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Förord 
 

Uppsatsen har genomförts som examensarbete för programmet Textil produktutveckling och 

entreprenörskap. Uppgiften var att utföra en experimentell undersökning inom textil. Vi såg 

möjligheten att samarbeta med ett svenskt modeföretag som hade ett problem inom sin textila 

värdekedja. Syftet med uppsatsen var att genom en kvalitativ samt experimentell 

undersökning komma fram till om alla krav i modeföretagets kravspecifikation uppfylls vid 

produktion. Testerna utfördes på två likadana herrtröjor i trikå, från två olika säsonger.  

 

Uppsatsens två författare är avgångsstudenter vid Textilhögskolan i Borås, de har arbetat 

gemensamt under undersökningen gång. För att få fram så grundligt resultat som möjligt, har 

författarna tagit hjälp av kunniga inom områdena kvalitettester, trikåmaterial, produktion 

utomlands och kravspecifikationer. 

 

Vi vill rikta ett tack till modeföretaget för tillgång till material och att vi fick ta del av deras 

kravspecifikation. Vi vill också tacka de som bidragit med expertis vid tester och 

respondenter som ställt upp på intervjuer.  

 

Borås, 29 maj 2015 

                                       

Veronika Stellan                                                     Michelle Bolvede 
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Sammanfattning 
	  

Följs kravspecifikationerna? I följande uppsats analyseras och granskas om 

producenter följer kraven i kravspecifikationen, som modeföretaget skickar 

med orderbeställningen. Med syfte att, genom en kvalitativ samt experimentell 

undersökning, komma fram till om kraven som gäller tunna trikåtröjor av 

mörk kulör, i modeföretagets kravspecifikation, uppfylls vid produktion. 

 

Genom kvalitativa intervjuer med kunniga inom områdena, kvalitettester, 

trikåmaterial, produktion utomlands och kravspecifikationer, kunde författarna 

få svar på om det sker att producenter bortser från krav i kravspecifikationen 

och varför dem troligtvis gör det. Genom en experimentell undersökning har 

författarna utgått från standarder i kravspecifikationen samt testat och 

analyserat två tröjor från 2014 års säsong med två tröjor från 2015 års säsong, 

för att bedöma om de skiljde sig åt, då de skall vara producerade utifrån 

samma kravspecifikation.  

 

I resultatet presenteras den experimentella undersökningen; hur författarna 

gick tillväga för att få fram det mest sanningsenliga resultatet samt citat från 

de kvalitativa intervjuerna. Citaten styrker författarnas spekulationer och 

teorier om att somliga producenter bortser från krav i kravspecifikationen. 

Vidare i diskussion- och analyskapitlet analyseras och diskuteras resultat med 

teorier och citat. 

 

De slutsatser som författarna kan dra utifrån de kvalitativa intervjuerna och 

den experimentella undersökningen är, att det är vanligt förekommande, att 

producenter medvetet väljer att bortse från vissa krav i kravspecifikationen. 

Dock görs det inte endast för att tjäna pengar, utan det handlar likaså om att 

hålla deadlines och att hålla sin kund nöjd, för att på så vis behålla relationen. 

Det kan också handla om olika kulturskillnader och språksvårigheter i 

kommunikationen där kravspecifikationerna inte är tillräckligt tydligt 

förklarande, vilket resulterar i att producenten får vidta åtgärder och uppskatta 

själv vad kunden efterfrågar.  

 

 

 

Nyckelord: produktion, trikå, kvalitet, kravspecifikation, tester. 
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Abstract 
 
Do the producers follow the specifications? This study analyses and reviews if 

producers follow the requirements of the fashion company’s specification. The 

purpose was to, through a qualitative and experimental research, decide if all 

the requirements that involve dark coloured thin knitted t-shirts, of the 

company's specifications are applied during the production. 

 

Through interviews with people with great knowledge within the subjects; 

quality controls, knitted materials, production abroad and specifications, the 

authors’ got answers to whether producers ignore the requirements in the 

specification, as well as why. Through an experimental study, following the 

standards in the specifications, two shirts from season 2014 and two shirts 

from season 2015 were examined and compared, to see if they differed. All 

shirts were supposed to be produced by the same specifications. 

