de tre läggbilderna för bomullen ut för vidare 

tester om hur olika parametrar påverkar effektiviteten i läggbilden. 

Originalläggbilderna kallas vidare i examensarbetet för 1, 2 respektive 3.  

Nya läggbilder med variation på olika parametrar skapas för att synliggöra 

förutsättningarnas påverkansgrad på effektivitet och materialåtgång. Alla 

läggbilder har gjorts i Gerbers programvara AccuNest för automatisk 

läggbildsplanering på Rosme.  

Kortare läggbild gör att mindre tyg behövs för varje lager i lägget, högre 

effektivitet betyder att effektivt tygutnyttjande är högre och mindre andel blir till 

spill.  

4.10 Workshop  

En workshop hölls den 13 maj 2015 på Filippa Ks huvudkontor i Stockholm. 

Under workshopen närvarade delar ur Textilgruppen inom forskningsprojektet 

Från Spill till Guld. Författarna till examensarbetet redovisade syfte, metod, 

resultat och slutsats för deltagarna och detta diskuterades. En förfrågan från 

Naturvårdsverket och Kemikaliegruppen lades fram om att få ta del av 

slutresultatet genom en presentation i Stockholm i juni 2015.  
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4.11 Källkritik 
Många Internetkällor har används för att få information om konfektionsföretag, 

maskintillverkare och programvaruleverantörer. Författarna inser att detta innebär 

en risk för vinklad information och har tagit det i beaktande under arbetet. 

Litteraturen som används har främst varit kurs- och branschlitteratur författarna 

har varit medvetna om att merparten av dessa inte blivit vetenskapligt granskade. 

Vissa av dessa böcker är också något daterade, ett ställningstagande om källans 

aktualitet har gjorts innan den använts i arbetet. Dessutom har två 

examensarbeten, på kandidat – respektive mastersnivå, används som inspiration.    

Mycket information har erhållits genom intervjuer med olika företag med egna 

intressen. Informationen har därför värderats utifrån dessa intressen.  

5 Teoretisk bakgrund  
Nedan presenteras definitioner av spill och avfallshierarki samt bakgrund inom 

konfektionsindustrin, främst produktion av underkläder.  

5.1 Definition av spill 
Definition av avfall enligt EUR - lex: ”varje föremål, ämne eller substans [ ... ] 

som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.” 

(Fontelles 2006) 

Spill är det material som skärs bort eller av andra anledningar inte kommer att 

användas i avsedda produkter inom tillverkningsindustrin. Spill blir därmed avfall 

om innehavaren inte kommer att använda det vidare i produktionen.  

Material som blir till spill kan delas upp i två kategorier. Det materialet som går in 

i slutprodukt och adderar värdet till denna. I detta examensarbete är det materialet 

tyg. Indirekt material är det som används i tillverkningsprocessen med inte blir en 

del av slutprodukten. (Wadman et. al 2014) Spill av dessa två materialkategorier 

kommer benämnas som direkt och indirekt spill.   
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5.2 Avfallshierarkin  

 
Figur 1 Avfallshierarkin. Figur gjord av Elin Hellström och Fanny Ronsten  

Hantering av avfall brukar värderas utefter den så kallade avfallshierarkin. Det 

mest hållbara enligt denna är att reducera mängden avfall i så stor utsträckning 

som möjligt för att minska på resursåtgången. Är inte detta möjligt står 

återanvändning eller återvinning av resurser högre i rang än förbränning. Lägst på 

skalan står deponi. (Lindqvist 2014) När det gäller återanvändning är målet att i så 

stor utsträckning som möjligt behålla materialens värde och producera likvärdiga 

produkter som det var tänkt för från början. Istället för att använda spill till 

stoppning eller motsvarande vilket är vanligt idag. Detta benämns ofta som down-

cykling, värdet av materialet har då reducerats (Huecker 2007).   

Rangordningen i avfallshierarkin förstärks av Staniskis och Kazimieras (2005) 

som studerat avfallshantering inom industrin i Litauen. Artikelförfattarna menar 

att fokus tidigare varit på sortering för att förenkla avfallshanteringen postumt 

men att det mest framgångsrika är att kombinera detta med att förebygga att spill 

uppkommer från första början. I Litauen har det implementerats ett projekt som 

kallas för Waste Management där fokus lagts på energibesparingar och 

effektivisering av processer. Projektet har möjliggjort besparingar på två och en 

halv miljoner Euro per år inom den Litauiska textilindustrin. (Jurgis Kazimieras 

Staniskis 2005) 
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Artikeln Waste Minimisation in Textile Industry tar upp hur man kan minimera 

spill i den textila värdekedjan med fokus på kemiska processer. Artikleförattaren 

påpekar att avfallsminimering inte är något som bara görs bara en gång utan det är 

en pågående process. Det är viktigt att spill minimeras vid källan och det uppnås 

genom att göra produkt- och processförändingar. Processförändringar kan 

inkludera förändringar i driftsmetoder, bättre hushållande med material, utbyte av 

råmaterial, internåtervinning eller återvinning. (Karthikeyan, N. Joshuva A. J. 

2008) 

I boken Waste: A Handbook for Management framgår det att framgångsrik 

avfallshantering nås i tre steg: medvetenhet, beslutsfattande och handling. Genom 

att identifiera processer i textilindustrin där spill uppkommer och därmed 

medvetenhet om dessa, kan spill minimeras. (Bartl 2011) 

5.3 Underklädesindustrin 

Tillverkningsprocessen av damunderkläder är komplex och krävande med unika 

utmaningar (Lectra 2015). Nedan presenteras några av dessa utmaningar.  

5.3.1 Mönsterkonstruktion  

På grund av att underkläder sitter närmast kroppen och oftast är åtsittande ställs 

höga krav på passform för komfort. Variationen av kroppsformer är stor, vilket är 

en utmaning vid mönsterkonstruktion och gradering av nya modeller. En behå kan 

bestå av tio till tjugofem delar där millimeterskillnader är avgörande för 

passformen. Detta gör att det krävs noggranna tester av prototyper, gällande både 

konstruktion och materialval.2 

5.3.2 Material 

De många kraven i kombination med att det finns tradition i behåindustrin av att 

använda sig av exklusiva material, exempelvis spets, gör att materialkostnaden 

ofta blir hög. Dessutom är det vanligt med kombinationer av ett flertal material i 

ett och samma plagg. Fibrerna polyamid och bomull blandat med elastan är 

vanligt förekommande i Swegmarks behåar. (Swegmark 2015)  

Mängden material och plaggdelar ställer krav på noggrann dokumentation, tydliga 

produktionsangivelser och god kommunikation med leverantörer3.  

Materialen är oftast trikåvaror vilka har naturlig stretch. Både väft- och varptrikå 

används. Vid produktion av tygerna, då tyget rullas upp efter stickning, sträcks 

maskorna ut. Då tyget senare tas av rullen kommer materialet dra ihop sig, alltså 

krympa. Detta beror av att trikåns maskor strävar efter sin ursprungliga 

konfiguration, vilken har lägts energi. (Spencer, 2001)  

                                                 
2 16 april 2015, Konstruktriser Swegmark, Intervju. 
3 8 april 2015, Anna Nilsson, inköpsansvarig Swegmark, uppstartsmöte   
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Vid upprullning av rundstickade varor riskeras det att veck skapas i ändarna på 

tygrullen på grund av att tyget rullas upp vikt. Den ena änden klipps upp för att 

skapa bredden medan den ändra blir kvar som ett fel i varan4. Detta benäms ofta 

som ”mittenmaskrad” och måste tas hänsyn till vid läggbildsplanering5.  

5.3.3 Formpress 

För att skapa djup i behåarnas kupor är det många modeller som formpressas. Det 

innebär att materialet under värme, tryck och tid formas och fixeras efter 

standardiserade metallformar6. 

5.4 CAD/CAM 

Två hjälpmedel för utveckling och framställning i textilindustrin är Computer 

Aided Design och Computer Aided Manufacturing, förkortas CAD respektive 

CAM. Denna utrustning kan bland annat bestå av lägg- och skärmaskiner, 

programvara för mönsterkonstruktion eller läggbildsframtagning. (Gray 1998) 

I början på 70-talet började konfektionsföretag använda sig av CAD/CAM-teknik 

för att göra läggbilder för tillskärning. Detta motiverades med att tygkostnader 

kunde reduceras och läggbilder repeteras och modifieras. (Gray 1998) Den nya 

tekniken gjorde att företagen kunde få bättre kontroll på sin produktion och 

därmed öka materialanvändandet (Tylor 1991). 

Gray (1998) påpekar att investeringar i CAD/CAM gör att företaget håller sig 

konkurrenskraftigt på världsmarknaden. Att inte investera i ny teknik kan vara en 

vinst i ett kort perspektiv men en barriär för framtida affärer. Gray påpekar också 

vikten av att personalen har god kunskap om funktioner hos programvara för att få 

ett effektivt resultat. Det resultat som fås av CAD/CAM-utrustning är till stor del 

beroende av personen som utför arbetet.  

5.5 Kostnader  

Kostnaden för produktion av kläder, som arbete och materialkostnader ökar 

samtidigt som försäljningspris på kläder har gått ner. Detta gör att producenter 

kämpar för att minimera material- och tillverkningskostnader. (Wong 2008)  

I en rapport som publicerades av The UK National Economic Development Office 

(NEDO) 1971 räknades det ut att materialet stod för 49.6% av 

tillverkningskostnaden för kläder. NEDOs rapport visade även att underkläder har 

den högsta materialkostnaden med 61.6%.  

                                                 
4 17 april 2015 Tommy Martinsson, Tekniker Rundstickning, Textilhögskolan i Borås, Intervju.  
5 16 april 2015 Konstruktriserna Swegmark, Intervju.  
6 16 april 2015 Anna Nilsson, inköpsansvarig Swegmark, Uppstartsmöte. 
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J. Blecha et. al (1998) skriver att materialkostnaden kan uppgå upp 75 % av 

produktionskostnaden. Detta är dock inte en siffra som är representativ. 

Materialkostnaden är beroende av vilket segment företaget producerar för och 

vilka material som används. Det är dock en indikation på att det är viktigt att 

fokusera på utnyttjandegraden av material då även små förändringar kan påverka 

den totala produktionskostnaden markant. (Krsteva 2011) Materialåtgången är 

olika stor beroende på plaggets storlek. Tillverkningskostnaden är den näst största 

kostnaden beroende på hur många sömnadsminuter plagget har och var produkten 

tillverkas. Dessa faktorer är de som gör att de procentuella variationerna i 

materialkostnaden är så stora.7  

Swegmark uppger att deras materialkostnader står för cirka 50 - 60 % av 

produktionskostnad, beroende på modell. 8  

Av materialen står tyget nästan alltid för den största andelen (Glock and Kunz 

2005). Enligt Tylor så kan tyget uppgå till 80 % av materialkostnaden. (Tylor 

1991) Detta bör motivera företag att lägga fokus på hur tyget hanteras genom hela 

produktionsprocessen, från inköp till kontroll av det faktiska användandet.  