 

In the result, the experimental study presents; how the authors proceeded to 

truthful results. Quotes from the qualitative interviews are also presented. The 

quotations prove the authors' speculations and theories, regarding the issue of 

some manufacturers ignoring requirements in the specifications. Furthermore, 

in the discussion- and analysis chapter, results are analysed together with 

theories and quotes. 

 

The conclusions that can be drawn from the qualitative interviews and the 

experimental study, is that it is a common problem. Producers deliberately 

choose to overlook certain requirements in the specifications. However, it is 

not only in order to make more money, but it is also about managing deadlines 

and keeping customers satisfied, in order to maintain relationships. The 

problem is also based on cultural differences and language difficulties in 

communication, where the specifications are not sufficiently clear enough, 

resulting in the producer must take action and appreciate what the customer 

wants. 

 
 
 
 

 

Keywords: production, knit, quality, specification, quality controls.
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1. Inledning och bakgrund 
 

I kommande uppsats har författarna samarbetat med ett svenskt modeföretag. Modeföretaget 

är etablerat på den internationella marknaden och använder sig av producenter utomlands.  

Det är vanligt förekommande att svenska modeföretag väljer att producera produkter i 

lågavlönade länder, på så vis kan modeföretagen reducera produktionskostnaderna. Det flera 

modeföretag inte reflekterar över är hur det påverkar kvaliteten på produkterna. 

I takt med att dagens konsumenter har blivit allt mer medvetna om kvalitet, har kraven på 

modeföretagen ökat. Nya krav har framställts och modeföretagen har fått försöka anamma 

dessa. Problematiken för modeföretagen har varit att utse vilka av dessa krav som är 

relevanta, för deras specifika produkter. Som hjälp, finns förordningar med riktlinjer som 

fastställer olika kvalitetskrav.  

 

”Parallellt med att kraven på varje enskild vara ökar, ökar svårigheten för 

företagen att kontrollera, att alla krav som ställs i kravspecifikationen, 

följs. Kravspecifikationer blir allt mer omfattande. För att förtydliga vilka utav 

dessa krav som anses viktigast, kan företag bifoga information om detta till 

producenten. I följd av detta, ser producenten vilka krav som noggrannast 

kontroller utförs på och kan på så vis tjäna pengar på att bortse från krav, som är 

svåra för förtagen att upptäcka och följa upp.”1  

 

Då det blivit allt mer förekommande att modeföretag arbetar med produktion utomlands, 

krävs en tydlig och begriplig kravspecifikation, för att undvika fel på produkten. 

Kravspecifikation skrivs vanligtvis på engelska och översättas sällan till produktionslandets 

språk. I och med att kravspecifikationen färdas mellan flera aktörer, finns risk att budskapet 

har förändrats när det når slutaktör. Språkskillnader är inte alltid det främsta hindret, även 

olika kulturer kan försvåra kommunikationen. I vissa kulturer anses det inte lämpligt att ställa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Mats Johansson. Textilhögskolan i Borås. Utlåtande 9 april 2015.	  
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frågor till sin arbetsgivare, vilket kan leda till att anställda istället utgår från det dem tror ger 

bästa resultat (Hedén & McAndrew 2010).  

	  

Ju större geografiskt avstånd mellan företag och producent, desto tydligare kravspecifikation 

krävs. De produkter som företag erbjuder skall spegla konsumenternas efterfrågan. För att 

företaget skall få valuta för pengarna bör därför kvaliteten i den slutliga varan stämma 

överens med den kravspecifikation som givits (Hedén & McAndrew 2010). 

I förebyggande syfte gör modeföretagen stickprov på produkterna under produktionens gång. 

Vilka sedan kontrolleras för att säkerhetsställa att producenterna har följt kravspecifikationen 

(Hedén & McAndrew 2010).	  
 

”Företag som har sin produktion utomlands måste ständigt göra kontroller, för 

att försäkra sig om att kravspecifikationen uppfylls. För att göra detta använder 

sig en del modeföretag av kvalitets-kontrollanter. I vissa fall ansvarar 

modeföretagen för kontrollerna själva men det händer att kontrollanter från 

produktionens lokala område hyrs in. Vilket kan orsaka att problem om det finns 

en relation mellan kontrollant och producent.”2 

 

Författarna ville med uppsatsen, gå ner på djupet och ta reda på hur producenter förhåller sig 

till den kravspecifikation som tillhör varan. Undersökningar utfördes genom experimentella 

tester, på fyra herrtröjor i trikå, från två säsonger. Utifrån resultatet, gjordes en jämförelse 

mellan kravspecifikationen och testade produkter, som sedan granskades och analyserades. 

 

1.1 Syfte 
 

Uppsatsens syfte är att genom en kvalitativ samt experimentell undersökning, komma fram till 

om kraven i modeföretagets kravspecifikation uppfylls vid produktion.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Mats Johansson. Textilhögskolan i Borås. Utlåtande 23 april 2015.	  	  
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1.2 Problemformulering 
	  
Problematiken är att modeföretag idag har svårt att kontrollera om deras producenter följer 

kravspecifikationen. Problematiken ligger likaså i att veta vilka krav och kvalitéer som är 

relevanta, för modeföretaget, då kravspecifikationer tenderar att innehålla överflödiga och 

irrelevanta krav.  

 

1.3 Frågeställningar 
	  

1. Överensstämmer kravspecifikation med det testade materialet? 

2. Förbiser producenterna vissa krav i kravspecifikationen i syftet att ekonomiskt tjäna på 

det? 

 

1.4 Avgränsningar 
	  

Uppsatsens undersökningar har endast utförts på fyra herrtröjor i trikå, två från 2014 års 

säsong och två från 2015 års säsong. Knappar, dragkedjor och diverse tillbehör har inte 

undersökts. De utvalda testerna har likaså avgränsats till de krav som ingår i modeföretagets 

kravspecifikation och i mån av de tester som är möjliga att utföra i Textilhögskolans 

laboratorium. Även kravspecifikationen begränsads till enbart de tester som utförs på mörk 

trikå utan tryck. Författarna har bortsett helt från kemikaliska förändringar i varan. Uppsatsen 

har enbart utgått från ett modeföretags perspektiv, inte ur konsumentsynpunkt. 
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2. Metod 
	  

Uppsatsen berör ett komplext ämne där statistik och skriftlig fakta har varit svår att hitta. Det i 

sin tur har lett till att författarna har haft svårt att ta fram information ur vetenskapliga artiklar 

och har därmed hämtat fakta utifrån utlåtanden från intervjuer samt spekulationer kring 

testmomenten. 

 

I bakgrunden ställdes frågan; stämmer kvaliteten på testade produkter överens med 

kravspecifikationen, som modeföretagen kräver att producenten förhåller sig till? För att 

besvara frågorna samlades information in genom kvalitativa metoder och experimentella 

tester. Kunniga inom områdena kvalitettester, trikåmaterial, produktion utomlands och 

kravspecifikationer intervjuades och tester genomfördes på produkterna.  

 

En kvalitativ metod innebär att författarna samlar information om det undersökta problemet 

och sedan tolkar det, genom att själva befinna sig inom det granskade området. Syftet med en 

kvalitativ metod är att ge en djupare förståelse i ämnet (Backman 2008). 

 

Författarna ansåg att en kvalitativ undersökning var relevant för uppsatsen. Genom att 

intervjua kunniga inom områdena, kvalitettester, trikåmaterial, produktion utomlands och 

kravspecifikationer, kunde de beskriva en utförlig och förklarande bild av problemet. 

 

För ett sanningsenligt resultat, ansåg författarna att uppsatsen även krävde fysiska tester i ett 

laboratorium. I kravspecifikationens högra spalt (fig. 5) anges mått som bör uppfyllas utifrån 

de olika krav som modeföretaget ställer. Kraven mäts i en skala från 1-5, där 1, påvisar dålig 

kvalitet och 5 mycket god kvalitet. Kraven kan likaså mätas i procent och då är det 

modeföretaget själv som utser vilken procentsats som är anses relevant. Procentsatserna mäts 

generellt i skalan 1-100 % där 1 % betyder en liten förändring och därmed god kvalitet. 