Krsteva,S. och Demboski, G. (2011) har undersökt vilken påverkansnivå 

tillämpad CAD - teknik har på andelen genererat textilavfall i konfektionsföretag. 

Två tillverkande företag studeras i artikeln och för båda företagen står materialet 

för den enskilt största kostnaden i produktion. Krsteva,S. och Demboski, G. 

argumenterar därför för att det bör tas störst hänsyn till materialutnyttjande och 

inte till kostnaden av arbete vid skärorderplanering. Det första företaget i artikeln 

producerar byxor och har en kapacitet på 250 - 300 plagg i veckan. De har inget 

CAD - system, företagets spill uppgår till 29 - 35,6 % av använt material. Det 

andra företaget producerar denimprodukter för barn och vuxna med en kapacitet 

på 5000 - 7500 plagg i veckan. Företaget har CAD-system för tillverkning samt 

automatisk läggmaskin. Spill i företagets produktion uppgår till 19,6 - 27,6%. 

Artikelförfattarna menar därför att spillandelen till störst del beror av vilken 

teknik som används - om företaget har tillgång till CAD - programvaror eller inte. 

5.6 Materialåtgång 
Materialåtgång fås genom att räkna ut den tygmängd som krävs för att placera ut 

alla mönsterdelar i ett plagg av en referensstorlek, med restriktioner så som 

trådriktning och rotation, på tyg med en specifik bredd (Eberle, Gonser et al. 

2013). Detta ger en generaliserad tyglängd som svarar mot den åtgång som krävs 

för att producera ett plagg av vald modell. Utifrån detta kan en förkalkyl och 

inköp av material göras. (Tylor 1991) Det vanligaste är att beräkna åtgången i 

längd då tyg säljs som metervara. Enligt Tylor (1991) finns det dock en tradition 

hos vissa underklädesföretag med trikåmaterial att istället mäta åtgången i vikt. 

                                                 
7 25 maj 2015, Christina Svensson, universitetsadjunkt Textilhögskolan i Borås, handledning. 
8 18 maj 2015 Anna Nilsson inköpsansvarig Swegmark, e-mejlkontakt 
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5.7 Materialutnyttjanden inom läggbilder  
Generellt när det talas om en produktions effektivitet inom konfektionsindustrin 

syftas det till utnyttjandegrad i läggbilder. Utnyttjandegraden, E, räknas ut genom 

ekvationen (Ng. S. F. et.al. 2001): 

E = ( ) ×100 

I ett CAD -program räknas denna utnyttjandegrad och materialåtgång ut simultant 

då läggbilderna skapas vilket ger ett snabbt resultat och gör det lätt att jämföra 

olika läggbilder9.   

Det första man bör ta hänsyn till vid läggbildsplanering av en order är tygets 

egenskaper så som stretch, trådriktning eller maskriktning och glans. Alla 

mönsterdelar har angivelser om hur de ska placeras på just det tyget10. Dessa 

angivelser är avgörande för slutresultatet. Då det till exempel är önskvärt att alla 

delar i ett plagg har samma lyster är det viktigt att tänka på att lägga alla 

mönsterdelar åt samma håll. Detta kan försvåra läggningen och försämra 

utnyttjandegraden då det minskar möjligheten att passa ihop delarna. Om tyget 

klarar att en mönsterdel vrids 180° är detta angivet. (Carr and Latham 1994)  

Planeringen av läggen är också avgörande för hur läggbilderna kommer se ut samt 

effektiviteten i dessa11. Desto fler plagg av varierande storlek i en läggbild desto 

fler möjliga kombinationer vilket möjliggör en hög utnyttjandegrad. Även 

blandningar av flera modeller i samma material kan höja effektiviteten. (Tylor 

1991) Allt som reducerar begränsningar i läggbilderna kan potentiellt öka 

effektiviteten. Till exempel möjliggör ett bredare tyg att fler stora bitar går att 

lägga bredvid varandra och kan därmed potentiellt öka effektiviteten12. 

Kvalitet på den utrustning som används påverkar också de förutsättningar som 

finns att arbeta med i läggbilden. Till exempel kräver skärning med kniv 

svängutrymme för bladet att röra sig. Därför krävs ett buffertavstånd mellan 

delarna, detta sänker effektiviteten i läggbilderna. (Carr 1994) Olika maskiner 

kräver olika stort buffertavstånd. Generellt kräver äldre maskiner större 

buffertavstånd än nya13. Mellanrummet mellan delarna spelar stor roll för 

utnyttjandegraden14. 

                                                 
9   8 april 2015, Christina Svensson, universitetsadjunkt Textilhögskolan i Borås, Handledning. 
10 16 april 2015, Konstruktriser Swegmark, Intervju.  
11 15 april 2015, Gabriella Zalewski, support, koordinator och utbildare i Gerber, Intervju. 
12 8 april 2015, Christina Svensson, universitetsadjunkt Textilhögskolan i Borås, Handledning. 
13 20 maj 2015, Lars Johansson, Service tekniker Gerber, Telefonintervju.  
14 5 maj 2015, Gabriella Zalewski, support, koordinator och utbildare i Gerber, Intervju. 
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5.8 Materialutnyttjande utanför läggbilden  
Eftersom CAD – programmen ger ett snabbt resultat av läggbildseffektiviteten 

som går att jämföra och dokumentera är detta ofta fokus i produktion. Spillet och 

effektiviteten utanför läggbilden är svårare att mäta och enligt Ng, S.F et al. 

(2001) så finns det inget systematiskt sätt att mäta tygförluster i läggning. De 

tygförluster som uppstår i läggning är ändförlust, breddförlust, splicingtillägg, 

splicingförluster och överblivet material.  

Då det läggs mer än ett lager tyg för tillskärning krävs det säkerhetsmarginaler i 

ändarna, det är detta som kallas ändtillägg. Ändtillägget är en buffert för om tyget 

skulle röra på sig under hanteringen vid läggning och tillskärning. Minimum för 

denna säkerhetsmarginal är en centimeter15.  

I de fall där ett material riskerar att krympa vid relaxering görs ändtilläggen större 

för att kompensera för detta. Dessa extra ändtillägg går inte att eliminera men de 

går att kontrollera. (Tylor 1991)  

Tyg kan läggas med rätsida upp, räta mot räta eller tvåvägs. De två första kräver 

att tyget skärs efter varje lager. Tvåvägs läggs i en sick-sack rörelse, det innebär 

att ingen skärning krävs och hela lägget är ett och samma stycke. (Eberle, H., E. 

Gonser, et al. 2013) Detta kallas också tafflat och resulterar i en liten ögla i varje 

ände. Denna ögla ger upphov till extra ändtillägg. Att tyget inte behöver skäras 

samt att tyg läggs åt båda hållen vid förflyttning av tygrullen gör att taffling går 

snabbare16.  

Om tyget dras ut mycket vid läggning och tyget inte tillåts att relaxera kommer 

det att dra ihop sig efter skärning och resultera i att bitarna förlorar sin form. För 

att inte bidra till ökad spänning kan övermatning av tyget vid läggning göras. En 

läggning med mycket övermatning riskerar överdrivet mycket material i ändarna 

samt att bitarna tenderar att bli överdimensionerade. (G. Thilagavathi 2013)  

Då tygets längd inte är en exakt multipel av läggets längd kommer restmaterial 

skapas, dessa kallas för stuvar. Om möjligt, går det att göra särskilda läggbilder 

för endast ett fåtal plagg för att utnyttja dessa bitar. (Tylor 1991) Stuvarna kan 

också användas för att göra nya plaggdelar för att täcka upp den andel av 

plaggdelarna som är obrukbara på grund av någon slags defekt.17  

Varje kvalitet tyg köps in med en angiven bredd från leverantören. Denna kan 

dock variera mellan leveranserna, inom partierna och till och med inom samma 

rulle. Detta gäller i synnerhet för trikåmaterial även efter fixering.18 

                                                 
15 25 maj 2015, Christina Svensson, universitetsadjunkt Textilhögskolan i Borås, handledning.  
16 20 maj 2015, Lars Johansson, Service tekniker Gerber, telefonintervju.  
17 24 april 2015, Sandra Spona, Produktionsplanerare Swegmark, intervju.  
18 24 april 2015, Erika Skurjate Materialansvarig åt Swegmark i Riga, Intervju.  
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Tygets kanter, ofta kallad stadkant, är på grund av de processer tyget gått igenom 

obrukbara och ger därmed upphov till spill. Vid läggbildsplanering används tygets 

användbara bredd. Alltså tygrullens bredd minus stadkanter. (Eberle, Gonser et al. 

2013)  

Desto större variation det är i bredd eller längd vid läggning desto större blir 

spillet efter skärning. För läggbilderna plus änd- och breddtilläggen måste 

anpassas efter det smalaste och kortaste lagret. (G. Thilagavathi 2013)  

Hur defekter i tyget hanteras är också avgörande för mängden spill. Det optimala 

enligt Jopse R.C. och Barker D. (1982) är: 

 100 % avsyning av tyg där man markerar alla fel 

 Markering över hela tyget där felen är vid läggning 

 Inspektion av varje plaggdelshög. Med eventuell bedömning att biten 

måste skäras om på grund av fel 

 Defekta bitar skärs om och byts ut  

6 Fallstudie, nuläge  
Nedan rapporteras hur Swegmarks produktion ser ut våren 2015.    

6.1 Swegmark, Borås 
Denna processbeskrivning baseras på intervjuer med Anna Nilsson och 

konstruktriserna på Swegmark.  

Ledtiden i Swegmarks produktion är sex veckor från mottagen order till att 

färdiga produkter finns på färdiglagret i Borås. Däremot ska kunder inom Sveriges 

gränser kunna få sin order inom två veckor vilket innebär att ett färdiglager 

uppehålls i Borås.19 

Under andra kvartalet 2015 producerar Swegmark cirka 14 000 plagg per vecka.20 

                                                 
19 18 april 2015 Anna Nilsson inköpsansvarig Swegmark, intervju. 
20 24 april 2015, Sandra Spona, Produktionsplanerare Swegmark, intervju. 
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6.1.1 Åtgångsberäkning  

Den första åtgångsberäkning som görs som underlag för inköp av material och 

förkalkyl görs av mönsterkonstruktriserna på kontoret i Borås. När mönstren för 

en ny modell är satta klipps alla plaggdelarna ut i papper med densiteten 450 

g/dm3. Åtgångsberäkningen, Å, görs genom att alla mönsterdelar i ett och samma 

material i en modell vägs. Vikten, m, multipliceras sedan med konstanten kx innan 

produkten divideras med den effektiva bredden på tyget (b-4). Effektiv bredd 

räknas som angiven bredd på rullen minus fyra centimeter, vilket motsvarar två 

centimeters stadkant i var ände.21  

Å = Åtgång tyg, meter 

m = massa mönsterdelar, gram 

b = bredd tygrulle, centimeter 

ktyg = 1,9 

kformpress = 1,6  

6.1.2 Inköp av material  

Inköp av material görs utifrån prognoser av förväntad försäljning. Då Swegmark 

har en relativt kort ledtid gäller det att ligga steget före. Från mottagen order får 

det inte ta mer än sex veckor innan den färdiga produkten finns på lagret22. Som 

sagt ställer detta krav på att både inköp och produktionsplaneraren får bra 

information från säljavdelningen så att de kan lägga upp sina beställningar och 

produktionsplaneringar rätt.  

Inköp innebär en risk för spill då det är svårt att köpa in exakt rätt mängd material. 

Dels på grund av att inköpen baseras på spekulationer om försäljning men också 

på grund av tygleverantörernas villkor så som minimumorder och leveranstider. 

Materialinköp sker i Borås men materialet skickas direkt till fabriken i Riga där 

avsyning och lagerhållning sker. Majoriteten av Swegmarks material kommer från 

Europeiska leverantörer23. 

6.2 Övergripande processbeskrivning Rosme  

Denna processbeskrivning baseras på observationer och intervjuer med 

personal på fabriken Rosme. Flödet är demonstrerat mer visuellt detaljerat i 

spagettidiagrammet i avsnitt 7.1.  

 
Figur 2 Flödesschema Swegmarks produktion, Rosme 

                                                 
21 16 april 2015 Konstruktriser Swegmark, Intervju. 
22 18 april 2015 Anna Nilsson, inköpsansvarig Swegmark, Intervju. 
23 18 april 2015 Anna Nilsson, inköpsansvarig Swegmark, Intervju. 
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6.2.1 Avsyning  

Denna beskrivning utgår helt ifrån en intervju med Erika Skurjate, 

materialansvarig för Swegmark på Rosme.24 

Swegmark får två gånger i veckan leverans av tyg till fabriken Rosme. Tyget 

levereras till första våningen och tas därefter upp via hiss till våning sex för 

avsyning. Avsyning görs på tio procent av varje kvalitet i leveransen. Vid 

avsyning mäts tygets vikt (gram/dm3), färg, bredd och längd. Fel i tyget markeras 

med ett orange klistermärke. För avsyning används en avsyningsmaskin, 

maskinen mäter tyglängden och har ett ljusbord som hjälper personalen att 

upptäcka fel i tyget.  

 

Figur 3 Avsyning vid avsyningsmaskin med ljusbord 

Då variationer i tygbredd är vanligt i de trikåtyger som fabriken använder sig av 

mäts tygets bredd manuellt på tre till fem olika ställen längs rullen. Tygets 

smalaste bredd noteras och en till en och en halv centimeter i vardera kanten 

räknas bort, detta är stadkanten (eller en klisterkant) som av kvalitetsskäl inte ska 

vara med i produkten. Den bredd som anges till läggbildsplaneraren är alltså 

effektiv bredd för specifik rulle. Tygets längd mäts automatiskt av 

avsyningsmaskinen. 

För att kunna ange korrekt bredd vid framtagningen av läggbilder mäts alla rullars 

bredd en gång vid leverans. Resultatet noteras på rullens specifikationsetikett.  

Varje färg i alla kvaliteter har ett referensprov som avsynat material jämförs med. 

Referensprovet kommer från leverantören och har blivit godkänt av Swegmark. 

Nyans, kvalitet, känsla, vikt och eventuella mönster jämförs med detta 

referensprov. Vid stora avvikelser eller om många fel upptäcks i avsynad rulle 

synas hela leveransen av denna kvalité. Problemen kommuniceras till leverantören 

och vid behov kan överenskommelse om rabatt eller ny leverans göras.  

                                                 
24 24 april 2015, Erika Skurjate Materialansvarig åt Swegmark i Riga, Intervju. 
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6.2.2 Läggbildsframtagning 

Om inget annat anges baseras allt i detta avsnitt baserat på en intervju med 

läggbildsplaneraren på Rosme. 25 

 

Figur 4 Läggbild Swegmark 

Läggbilder tas fram för varje ny order med hjälp av Gerbers programvara 

AccuMark, version 8.5. Detta på grund av att varje orders unika sammansättning 

av storlekar påverkar hur läggbilderna kommer att kombineras ihop. Läggbilderna 

anpassas också till angiven bredd på de tygrullar som används för specifik order. 

Om differensen mellan tygrullarnas bredd är större än tre centimeter görs flera 

breddanpassade läggbilder.  

Läggbildsplanering av vilka storlekar som ska kombineras görs manuellt baserat 

på personalens erfarenhet (se Bilaga 3). Programvaran Gerbers automatiska 

planeringssystem, Easyplan, används inte då personalen upplevt teknikstrul med 

produkten och därför tycker det är enklare att göra det manuellt.  

Däremot används i stor utsträckning automatiserad utplacering av mönsterdelarna 

via programvaran AccuNest. Justeringar görs manuellt då olika plaggdelar inom 

samma läggbild behöver olika stor säkerhetsbuffert.   

Läggens utformning fås genom samspelet mellan materialens egenskaper, den 

utrustnings som används, hur ordern ser ut och läggbildplanerarens kunskap.  

Materialegenskaper samt skärmaskinernas knivhöjd styr det maximala antalet 

lager i ett lägg. Vid ett högt antal lager ökar riskerna för variationer mellan det 

översta och understa lagret. 

                                                 
25 21 april 2015 Läggbildsplanerare, Intervju. 
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Enligt personal på läggbildsavdelningen är den maximala längden på lägg 2,5 

meter på Rosme men observationer har gjorts av lägg som är längre (3 meter). 

Läggets optimala längd räknas ut manuellt dels beroende av materialegenskap, 

maximala antalet lager men är också beroende av längden tyg på rullarna. Till 

exempel görs kortare läggbilder för “hala” tyger där det är svårt att få tyglagren att 

ligga still vid hanteringen. 

Runtom varje plaggdel läggs en säkerhetsbuffert på en halv, en eller två 

millimeter beroende på vilket material som används. Vilken säkerhetsbuffert som 

används beror på egenskaper hos tyget så som stretch och ”halhet”.  

 

Figur 5 Buffert på 4mm runt plaggdelarna i läggbild.  

I Swegmarks produktion måste man ibland ta hänsyn till en så kallad 

“mittenmaskrad” som finns i en del rundstickade tyger. Då detta upptäckts i tyget 

vid leverans meddelas läggbildsavdelningen som lägger en säkerhetsmarginal på 

två centimeter på vardera sidan om denna. 

Programvaran för läggbildsplanering räknar ut effektiviteten i läggbilderna samt 

anger längden på dessa. Åtgången räknas ut med ett påslag på en och en halv 

procent på längden för ändtillägg och rapporteras till materiallagret. Om den 

faktiska åtgången skiljer sig mycket från den åtgångsberäkning som gjorts till 

förkalkylen i Borås rapporteras detta till huvudkontoret. Korrigerar av siffrorna 

görs för en mer korrekt kalkylering och inköp i framtiden.26  

Den mest ineffektiva produktgruppen i Swegmarks produktion är sportbehåar. Det 

på grund av att de ofta består av stora bitar i oregelbundna former som är svåra att 

placera ut. De sämsta modellerna får läggbilder med en effektivitet ner mot fyrtio 

procent i jämförelse med många av de “vanliga” mjuka behåarna som ligger runt 

åttio procent. Den genomsnittliga effektiviteten ligger idag på sjuttiotvå procent 

vilken Swegmark hoppas höja till sjuttiofyra procent.27 

                                                 
26 16 april 2015, Konstruktriser Swegmark, Intervju. 
27 3 april 2015, Christina Holmqvist VD Swegmark, Uppstartsmöte. 
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Då personal tillfrågades om hur läggbildsavdelningen förhåller sig till spill 

svarade de att de har effektivitet i fokus. I slutet av månaden sammanställs alla 

läggbilders effektivitetsgrad och rapporteras vidare i företaget. 

Läggbildseffektivitet uppges vara ett marknadsföringsargument för att värva nya 

företag att producera på fabriken.28  

6.2.3 Läggning 

På fabriken finns automatisk- samt halvautomatisk läggmaskin, se Figur 6. En del 

av materialen läggs också helt manuellt. Detta sker framförallt vid små order eller 

vid provsömnad av nya kollektioner. Det förekommer även att tygerna viks till 

smalare bredder för att anpassas till de mindre läggbilderna.29 

 

Figur 6 Halvautomatisk läggning av order IOR 18601 

Då den största delen av de material som används består av stora andelar elastan är 

krympning något man måste ta hänsyn till. Detta betyder att en del av tygerna 

behöver relaxeras innan de kan skäras. Vilka material som behöver relaxera och 

hur länge baseras på tygleverantörernas angivelser, personalens erfarenhet och hur 

mycket tid som finns. En del material får ligga och relaxera över natten efter att de 

lagts ut, en del får bara relaxera en timme. Personalen beskriver också att de i 

särskilda fall rullar av tyget från rullen och låter det relaxera på golvet innan det 

läggs.30  

                                                 
28 21 april 2015 Iliahz Zaichenok, Produktionsansvarig Rosme, Intervju.  
29 24 april 2015, Sandra Spona, Produktionsplanerare Swegmark, Intervju. 
30 24 april 2015 Personal på läggavdelningen Rosme, Intervju.  
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Krympen påverkar hur stort ändtillägg som görs. Det går inte att säga något 

generellt om hur mycket krymp som är normalt. Det varierar mellan de olika 

materialen beroende bland annat på fiber, andel elastan, densitet, färg, yttre 

omständigheter och kan till och med variera mellan olika batcher av samma 

kvalitet. Tjocka tyger med mycket elastan tenderar att krympa mest. Tyvärr finns 

inga exakta siffror på detta men personal på fabriken anger att det kan krympa upp 

till fem centimeter per lager i läggen31. 