Vanligen påvisar en högre procent större förändring och på så vis sämre kvalitet.  

 

2.1 Erfarenhet 
	  
Författarna har sedan tidigare teoretiska erfarenheter inom området. Både från 

Textilhögskolan i Borås och en utbytestermin i Sydkorea. På Textilhögskolan i Borås har 
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författarna deltagit i praktisk framtagning av trikåmaterial. De har likaså tidigare erfarenhet av 

flera av de tester, som genomförts under uppsatsens gång. 

 

2.2 Förberedelser 
	  
Innan uppsatsen påbörjades tog författarna kontakt med modeföretaget om problemområden 

som var intressanta och relevanta, för båda parter, att undersöka. Här samlades även 

testmaterial och kravspecifikation in.  

 

I uppsatsens början kontaktades kunniga inom området för att se vilka tester som kan 

genomföras i Textilhögskolans laboratorium. Utifrån möjligheterna valde författarna i samråd 

med modeföretaget ut de tester som ansågs relevanta för båda parter.  

 

Inför kommande intervjuer sammanställdes frågor. Förfrågningar med information om 

intervjun skickades till utvalda respondenter.  

 

För att kunna genomföra de experimentella testerna i laboratoriet behövdes förkunskaper om 

olika standarder i kravspecifikationen. Utifrån standarderna och de olika kraven som ställs på 

produkterna, valdes testmoment och mätinstrument ut för att kunna genomföra 

undersökningen.  

 

2.3 Urval 
	  
Författarna har aktivt valt att enbart intervjua personer som besitter relevant information, 

rörande uppsatsens undersökta områden. Samtliga respondenter förväntas ha erfarenhet och 

kunskaper inom ett eller flera av följande områden, kvalitettester, trikåmaterial, produktion 

utomlands och kravspecifikationer. 

 

2.3.1 Konfidentiellt 
	  
Författarna hade som förhoppning att respondenterna i intervjuerna inte krävde att få vara 

anonyma. Innan intervjuerna genomfördes berättade författarna om uppsatsens undersökning, 

varför den gjorts och vad intervjun kom att handla om. Anledningen var att respondenten 
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redan innan skulle kunna avgöra vad denne ville svara på och berätta mer om. Efter intervjun 

fick respondenten bestämma om denne ville vara konfidentiell eller inte. Samtliga 

respondenter valde att inte vara anonyma. 

 

Den ursprungliga kravspecifikation från modeföretaget som författarna fått ta del av, var 

konfidentiell för utomstående parter. Författarna valde för att ge en tydlig bild, att utforma en 

ny kravspecifikation med enbart de krav som avses för en mörk trikåtröja i bomull. Den 

modifierade är godkänd av modeföretaget att visas i uppsatsen. 

 

2.4 Mätinstrument 
	  
Tester utfördes på fyra herrtröjor i trikå i laboratoriet på Textilhögskolan, med hjälp av 

följande mätinstrument: 

 

● Tvättmaskin 

● Martindaleutrustning 

● Lupp 

● Materialstansare (1dm2)  

● Analysvåg 

● Måttband 

● Tvättmedel 

● Centrifug 

● Torkskåp 

● Spektrofotometer 

● 5-gradig grå-vit skala 

● Vit bomullsväv 

 

 

 

 

 

 

 

● Destillerat vatten 

● Crockmeter 

● Ljusskåp 

● Multifiberremsa 

● Färgningsbehållare 

● Stålkulor 

● Sil 

● Tvättlösning 

● Gyro Wash maskin 

● Markeringsmall  

(Humphries, 2008)  
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Vid tester i Martindalemaskinen användes nedanstående graderingsskala (fig. 1) för att utse 

kvalitet efter antal varv.  

 

 

Fig. 1. Graderingsskala matrindalemaskin. 

 

 

Vid uträkning av vridning i procent användes nedanstående mall (fig. 2). 

 
Fig. 2. Mätning av vridning. 