Ändtilläggen baseras på erfarenheten hos personalen, många tyger används i flera 

säsonger vilket ger personalen tid att lära sig tygets krympningsbeteende. För nya 

tyger provar sig personalen fram och utvärderar sedan hur materialet beter sig.32 

I princip allt material på Rosme tafflas. Vid taffling skärs inte tyget av mellan 

lagren vilket möjliggör omläggning av tyget ifall det skulle krympa så pass 

mycket att det inte går att använda tänkt läggbild.33 Taffling funkar bra i 

behåproduktion då man kan utnyttja plaggens symmetriska uppbyggnad och få ut 

vänster och högersida med samma mönsterdel. Däremot blir det mer tyg i 

tafflingens ändar på grund av de loopar som bildas, vilket ökar mängden spill.34 

Tygen läggs i maximalt tjugo lager, detta för att inte skapa för mycket tryck på de 

undre lagren. Tjocka material som skum läggs i tio lager då maskinerna inte klarar 

av lägg högre än tre respektive två och en halv centimeter35.  

 

Figur 7 Tafflat avslut Rosme 

                                                 
31 21 april 2015 Iliahz Zaichenok, Produktionsansvarig Rosme, Intervju. 
32 24 april 2015 Personal på läggbildsavdelningen, Rosme, Intervju. 
33 24 april 2015, Sandra Spona, Produktionsplanerare Swegmark, Intervju. 
34 5 maj 2015, Gabriella Zalewski, support, koordinator och utbildare i Gerber, Intervju. 
35 21 april 2015 Iliahz Zaichenok, Produktionsansvarig Rosme, Intervju. 
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Vid fel i tyget används en skarvningsmetod för att felet inte ska komma med i en 

plaggdel. Metoden fungerar så att det görs ett överlägg på upp till fem till femtio 

centimeter, beroende på mönsterdelens storlek, för att kompensera för 

materialfelet. Efter tillskärning plockas defekta mönsterdelar bort.36 

Vid byte av tygrulle mitt i ett lägg, läggs ett papper mellan lagren för att markera 

bytet då olika rullar kan skifta i färg. Pappret läggs in för att uppmärksamma 

personalen i nästa steg att kontrollera att alla delar matchar. Den eventuella stuven 

som blir över från rullen efter läggning skickas med till sömnadsavdelningen där 

den används för att skära ut nya mönsterdelar vid behov. Om det är mycket kvar 

används tyget till nästa order.28  

6.2.4 Tillskärning 

Tillskärning av plaggdelar utförs med hjälp av två olika skärmaskiner på fabriken, 

Gerber GTXL, som har en bredd på en meter och sjuttio centimeter, och Gerber 

Cutter C220D bredd två meter och fyrtio centimeter. Maskinernas knivlängd är tre 

respektive två och en halv centimeter37. Knivhöjden är en av parametrarna som 

styr vilka lägg som skärs av vilken maskin.  

Skärmaskinerna är av äldre modell, vilket är en av anledningarna till att det 

behövs en större buffert mellan plaggdelarna. Skärmaskinerna har ett vakuumsug 

som i kombination med ett tunt lager plast och en vals pressar ner tyglagren och 

håller dem på plats. Efter att tyget skurits plockas plaggdelarna upp, buntas ihop 

storleksmässigt och transporteras till sömnadsavdelning. Delar som ska 

formpressas skickas till formpressningsavdelning.28  

 

Figur 8 Skärmaskin, Rosme. Vals pressar ner tyget tillsammans med vakuumsug 

                                                 
36 24 april 2015 Personal på läggbildsavdelningen, Rosme, Intervju. 
37 21 april 2015 Iliahz Zaichenok, Produktionsansvarig Rosme, Intervju. 
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6.2.5 Formpress 

Inför formpressning skärs fyrkantiga rutor ut, detta sker tillsammans med övriga 

mönsterdelar vid tillskärningen. Rutorna placeras i formpressen där en metallform 

pressas mot tyget. Under tryck, värme och tid formas och fixeras tyget till en 

kupa. Efter formpressning buntas kupor av samma storlek ihop innan de manuellt 

skärs till med bandsåg i rätt form inför sömnaden.38 Personal på Swegmarks 

uppskattar att 80 % av behåarna formpressas39.  

 

Figur 9  Bunt av kupor och tillskärningsmall.         Figur 10 Formpressmaskin. Bilden visar de  

metallformar som formar tyget. 

 

 

Figur 11 Manuell tillskärning av formpressade kupor 

                                                 
38 21 – 24 april 2015 Observation av författarna, Fallstudie Rosme, Riga.  
39 24 april 2015 Anna Nilsson inköpsansvarig Swegmark, Sandra Spona, Produktionsplanerare 

intervju. 
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6.2.6 Tyglager 

På Rosme finns lager för de tyger som ska användas i produktionen. Då tyg för en 

order tagits ut från lagret dokumenteras hur stor mängd tyg som använts till 

ordern på det blad som följer ordern. Detta rapporteras tillbaka till 

materialansvarig för att veta hur mycket tyg som finns kvar i lager. Det finns inget 

system för registrering av tyger i lagret men det var under besöket på väg att 

implementeras.40 

 

Figur 12 Swegmarks tyglager, Rosme 

6.2.7 Avfallshantering 

I hela fabriken sorteras kartong och annat grovt papper samt stort plastskräp ut för 

återvinning. Resterande avfall samlas i en gemensam container. Företaget Eco 

Baltia Sia hämtar Rosmes blandspill två gånger i veckan medan plast och papper 

hämtas dagligen.  

Avfallet går idag till deponi då det är ett billigare alternativ än 

förbränning.(Hellström and Ronsten 2015)41 

Enligt produktionschef Iliahz Zaichenokv genererar fabriken cirka sjuttio 

kubikmeter textilt avfall per månad. I dagsläget finns varken resurser eller 

utrymme för att sortera allt avfall på fabriken. 42 

                                                 
40 24 april 2015, Erika Skurjate Materialansvarig åt Swegmark i Riga, Intervju. 
41 Pågående Examensarbete kandidatnivå, 2015 
42 21 april 2015 Iliahz Zaichenok, Produktionsansvarig Rosme, intervju. 



27 

 

7 Resultat av Fallstudie 
Nedan redovisas fallstudien på Rosme i april 2015. 

7.1 Spagettidiagram 

Enligt metoden för ecomapping gjordes en kartläggning av fabriken genom en 

skiss. Materialens flöde genom fabriken ritades sedan in. Spagettidiagrammet 

nedan (Figur 14) visar de fyra översta våningarna då det är dessa som är relevanta 

för studien. Materialflödet baseras på observation och guidning med 

produktionschef Illiahz Zaichenok43. De blå sträcken visar materialets flöde 

genom fabriken så som det observerats under fallstudien. Med stöd av 

spagettidiagrammet har en miljövärdeflödesanalys tagits fram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 Spagettidiagram, Rosme, visar Materialflöde och läggbildsinformation.  

                                                 
43 21 april 2015 Iliahz Zaichenok, Produktionsansvarig Rosme, Intervju. 
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Varuleveranser anländer till källarvåningen och varor skickas med hiss till våning 

sex där avsyning sker. I anknytning till avsyning ligger tyglagret. På våning sex 

finns också rum för formpressning samt lägg- och tillskärningsrum.  

På våning fem finns tillskärning för spets samt ett lägg- och tillskärningsrum med 

identiskt upplägg som det på våningen ovan. På våning fem finns en automatisk 

läggmaskin och rummet för läggbildsframtagning.  

Våning fyra inhyser sysal och tillbehörslager. På våning tre sker packning av 

färdiga produkter. På de undre våningarna finns kontor. 

7.2 Miljövärdeflödesanalys 
Den parameter som valts att studera i denna miljövärdeflödesanalys är textilt 

avfall från produktionsprocessen.  

Ett miljömål som identifierats hos företaget är att höja läggbildseffektivitet från 

sjuttiotvå till sjuttiofyra procent44. En viktstudie har genomförts och redovisas i 

avsnitt 8.3. De processer som har störst möjlighet till miljömässiga förbättringar 

är de processer som identifierats som kritiska för uppkomst av spill.  

 

Figur 104 Miljövärdeflödesanalys över produktion 

Det första som görs i miljövärdeflödesanalysen är att ta fram ett flödesschema, se 

Figur 14 ovan. En mer detaljerad figur finns i Bilaga 4. Då fokus i arbetet är 

materialspill har detaljerade ledtider uteslutits ur flödesschemat. Den totala 

ledtiden från att en produktionsorder släpps för produktion till att orden anländer 

till färdiglagret i Borås är sex veckor45. Färdiglagret omsätts fyra gånger per år46. 

Processerna inom den orangea rektangeln är de processer som inkluderats i 

examensarbetet.  

                                                 
44  3 april 2015, Christina Holmqvist VD Swegmark, uppstartsmöte. 
45 18 april 2015 Anna Nilsson inköpsansvarig Swegmark, intervju. 
46 24 april 2015, Sandra Spona, Produktionsplanerare Swegmark, intervju. 

Modell 17770 går 

ej till formpress 
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7.2.1 Kritiska processer 

De processer som identifierats som kritiska för uppkomst av spill är inköp av 

material, avsyning, läggbildsframtagning och läggning. Dessa är markerade med 

en orange symbol, se Figur 15. 

  

 

Inköp av material är en kritisk process då det baseras på spekulationer av 

försäljning. Risken finns att för mycket material köps in och inte används för 

produktion. Det som blir kvar på lager utan att användas blir i förlängningen till 

spill. Den här processen representeras av den orangea symbolen på 

huvudkontoret.  

Avsyning är en process kritisk för spillminimering då det är här ingående material 

inspekteras. Mätning och dokumentation av tyg är av stor vikt för optimering av 

material. Till exempel för att läggbildsförutsättningar som bredd ska kunna 

anpassas till tyget. Märkning av fel är också av stor vikt så att felen kan uteslutas 

ur produkten så tidigt som möjligt. Åtgärder mot felen görs främst vid läggning. 

Avsyning utförs av en operator med hjälp av en avsyningsmaskin.  

Läggbildsframtagning är kritiskt då det är här förutsättningarna för tillskärning 

sätts. På Rosme utförs läggbildsframtagning av en enskild operatör. Då 

förutsättningar i läggbilden är kritiska för materialutnyttjandet har tester med olika 

varaitioner utförts. Hur anpassning till rullens bredd samt hur mellanrummet 

mellan mönsterdelarna påverkar utnyttjandegraden. Se avsnitt 8.1. I 

läggbildsframtagningen används dator med CAD - program och en plotter för att 

skriva ut läggbilder.  

Läggning är en kritisk process då det i detta stadium avgörs hur stora ändtillägg 

som görs. Då läggning till stor del utförs manuellt avgörs noggrannheten i denna 

av varje enskild operatör. En centimeters tillägg i var ände per lager i ett lägg ger 

en extra tygåtgång på fyrtio centimeter. Görs tillägg på två eller tre centimeter 

extra per lägg tilltar tygåtgången mängden spill med samma faktor. I denna 

process används automatisk- eller halvautomatisk läggmaskin. Läggning utförs av 

en operatör, för att lyfta tygrullar för läggning krävs två operatörer.  

7.2.2 Uppkomst av fysiskt spill 

Processer där fysiskt spill uppkommer är tillskärning, formpress och lager, dessa 

är markerade med en röd soptunna, se Figur 16. 

   

Figur 16 Symbol för var fysiskt spill uppkommer 

Figur 15 Symbol för kritiska processer 
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Avfall under ett år  

Enligt produktionschef Iliahz Zaichenok47 producerar fabriken sjuttio kubikmeter 

textilt avfall i veckan. Detta är avfall från hela produktionen. Som tidigare nämnt 

består cirka femtio procent av produktionen av Swegmarks produkter, resten av 

produktionen är för fabrikens eget märke37. Då produkterna är desamma, och 

produceras under samma förutsättningar görs antagandet att lika mycket spill 

uppkommer i produktionen för båda parterna. Swegmarks produktion ger då 

upphov till trettiofem kubikmeter avfall i veckan, vilket ger fyrahundratjugo 

kubikmeter avfall per år.  

Beräkningar utifrån inköpt material under 2014 och aktuell effektivitet har utförts 

och redovisas nedan.  

 

 

 

 

 

 

7.2.3 Utmaningar i processen  

Utifrån miljövärdeflödesanalysen har några utmaningar i processen identifieras, 

vilka listas nedan:  

 En behå består av många olika små delar och flera olika material. Det 

innebär att det krävs små mängder av många kvaliteter vilket leder till 

omfattande sourcing och lagerhållning av material samt försvårar 

inköpsprocessen. Många tygleverantörer har en hög minimumorder relativt 

till hur mycket tyg det krävs för behåproduktion. 

 Materialen innehåller generellt en hög andel elastan, vilket gör dem 

svårhanterliga och kräver tidskrävande, svårförutsägbar relaxation. Rutiner 

för förrelaxering av tyger kan tillåta mindre ändtillägg. 

 Varierande bredd hos tygerna inom samma kvalitet eller till och med 

samma rulle gör det svårt att optimera materialet i läggbilderna.  

 Formpress genererar mycket spill. Varken effektivitet eller spillmängd i 

formpress finns idag dokumenterat.  

                                                 
47 21 april 2015 Iliahz Zaichenok, Produktionsansvarig Rosme, intervju. 

Material inköpt under 2014 

Inköpt material, längd tyg: 347.375 meter 

Inköpt material, kostnad: 11.185.446 kronor 

Effektivitet: 72 % 

 

Spill, längd tyg: 97.265 meter 

Spill, kostnad: 3.131924 kronor  
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 Dagens maskinutrustning innebär att mellanrummen inte går att 

minimera.48  

 Skärmaskiner och vakuumsug är föråldrade och investeringar är stora 

relativt materialkostnaden.  

 Stort spill sker vid spetstillskärning då endast små mönsterrepetitioner 

används ur längor av spetsen. Här finns heller inget system som mäter 

effektivitet eller spillmängd då alla steg görs manuellt. 

7.2.4 Förbättringsförslag 

Det sista steget i miljövärdeflödesanalysen är att hitta utvecklingsmöjligheter för 

produktionsprocessen. Förbättringsförslag listas nedan: 

 att införa tydlig rutiner för hur mycket extra tillägg som tillåts 

 undersök om möjligheter för minskning av mellanrum 

 låta fler tyger relaxera innan läggning för att slippa kompensation för 

krympning i form av ändtillägg 

 arbeta för att få bättre avslut på läggbilder 

 se till att allt material som finns på lagret används  

 att medvetlighetsgöra hur mycket spill som uppkommer i fabriken 

 regelbunden uppföljning av spillmängdens status 

 att i läggbildsframtagning inte använda säkerhetsbuffert runt hela 

läggbildens ytterkant 

 använda så kallade ’common lines’ vid tillskärning som tillåter att raka 

linjer ligger mot varandra, ingen buffert krävs mellan, vilket genererar 

bättre tygnyttjande 

 utforska möjligheten att använda spets mer effektivit  

                                                 
48 20 maj 2015 Lars Johansson, Servicetekniker Gerber, telefonintervju.  
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8 Resultat av läggbilds- och viktstudie 

8.1 Effektivitet inom läggbilden 
Nedan redovisas resultaten från läggbildsstudien där olika förutsättningar har 

varierats för att kartlägga hur de påverkar läggbildseffektiviteten. Alla tester görs 

på bomullstygets tre läggbilder från order IOR 18601.  

8.1.1 Buffert  

Olika mellanrum, så kallad buffert, testas för att ser hur effektivitet och lägglängd 

påverkas då buffertavståndet minskas. Resultaten redovisas i tabell 1 till 3 nedan. 

Läggbilderna redovisas visuellt i Bilaga 5. 

Tabell 1 Effektivitet och lägg längd redovisas för läggbild 1 med tre olika buffertar  

Läggbild Buffert, mm Läggbildslängd, LN, m Effektivitet, TU, % 

1 4 2,88 71,81 

1 2 2,73 75,65 

1 0 2,63 78,61 

Tabell 1 visar att läggbildens längd minskar femton centimeter då buffertavståndet 

minskas till två millimeter. Längden minskas med ytterligare tio centimeter, till 

totalt tjugofem centimeters minskning då buffertavståndet minskas till noll 

millimeter. Effektiviteten ökar med 3,84 % respektive 6,8 % med minskat 

buffertavstånd.  

Tabell 2 Effektivitet och lägg längd redovisas för läggbild 2 med tre olika buffertar 

Läggbild Buffert, mm Läggbildslängd, LN, m Effektivitet, TU, % 

2 4 2,94 73,51 

2 2 2,86 75,52 

2  0 2,75 78,51 

Tabell 2 visar att läggbildens längd minskar med åtta respektive nitton centimeter 

då buffertavståndet minskas till två respektive noll millimeter. Effektiviteten ökar 

med 2.01 % respektive 5 % med minskat buffertavstånd.  

Tabell 3 Effektivitet och lägg längd redovisas för läggbild 3 med tre olika buffertar 

Läggbild Buffert, mm Läggbildslängd, LN, m Effektivitet, TU, % 

3 4 3,11 73,33 

3 2 2,98 76,31 

3  0 2,98 76,39 

Tabell 3 visar att läggbildslängden minskar med tretton centimeter då bufferten 

minskas till två millimeter. Längden blir oförändrad då bufferten minskas från två 

till noll millimeter. Effektiviteten ökar med 2,98 % respektive 3.03 % med 

minskad buffert. 
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8.1.1.1 Summering av resultat buffert 

Läggbildens längd kan minskas med åtta till femton centimeter då bufferten 

minskas till två millimeter. I ett lägg á tjugo lager innebär det en besparing på 1,6 

till 3 meter tyg. Samma minskning av buffertavstånd, två millimeter, gör att 

effektiviteten kan ökas med mellan 2,01 % och 3,84 %.  

Då buffertavståndet minskas till noll millimeter kan läggets längd minskas med 

tretton till tjugofem centimeter. Effektiviteten kan ökas med 3,03 % till 6,8 %. 

Noll millimeters buffertavstånd skulle spara 2,6 till 5 meter tyg på tjugo lager.  

8.1.2 Bredd 

Effektivitet och längd jämförs då bredden på läggbilden varieras. Tre olika 

bredder med en centimeters intervall har testats. Resultaten redovisas i Tabell 4 

till 6 nedan. Längdskillnaden redovisas också visuellt i Bilaga 6. 

Tabell 4 Jämförelse av hur olika bredder påverkar läggbild 1 längd och effektivitet.  

Läggbild Bredd, cm Läggbildslängd, LN, m Effektivitet, TU, % 

1 142 2,88 71,81 

1 143 2,84 72,37 

1  144 2,81 72,70 

Tabell 4 visar att läggbildens längd kan minskas med fyra respektive sju 

centimeter om anpassning av läggbild för en respektive två centimeter bredare 

rulle görs. Effektiviteten ökar med 0,56 % respektive 0,89 %. 

Tabell 5 Jämförelse av hur olika bredder påverkar läggbild 2 längd och effektivitet. 

Läggbild Bredd, cm Läggbildslängd, LN, m Effektivitet, TU, % 

2 142 2,94  73,51 

2 143 2,94 73,14 

2  144 2,93 72,88 

Tabell 5 visar att läggbildslängden inte minskar något då bredden ökar med en 

centimeter. Läggbildslängden minskar med en centimeter då bredden ökar med en 

centimeter. Effektiviteten minskar med 0,37 % respektive 0,63 %. 

Tabell 6 Jämförelse av hur olika bredder påverkar läggbild 3 längd och effektivitet. 

Läggbild Bredd, cm Läggbildslängd, LN, m Effektivitet, TU, % 

3 142 3,11 73,33 

3 143 3,06 73,82 

3  144 3,07 73,22 

Tabell 6 visar att läggbildslängden minskar med fem centimeter respektive fyra 

centimeter. Effektiviteten ökar med 0,49 % respektive minskar med 0.11 %. 
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8.1.2.1 Summering av resultat bredd 

Resultatet skiljer sig mycket mellan läggbilderna. Mindre besparingar av tyg kan 

göras om anpassning till tygbredden görs för läggbild 1 och 3. Fyra till sju 

centimeter kortare läggbild är dokumenterat vilket skulle innebära en besparing av 

tyg på 0,8 till 1,4 meter i ett lägg med tjugo lager. Effektiviteten påverkas inte 

nämnvärt av att anpassningar till rullens tygbredd görs.  

För läggbild 2 påverkas längd och effektivitet marginellt av de olika 

breddanpassningarna.  

 8.2 Ändring av bredd utan ändring av läggbild 

Ytterligare tester gjordes för att synliggöra hur mycket material som går till 

spillo om inte hela tygets bredd utnyttjas i läggbilden. Endast bredden 

ändrades i originalläggbilderna utan att mönsterdelarna placerades om i 

AccuNest. De nya effektiviteterna jämförs i Tabell 7 nedan.    

Tabell 7 Jämförelse av hur effektiviteten påverkas om bredden i läggbilden ändras utan att några 

andra ändringar görs. TU = effektivitet.  