 

2.5 Testmoment 
	  
Testmoment har valts ut efter modeföretagets kravspecifikation och resultat utifrån tester har 

forskats fram genom nedanstående testmoment:  
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● Stabilitet efter tvätt och torkning 

● Vridning efter tvätt 

● Noppning och tålighet 

● Färgbeständighet efter tvätt 

● Färgbeständighet efter gnidning, 

våt och torr 

● Utseende efter tvätt 

● Materialvikt  

 

Enligt standard skall tvättmaskinen fyllas med cirka 2 kg. Författarna fyllde maskinen med 

tygbitar och annat spillmaterial som de vägde upp till 1660 gram (ISO 2015). 

 

 
Fig. 3 Tröjornas vikt innan testmoment. 

 

2.5 Standarder 
	  
Det finns ett flertal standarder för företag att applicera i kravspecifikationer. En standard är ett 

dokument med krav, riktlinjer, specifikationer och/eller egenskaper som kan användas för att 

säkerhetsställa att material och produkter, är lämpliga för sitt ändamål (ISO 2015).  

 

Standarder ser till att material och produkter är av god kvalitet, tillförlitliga och säkra. Ett 

strategiskt verktyg för att förebygga fel och öka produktiviteten, vilket minimerar kostnader. 

Standarder kan hjälpa till för att skapa lika villkor för de olika länderna företag väljer att 

producera i, underlätta fri och rättvis världshandel samt att ge lättare tillgång till nya 

marknader (ISO 2015).  

 

2.6.1 ISO- International Organization for Standardization 
	  
ISO är en internationell organisation som utarbetar och tar fram olika standarder som skall 

kunna fungera som underlag, skapa ordning och reda och för att fastställa kravnivåer som 

produkter och tjänster kan mätas mot. Den nationella standardiseringsorganisationen verkar i 

157 länder och syftet är att underlätta den internationella handeln (ISO 2015). 
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2.6.2 Standarder använda i uppsatsen 
 

● ISO 6330:2012 - Förfaranden för hushållstvätt och torkning vid provning av 

textilier  

 

Denna internationella standard används för att kunna göra utvärderingar av textil kvalitet och 

prestanda av ett material. Utvärderingarna kan göras för att se materialets 

dimensionsändringar, utseende, fläckavlösning, vattenavsiningar, färgbeständighet efter 

hushållstvätt och torkning. Utvärderingen tillämpas på klädesplagg, hemtextilier och andra 

textila produkter. Beroende på vilken region utvärderingen görs i eller vilken region den 

textila produkten används i, skall valet av tvätt- och torkmaskiner, tvättmedel alternativt andra 

torkalternativ, göras i enlighet med den internationella standarden, för den regionen (E-nav 

2015). 

 

● ISO 5077:2007 - Bestämning av dimensionsändring vid tvätt och torkning  

 

Standarden specificerar en metod som används vid bestämning av dimensionsändring av 

textilier såsom tyger, kläder eller andra textila produkter. Dimensionsändringar kan ske då 

textila produkter utsätts för tvätt- och torkning. Även när materialet tvättas och torkas utefter 

rekommenderade instruktioner (E-nav 2015). 

 

● EN-ISO 3759:2011 - Beredning, märkning och mätning av tygprover och plagg i 

provningar för bestämning av dimensionsändring  

 

EN-ISO 3759 är en mätning av textilier, kläder och tyger som bedömer dimensionsändringar 

efter behandlingar så som tvätt, kemtvätt eller blötläggning i vatten och/eller ånga. Standarden 

är främst tillämpad på stickade och vävda tyger, samt textila konfektionsvaror (E-nav 2015). 
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● ISO 16322-3:2005 - Bestämning av vridning efter tvätt – Del 3: Vävda och 

stickade plagg  

 

Syftet med ISO 16322-3:2005 är till för att mäta vridning på vävda och stickade plagg efter 

tvätt. Det resultat som erhålls från olika förfaranden får inte vara jämförbara. Rotation kan 

uppstå, vanligtvis i sidled, mellan olika paneler av ett plagg, till följd av spänningar under 

tvättning (E-nav 2015). 