Läggbild 

Bredd, 

cm  

TU,  

% 

Bredd, 

cm 

TU, 

 % 

Bredd, 

cm 

TU,  

%  

Bredd, 

cm 

TU,  

% 

1 142 71,81 143 71,31 144 70,82 145 70,33 

2 142 73,15 143 73 144 72,49 145 71,99 

3 142 73,33 143 72,82 144 72,31 145 71,82 

Den vänstra kolumnen i Tabell 7 visar aktuell läggbild, sedan följer originalbredd 

och effektivitet för denna. Därefter redovisas en breddökning med en respektive 

två centimeter och hur effektiviteten påverkas av denna ökning.  

Att inte utnyttja en centimeter av tygets bredd ger en förlust mellan 0,15 % till 0,5 

% i effektivitet. Vid två centimeter utanför läggbilden ökar effektivitetsförlusten 

till mellan 0,66 % och 1,02 %. Skiljer det istället tre centimeter mellan 

läggbildens och tygets bredd hamnar förlusten mellan 1,16 % och 1,51 %. 

8.3 Vägning av spill  
Resultatet av den vägning som gjordes av ingående material i order IOR 18601 

redovisas nedan i Tabell 8. Ordern är på tusen stycken behåar av varierande 

storlek från 75 B till 105 E i modell 17770, se Bilaga 1.   

Vföre läggning  = total vikt av ingående tygrullar före läggning, kg 

Vrest = total vikt av det som inte använts vid läggning exempelvis  

papprullar, stuvar och tyg som blivit kvar på rullen, kg  

Vi lägg = total vikt i läggen, kg    

Vspill  = total vikt av spill efter tillskärning, kg 

Eläggbild = effektivitet i läggbild, %   

Evikt = effektivitet utifrån vikt, % 
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Tabell 8 Uppmätt vikt order IOR 18601, Rosme. 

 

För polyuretanskum och spets finns inte ingående vikt före läggning då dessa 

räknats ut på annat sätt. Se metodavsnitt 4.8 och Bilaga 2. 

Tabell 9 Jämförelse mellan effektivitet uträknad efter läggbilder och vikt.  

 

Tabell 9 visar jämförelse för läggbildseffektivitet och vikteffektivitet. Ingen 

läggbildseffektivitet finns för spetsen, då placering av mönsterdelarna sker 

manuellt.   

Material Vföre läggning, 

kg 

Vrest, 

kg 

Vi lägg, 

kg 

Vspill, 

kg 

Evikt, 

% 

Bomullstyg, Fairtrade 

Plum  

56,42 2,14 55,23 14,10 74,5 

Polyamidtyg, Plum  5,56 4,02 1,54 0,65 57,8 

Polyuretanskum, Plum   -  2,84 2.82 1.5 46,8 

Spets, Plum   -   -  11.5 6 47,8 

Material  E läggbilf, %  Evikt, %  Skillnad 

Bomullstyg, Fairtrade Plum  72,76 74,5      +      1,74 

Polyamidtyg, Plum  64,89 57,8 -   7,09 

Polyuretanskum, Plum  64,45 46,8 - 17,65 

Spets, Plum  -  47,8  
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8.3.1 Formpress  

Materialet som används i formpressning av kupor till modell 12350 vägdes före 

och efter tillskärning, resultatet finns nedan i Tabell 10. Ett medelvärde har 

räknats ut.  

Tabell 10 Mätresultat före och efter tillskärning av formpressade kupor. Effektiviteten uträknad.  

Kolv Antal Snittvikt före 

skärning, kg 

Snittvikt i 

behå, kg 

Effektivitet, 

% 

40B 7 0,518 0,278 53,67 

44B 6 0,652 0,309 47,43 

42B 2 0,657 0,319 48,51 

- 1 0,572 0,260 45,45 

48B 1 0,379 0,185 48,81 

Medel   0,556 0,270 48,56 

 

Till vänster i tabell 10 visas vilken form som använts vid formpressningen. 

Samma form används till flera olika kupstorlekar. Sedan redovisas hur många 

buntar á tjugo kupor som mätts för specifik form. Vikt före och efter tillskärning, 

alltså den mängd material som går till slutprodukt, redovisas och effektiviteten har 

räknats ut. Effektiviteten är något högre för de mindre kuporna.  

Medeleffektiviteten är 48,56 % vilket betyder att mer än hälften, 51,44 %, av 

ingående material för formpress blir till spill. För tabell över alla buntarnas vikt, 

se Bilaga 7. 

8.3.2 Summering av resultat vägning av spill 

Resultatet av spillvägningen visar i två av tre fall att effektiviteten i vikt blir lägre 

än effektivitet i läggbild. Effektivitet sjunker för polyamidtyget med 7,09 % 

respektive 17,65 % för polyuretanskummet. Vikteffektiviteten blev 1,78 % högre 

för bomullstyget. En medelförändring av effektiviteten i de tre läggbilerna har 

beräknats till – 7,67 %.  

51,44 % av det material som går till formpress blir till spill.  
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8.4 Beräkning av ny spillmängd och kostnad 
Utifrån läggbilds- och viktstudien har nya spillmängder i produktionen beräknats 

detta redovisas i Tabell 11 nedan.  

Tabell 11 Spillmängd och kostnad utifrån läggbilds- och viktstudie.  

Effektivitet 

utgår ifrån 

Effektivitet, 

% 

Spill, längd, 

m 

Spill, kostnad, 

kr 

Skillnad mot 

idag 

Idag 72  97.265 3.131925 -  

Vikt 64,33 123.897 3.989476 + 26.632m 

+ 857.551kr 

Buffert 

2 mm 

75,84 83.926 2.702404 - 13339m 

- 429.521kr 

Buffert 

0 mm 

78,8  73.644 2.371315 - 23621m 

- 760.610kr 

8.5 Maskiner, CAM 

Enligt Lars Johansson, servicetekniker Gerber, ACG Nyström skulle en nyare 

skärmaskin med bättre vakuumsug till skärmaskin kunna göra att buffertavståndet 

kan minskas, men det måste fastställas genom provskärningar. Enligt Lars kan 

buffertavståndet inte minskas till noll millimeter för de material som används i 

Swegmarks produktion.49 

Vid undersökning av maskintillverkarnas utbud har flera varianter av 

relaxeringsmaskiner och läggmaskiner med spänningslös läggning hittats. Nedan 

följer ett urval av maskiner som påträffats vid marknadsundersökning. C-TEX 

RM Relaxing Machine har utvecklats för svårhanterliga material med mycket 

elastan i. Enligt produktbeskrivning kan tyger läggas direkt utan förrealxering.  

(C-TEX NTX Ltd and Nixtex Ltd. 2015) Oshima Fabric har en relaxeringsmaskin 

som sägs lämpa sig för tyger som har en bredd mindre än två meter (Group 2015). 

PMM-KMR-H specialmaskin för att hantera spänningar i känsliga tyger (PMM 

2015). GERBERspreader XLs50 kan lägga spänningsfritt (Gerber Technology 

2015). Oteman har flera läggmaskiner som kan lägga spänningsfritt, bland dessa 

både manuella och automatiska (Oteman 2015).  

Enligt Lars Johansson finns det en Gerber läggmaskin som inte behöver ha tyget 

på rulle vid läggningen utan klarar att få till ett bra resultat även då tyget är tafflat 

eller avrullat49.  

Gällande formpress har vid marknadsundesökning inte påsträffats något alternativ 

till de traditionella formpressmaskinerna som kräver en större bit tyg för att kunna 

forma kupan.   

                                                 
49 20 maj 2015 Lars Johansson, Servicetekniker Gerber, Telefonintervju.  
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9 Diskussion 
Textilbranschen behöver omvärdera vad som anses som avfall. För att få rättvis 

bild av hur stor mängden spill är måste mätningar göras. Materialavfall från 

industrin har fortfarande en hög kvalitet och borde därför tas om hand istället för 

att deponeras. Spillet borde ses som en resurs istället för avfall. Detta är syftet 

med från Från Spill till Guld, att uppgradera status av produktionsspillet.  

9.1 Frågeställning 1 

 Vilka processer inom konfektionsindustrin är kritiska för att minimera 

materialspillet? 

Enligt litteraturstudien är medvetenhet följt av beslutsfattande och handling 

avgörande för framgångsrik avfallshantering. Detta motsvarar och stärker 

utgångspunkten i examensarbetet, som är att synliggöra processer där spill 

uppkommer. Examensarbetet har skapat medvetenhet om de kritiska processerna 

för uppkomst av spill i studerad produktion. De är inköp, avsyning, 

läggbildsframtagning och läggning. Nästa steg är att ta beslut om hur företaget ska 

jobba för att reducera mängden spill och att se till att det följs. Mentaliteten för 

minskning av avfall bör dock inte bara fokuseras till de kritiska processerna, utan 

bör genomsyra hela produktionen för ett bra resultat. 

På undersökt företag finns en uttalad miljöpolicy samt miljöledningssystemet ISO 

14001. Att ett företag har ett ledningssystem eller en policy är dock ingen garanti 

för att det följs. Det är många steg från personen som skriver policyn till de som 

faktiskt utför arbete, särskilt då ledning och produktion är förlagda i olika länder. 

Att upprätta, införa och följa upp rutiner är en tidskrävande process och kan därför 

prioriteras bort av företagen. Vinsterna av att rutiner införs måste vara större, eller 

åtminstone lika stora, än kostnaderna för att implementera rutinerna. Författarna 

hoppas att detta arbete kan vara ett steg mot att uppmärksamma hur stort spillet i 

konfektionsindustrin är och att det går att spara in på material och därmed 

resurser, både miljö- och kostnadsmässigt. Det kan också öka konkurrenskraften 

hos företaget.  

En viktig del i studerat företags affärsidé är snabba leveranser. Framförallt av 

order inom Sveriges gränser då kunderna ska kunna erhålla sina varor inom en till 

två veckor. För att möjliggöra detta har man kortat ner transportsträckor och 

ledtider genom ett färdiglager på huvudkontoret. Ledtiden för produktion och 

transport är sex veckor. Detta medför att inköp av material utgår från 

spekulationer. Inköpsansvarig tar tillsammans med försäljarna fram förväntad 

försäljning vilken ligger till grund för inköpen. Detta ökar risken för felinköp. 

Man vill hellre ha för mycket än för lite av de olika kvalitéerna för att inte riskera 

försenad leverans till kund.  
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Tygleverantörerna kräver ofta order på ett visst antal meter tyg för att erbjuda ett 

fördelaktigt pris.  

Som tidigare nämnt består en behå, trots sin ringa storlek, ofta av ett flertal olika 

material. Detta innebär att det krävs små mängder av varje material. En åtgång på 

tio centimeter per behå är inte ovanlig. För att komma upp i tygleverantörernas 

minimiorder krävs därför produktion av ett väldigt stort antal behåar av varje 

tygkvalitet. Modevärldens uppbyggnad med nya kollektioner för varje säsong 

innebär att kvaliteterna ofta byts ut och där med riskerar företaget att inte använda 

allt inköpt material innan färgen är omodern och inte går att sälja. Av dessa 

kvalitéer sys det i dagsläget upp modeller för att säljas i outlets. Det tyg som 

säkert inte kommer att användas skänks till skolor som kan ha nytta av dem i 

utbildningen. Detta är en strategi för att undvika att spill på lagret uppstår.   

Det är av också av stor vikt att ha kontroll över vad som finns på lagret för att 

undvika detta överskott av material som med tiden räknas som spill. Restmaterial 

binder även kapital som med tiden sjunker i värde.  

9.2 Frågeställning 2 och 3          

 Hur kan spill minimeras i de kritiska processerna? 

 Hur kan man med hjälp av CAD/CAM - utrustning optimera 

förutsättningarna i produktionen för att minimera spillet? 

Vid den studerade produktionen av behåar uppkommer spillet fysiskt vid 

tillskärning, tillskärning av spets, formpressning och på lagret.  

Tillskärning sker utefter läggbilder som tagits fram med hjälp av det 

automatiserade läggbildsprogrammet AccuNest. Förutom den automatiserade 

utplaceringen av mönsterdelarna i läggbilden görs mycket manuellt. Alla 

förutsättningar sätts av personen som använder programvaran utifrån riktlinjer, 

materialens egenskaper och den CAM - utrustning som finns att tillgå. Detta 

innebär att effektiviteten i dagsläget påverkas mycket av den mänskliga faktorn. 

Det är lätt att fastna i gamla vanor och inte ifrågasätta varför vissa saker görs så 

som de görs. Till exempel uppmärksammades att det i läggbilderna används ett 

buffertavstånd på två millimeter från kanten på läggbilden till de första 

mönsterdelarna. Detta avstånd är utan nytta då det alltid görs breddtillägg för att 

kompensera för stadkanter och eventuella variationer i bredd. 

Hur storlekarna i en order ska kombineras ihop på bästa sätt bestäms även det 

manuellt. I dagens versioner av CAD-programvaror finns program för 

automatiserad läggbildsplanering. Potentiellt skulle dessa typer av program kunna 

öka effektiviteten och därmed minska mängden spill. Programvaran anses inte var 

tillräckligt användarvänlig i dagsläget för att implementeras. Även andra 

funktioner i CAD - utrustningen har av personalen beskrivits som krånglig och 

svårarbetad. En utveckling av dessa funktioner krävs därför innan de kommer 
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införas på studerat företag. Då författarna inte har någon erfarenhet av att jobba i 

dessa typer av program har de svårt att värdera om det är en rättvis kritik mot 

programmen eller om det endast är personalens personliga åsikter.  

Mellanrummet styrs av materialens egenskaper så som glatthet och krymp men är 

också beroende av skärutrustningens förmåga. Vid skärning med kniv behövs ett 

svängrum för kniven att jobba på och göra bra snitt. Hur väl tygen ligger still 

under tillskärningen styr också hur stort mellanrummet behöver vara som en 

säkerhetsmarginal för eventuell rörelse. Nya maskiner kan generellt skära med 

mindre mellanrum än äldre modeller. Uppdaterade skärmaskiner har också ofta en 

starkare vakuumsug som kan hålla materialen bättre på plast och därigenom tillåta 

mindre mellanrum mellan mönsterdelarna. Efter tester har det konstaterats att 

mellanrummet mellan mönsterdelarna har stor inverkan på effektiviteten i 

läggbilden och därmed indirekt mängden spill. Mellanrummet påverkar även 

materialåtgången markant. Om mellanrummen kan minskas till hälften skulle 

detta ge stora besparingar i material över ett år. Men att ändra förutsättningar för 

tillskärning kräver stora investeringar i utrustning. Detta måste sättas i relation till 

potentiella vinster. I dagsläget kostar materialspillet 3,1 miljoner kronor per år 

räknat efter läggbildseffektiviteten, skulle buffertavståndet kunna minskas till två 

millimeter kan 492.521 kronor sparas (Se Tabell 11).  

Det är av stor vikt att läggbilderna anpassas till bredden på de tygrullar som 

kommer användas vid läggning och skärning av den specifika ordern. 

Läggbildsstudien visar att förändringar i bredd på en till två centimeter dock inte 

ger några stora förbättringar i varken effektivitet eller materialåtgång i de nya 

läggbilderna. Om Swegmark skulle göra läggbilder med två istället för tre 

centimeters intervall skulle de potentiellt kunna höja sin effektivitet med en halv 

procent. Tidsåtgången för att ta fram de här läggbilderna måste vägas mot vinsten 

i materialåtgång.  

Läggningen av tyget spelar stor roll för mängden spill då det är här ändtillägg 

görs. Ändtilläggen görs främst som en säkerhetsmarginal för eventuell rörelse vid 

hantering av läggen. De bör också kompensera för eventuell krymp. Ändtilläggen 

baseras på personalens erfarenhet och bedömning och kan därför variera utifrån 

vem som lägger tyget. Ett standardiserat tillägg bör införas. Ett alternativ till detta 

är att investera i utrustning. Antingen en läggmaskin som lägger tyget 

spänningsfritt, då behöver mindre tillägg göras. Eller relaxeringsutrustning som 

tillåter tyget att relaxera innan läggning och därmed försvinner spänningarna som 

skapar krympen.  



41 

 

Vid tillskärning av spets läggs mönsterdelarna ut manuellt. En stor andel av 

materialet blir till spill på grund av att delarna mösteranpassas. Eftersom inget 

system för att mäta detta spill finns är det också svårt för företaget att veta hur 

mycket avfall som genereras och minska det. Det bör också ifrågasättas om dessa 

spetsdetaljer är nödvändiga. Det är svårt att utesluta dessa detaljer på grund av 

tradition. Det bör däremot utredas om det är möjligt att utnyttja materialen bättre, 

till exempel att inte anpassa spetsdelarna efter specifika repetitioner i mönstret.   

9.3 Frågeställning 4 

 Hur kan det textila spillet mätas? 

Genom Från Spill till Guld projektet har det uppmärksammats att många 

industrier mäter sitt avfall i vikt. Både litteratursökningen och intervjuer har visat 

att detta inte förekommer i textilindustrin. Med inspiration av detta gjordes valet 

att väga spill i produktionen i Riga som en del i miljövärdeflödesanalysen. 

Eftersom fokus idag ligger på effektivitet är avfall något som benämns sekundärt. 

Synliggörandet av mängden avfall i kilo kan öka motivationen att minska det. 

Dessutom kan vägning av spill fungera som ett verktyg för att säkerställa att 

förändring av nya rutiner eller riktlinjer i produktion ger önskad effekt. Vägning 

av allt material som ingår i produktionen är dock en tids- och resurskrävande 

process. Det blir därför en kostnadsavvägning för företagen. Om mängden spill 

kan reduceras med hjälp av detta skulle den genererade ekonomiska vinsten, på 

grund av minskad materialkostnad, kunna motivera företagen. 

För att få den faktiska vikten bör flera mätningar av materialet göras under 

processen. Vägning av ingående material till varje processteg samt vägning av 

spillet efter varje tillskärningsprocess. Görs vägningen storskaligt kan vikt av 

avfallet ställas i relation till produktionssiffror för aktuell period (månad, kvartal) 

och därmed kan steget att väga ingående material undvikas. Vikten av det 

ingående materialet kan beräknas teoretiskt för de olika processtegen via 

materialåtgång multiplicerat med materialets densitet.  

En invändning mot vägningsmetoden skulle kunna vara att materialfel och 

stadkanter ändå inte kan användas i plaggen och därmed inte borde räknas som 

spill eftersom de inte kan utnyttjas för att få en högre effektivitet. Men delarna är 

avfall och måste räknas till detta. 
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9.4 Resultat av viktstudien 
På grund av storleken på gjord viktstudie kan inga slutsatser dras av denna. För att 

få ett pålitligt resultat skulle fler vägningar behöva utföras. Resultaten från de 

olika materialen säger också emot varandra. Två av resultaten, de för 

polyamidtyget och polyuretanskummet bekräftar ställd hypotes - att 

vikteffektiviteten är lägre än läggbildseffektiviteten. Effektiviteten blev då 

markant lägre, sju respektive sjutton procent. Det tredje materialets, bomullens, 

effektivitet går dock upp. När bomullsrullarna skulle mätas var det många i 

omlopp och författarna kunde inte kontrollera att den rulle som vägdes var den 

som senare kom att användas vid läggningen. Den höjda effektiviteten tros därför 

bero på att fel rulle vägdes.  

Spetsvikten har räknats ut teoretiskt efter besöket i Riga, insamling av spill från 

produktionen skulle kunna ha gett ett annat resultat.  

Modell 17770 i order IOR 18601 som studerades i viktstudien är ny från 

höst/vinter kollektionen 2015/2016. För resultatet hade det varit mer representativt 

om någon av företagets storsäljare hade studerats istället. Modellen 17770 i färgen 

plum har än så länge bara sålts i fyra tusen exemplar i år. 

Till formpressning skärs drygt femtioen procent av ingående material bort. I 

marknadsundersökningen hittades bara liknande maskiner som de som fanns på 

fabriken i Riga. På grund av detta resultat gjordes även en litteratursökning efter 

formpressmaskiner för behåar, inget av intresse hittades. Det undersökta företaget 

uppger att cirka åttio procent av behåarna formpressas, vilket generar extremt 

stora mängder avfall. Kupan är dessutom den största delen av behån. Företagets 

fokus är att göra behåar för storbystade, vilket gör formpressing nödvändig. Att 

välja bort formpress är därför inget alternativ.  

9.5 Miljöpolicy 
Miljöpolicys förekommer på många klädföretags hemsidor utan garantier för att 

de efterlevs. Undersökt företag har en uttalad miljöpolicy där det står att de tar 

“totalt kretslopps- och producentansvar, både i egen produktion och i samarbete 

med kunder och leverantörer.” Företaget uppger också att de “ska arbeta för 

ständiga förbättringar inom miljöområdet. Målet är att undvika alla negativa 

effekter på miljön.” (Sweden, S. o. 2015). Detta kan ifrågasättas då avfallet från 

produktionen går till deponi. I Lettland är det tre gånger så dyrt att skicka avfall 

till förbränning än till deponi vilket sägs vara anledningen till att det prioriteras 

bort (Hellström E. och Ronsten F., 2015)50. Uttryck som kretsloppsansvar är 

problematiska då de inte säger någonting om vad som egentligen görs. 

                                                 
50 Pågående Examensarbete kandidatnivå, 2015 



43 

 

9.6 Avgränsningar  
Tiden och geografin begränsade fallstudien till att koncentreras till fyra dagar. För 

att få ett mer tillförlitligt resultat av viktstudien och därmed om mängden spill i 

hela produktionen skulle fler mätningar av varierande typer av order ha 

genomförts. 

Mer tid hade även möjliggjort att fler steg i flödet kunde ha inkluderats. Till 

exempel sömnad och design. Design uppges vara ett utav de viktigaste stegen för 

spillminimering inom konfektionsindustrin.  

9.7 Framtid 

Fabriker använder idag statistik över läggbildseffektiviteter som 

konkurrensmedel51. Då allt fler processteg automatiseras kommer kanske detta i 

framtiden att riktas om emot ett totalt resursanvändande istället. Den egentliga 

materialåtgången och effektivitet i alla processer bör då räknas med och 

mätningar av spill måste därför börja göras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 21 april 2015 Iliahz Zaichenok, Produktionsansvarig Rosme, Intervju. 
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10 Slutsats 
Författarna har kommit fram till att det viktigaste för god optimering av material 

är att ha tydliga riktlinjer och rutiner angånde spillminimering. Företaget bör 

sträva efter att dessa genomsyrar arbetet i alla led, inte bara fokuseras till de 

kritiska processerna.   

Medvetenhet om hur stor mängd tyg som slängs ger motivation för företagen att 

minska mängden spill. En metod för att mäta spillet i vikt har därför tagits fram 

för att synliggöra allt spill. Denna metod har i liten skala testats på fabriken 

Rosme. Studien indikerar att effektiviteten i produktion egentligen är lägre än 

läggbildeffektiviteten, vilket är metoden för att mäta spill i dagsläget. Inga 

slutsatser kan dock dras av studien men tros vara en bra grund för vidare 

forskning.  

Med hjälp av miljövärdeflödesanalysen har inköp, avsyning, läggbildsplanering 

och läggning identifierats som de mest kritiska processtegen för att minimera 

mängden spill. Spillet uppkommer vid avsyning, tillskärning, tillskärning av spets 

och formpressning. Material som blir över bör också räknas som spill.  

Det har fastställts att det finns dolt spill i produktionen då avfallet från alla 

processer inte räknas med i uppgiven effektivitet. Exempel på detta är spillet vid 

formpressning som uppgår till 51 %. 

CAD och CAM utrustning är i dagsläget en förutsättning för konkurrenskraftig 

produktion. Det är dock av större betydelse vem som använder programvarorna 

och maskinerna än utrustningen i sig. Med hjälp av CAD programvaran AccuNest 

har det kunnat konstateras att mellanrummet mellan mönsterdelarna har stor 

påverkan på effektiviteten i läggbilder. Samt att ökad breddanpassning av 

läggbilder med några centimeter minskar materialåtgången marginellt.  
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11 Förslag till fortsatt arbete  
 Stort fokus i projektet har varit att uppmärksamma det spill som ligger 

utanför effektivitetsberäkningen i läggbilden. Att mäta spill i vikt har fått 

positiv respons från Textilgruppen och författarna till examensarbetet tror 

att detta är något att arbeta vidare med. 

 Det har framkommit under examensarbetet att en stor bidragande faktor 

till hur mycket avfall som uppkommer i produktion är plaggets design. Det 

skulle det vara intressant att undersöka hur mycket hänsyn som tas till 

detta i industrin. Det skulle också vara intressant att fastställa exakt vilka 

parametrar i designen som kan resultera i minskat spill. 

 Något som inte tagits hänsyn till i detta examensarbete är kostnad av att 

implementera förändringar för att minimera spill och om hur ekonomisk 

vinning står i relation till det, detta skulle också kunna undersökas vidare. 

 Formpressning ger upphov till stora mängder spill. Att hitta ett alternativ 

till de maskiner som finns på marknaden idag skulle spara mycket material 

i hela behåindustrin.  
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Bilaga 1 Produktionsorder IOR-18601 
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Bilaga 2 Viktberäkningar 

 

Ordernummer: IOR18601 

Artikelnummer: 17770 

Färg: 681 

Materialkomposition: 95% CO 5%EA 

Storlekar: 75B - 105E 

Total antal behåar: 1000st 

 

Material   Nummer Bredd   

Bomullstyg, Fairtrade Plum  58470-681 142cm 

Polyamidtyg, Plum   56080-681 175cm 

Polyuretanskum, Plum  55310-681 133cm  

Spets, Plum   52930-681  -  

 

 

Vföre läggning  = total vikt på använda tygrullar före läggning, kg 

Vrest= total vikt på använda tygrullar efter läggning, kg 

Vi lägg = total vikt i läggen, kg  

Vspill  = total vikt spill efter tillskärning, kg 

Eläggbild = effektivitet i läggbild 

Evikt = effektivitet utifrån vikt 

l lägg  = total längd i ett lägg, cm 

b lägg = bredd lägg, cm 

 = densitet, g/dm2 

 

Vi lägg = Vföre läggning  - Vefter läggning  

Evikt = (Vi lägg - Vspill) / Vi lägg  

 

 

Vi lägg = l i lägg * b lägg *  

Vi lägg = åtgång/plagg * antal plagg 
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Bilaga 2 

Bomullstyg, Fairtrade Plum 58470-681 

Vföre läggning Vikt rulle 1: 18,30 kg 

 Vikt rulle 2: 18,96 kg 

 Vikt rulle 3: 19,16 kg 

 Totalt: 56,42 kg 

 

Vrest Pappersrullar: 1,44 kg 

 Tygsstuvar: 0,7 kg 

 Totalt: 2,14 kg 

 

Vspill    Vikt lägg 1: 5,8 kg 

 Vikt lägg 2: 5,4 kg 

 Vikt lägg 3: 2,9 kg  

 Totalt: 14,1 kg 

 

Vi lägg = (Vföre läggning  - Vrest) + 1 extra lager tyg á 316cm = 

          =  (56,42 - 2,14) + 0,95 = 55,23 kg 

 

Evikt =  (55,23 - 14,10) / 55,23 = 0,745 = 74,5% 

 

Polyamidtyg, Plum 56080-681 

Vföre läggning Vikt rulle 1: 5,56 kg 

 Totalt: 5,56 kg 

 

Vrest Vikt rulle 1: 4,02kg  

 Totalt: 4,02 kg 

 

Vspill  Vikt lägg 1: 

Vikt lägg 2:   

Totalt: 0,65 kg 

 

Vi lägg =  5,56 - 4,02 = 1,54 kg 

 

Evikt =  (1,54 - 0,65) / 1,54 = 0,578 = 57,8% 
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Bilaga 2 

 

Polyuretanskum, Plum 55310-681 

Vföre läggning  

 

Vrest Rulle 1: 2,84 kg 

 Totalt: 2,84 kg 

 

Vspill  Vikt lägg 1: 1,5 kg 

Totalt: 1,5 kg 

Vi lägg =  (88,8 * 13,3 * 2.39) = 2822.686 g = 2,82 kg 

 

Evikt =  (2,823 – 1,5) / 2,823 = 0,469 = 46,9% 

 

 

Spets, Plum 52930-010  

Vföre läggning    

 

Vrest     

 

Vlägg = 1 behå: 0,0115 kg 

 Totalt: 11,5 kg 

 

Vspill =  1 behå: 0,006 kg 

Totalt: 6 kg  

 

Evikt =  (11,5 – 6) / 11,5 = 0,478 = 47,8% 

 

 

Material Vföre läggning, 

kg 

Vrest, kg Vi lägg, kg Vspill, kg Evikt, % 

Bomullstyg, 

Fairtrade Plum  

56,42 2,14 55,23 14,10 74,5 

Polyamidtyg, 

Plum  

5,56 4,02 1,54 0,65 57,8 

Polyuretanskum, 

Plum  

 -  2,84 2.82 1.5 46,8 

Spets, Plum   -   -  11.5 6 47,8 
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Bilaga 3 Manuell läggbildsplanneringsexempel 

 

 



6 

 

 

Bilaga 4 Miljövärdeflödesanalys  
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Bilaga 5 Test av olika buffert för läggbild 1 

 

Mellanrum 4mm 

 

Mellanrum 2mm 

 

Mellanrum 0mm 
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Bilaga 5 Test av olika buffert för läggbild 2  

 

Mellanrum 4mm 

 

Mellanrum 2mm 

 

Mellanrum 0mm  
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Bilaga 5 Test av olika buffert för läggbild 3 

 

Mellanrum 4mm 

 

Mellanrum 2mm 

 

Mellanrum 0mm 
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Bilaga 6 Test med olika bredder på läggbild 

1  

142cm bred = Längd 2,88m 

 

143cm = längd 2,84m 

 

144cm = längd 2,81m  
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Bilaga 6 Test olika bredder läggbild 

2  

Bredd 142cm = längd 2,94m 

 

Bredd 143cm = längd 2,93m 

 

Bredd 144cm = längd 2,93m 
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Bilaga 6 Test av olika bredd läggbild 3 

 

Bredd 142cm = längd 3,11m  

 

Bredd 143cm = längd 3,06m  

 

Bredd 144cm = längd 3,07m  
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Bilaga 7 Vikttabell formpress 

 

Modell Storlek Vikt före Vikt efter Skillnad vikt  Kupa 

12350  Vit  95C 0.757 0.331 0.426 44B 

               Vit 90B 0.468 0.280 0.188 40B 

               Vit 95C 0.678 0.330 0.348 44B 

               Vit 90B 0.528 0.279 0.249 40B 

               Vit 75E 0.604 0.278 0.326 40B 

               Vit 85C 0.587 0.285 0.302 40B 

               Vit 110C 0.866 -  - 

               Vit 85D 0.620 0.303 0.317 42B 

               Vit 80E 0.665 0.314 0.351 44B 

               Vit 80E 0.692 0.305 0.387 44B 

               Vit 110E 0.572 0.260 0.312 - 

               Blå 90B 0.587 0.282 0.305 40B 

               Blå 85F 0.379 0.185 0.194 48B 

10350  Svart 85C 0.471 0.258 0.213 40B 

               Svart 90C 0.693 0.334 0.359 42B 

               Svart 80D 0.384 0.284 0.100 40B 

               Svart 90D 0.560 0.287 0.273 44B 

               Svart 90D 0.557 0.287 0.270 44B 

Medel  0.577 0.287 0.290  

50% 
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Bilaga 8 Produktinformation, modell 

17770



1 

 



1 

 

 