 

 

● EN-ISO 12945-2:2000 - Bestämning av ett tygs benägenhet att bilda ytludd 

och noppor – Del 2: Modifierad Martindalemetod  
 

Med hjälp av Martindale-metoden kan man urskilja graden för motstånd mot ytludd och 

noppor på ytan av textilier (E-nav 2015). 

 

● EN 12127:1997 – Fabric weight/ Material vikt 

 

Standarden är till för att alla textila material skall mätas under samma förutsättningar. Syftet 

med EN 12127:1997 är att det textila material skall stansas ut (1dm2) och vägas på en 

analysvåg. Materialet skall vara otvättat (ISO 2015).  

 

● ISO 1833-1: 2006 - Fiber content/ Material innehåll och konstruktion 

 

Allmänna testningsprinciper redovisas i ISO 1833-1: 2006 och syftet är att visa att dem är 

applicerbara på fibrer i alla textila former. I standarden finns metoder som tillämpas för att ta 

reda på materialet, innehåll och konstruktion (ISO 2015).  

 

● ISO 105-C06:2010 - Färghärdighetsprovning - Del C06: Färghärdighet mot 

hushålls- och kommersiell tvättning.  

 

Standarden avser att bestämma motståndet i färgen på textilier av alla slag. Den mäter alla 

former av tvättning som används för normala hushållsartiklar, med hjälp av specifikt 

tvättmedel (ISO 2015). 
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● ISO 105-X12:2001 - Färghärdighet vid gnidning torr och våt. 

 

ISO 105-X12 anger en metod för att bestämma motståndet av färg i textilier genom gnidning 

av/och färgning av andra material. Metoden tillämpas på textilier tillverkade av alla olika 

fibrer, både i form av garn eller tyg. Standarden gäller färgade och tryckta textilier. Tester 

utförs i två delar, med hjälp av en torr trasa och en våt trasa som gnuggas mot materialet. 

Beroende på vilket material som studeras, luggvävnader eller fasta material, ges två 

testförhållanden genom två alternativa storlekar av gnidningsprocessen (ISO 2015). 

 

2.7 Databehandling 
	  
Vid insamling av information, kan två metoder användas. Den första är primärdata där 

informationen samlas in via empiri specifikt för uppsatsen som genomförs. Den andra 

metoden kallas för sekundärdata som består av information inhämtad av andra forskare i form 

av böcker, artiklar, rapporter samt elektroniska källor (Jacobsen 2002).  

 

Undersökningen består av data från både primära och sekundära källor. Undersökningarna 

som gjorts särskilt för uppsatsen, så som kvalitativa intervjuer och experimentella tester är 

primärdata. Ytterligare har sekundärdata samlats in, i form av kurslitteratur samt övriga 

litterära källor som berör ämnet. De kvalitativa intervjuerna resulterade i många bra 

utlåtanden som kan styrka författarnas spekulationer och ytterligare fakta som hittats.  

 

2.8 Validitet 
	  
Innebörden av validitet består av att det som skulle undersökas i uppsatsen, har undersökts. 

Validiteten ökar om den kvalitativa undersökningen är relevant i sammanhanget (Thurén 

2007). Uppsatsen bör genomföras med relevanta mätattribut, utifrån mätta enheter, för att 

kunna dra generella slutsatser (Jacobsen 2002).  

 

Författarna bedömer att uppsatsens validitet är hög. Undersökningen mätte det den skulle 

mäta, vilket anses vara det viktigaste kravet för att undersökningen skall vara av hög validitet. 

Författarna har under uppsatsens gång förhållit sig till problemformuleringen och 

frågeställningarna för att inte komma ifrån undersökningen som avsågs att göra. Författarna 
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anser att de kvalitativa intervjuerna är av hög validitet, trots få respondenter då intervjuerna är 

relevanta och berör det undersökta ämnet. Frågorna i intervjuerna var öppna, respondenterna 

hade valmöjligheten att besvara författarnas frågor utefter vad de själva ansåg var relevant i 

sammanhanget. Följdfrågor anpassades utefter svaren vilket också höjde validiteten på denna 

undersökning då intervjun endast berör det undersökta ämnet.  

 

2.9 Reliabilitet 
	  
Reliabiliteten handlar om graden av tillförlitlighet i en mätning. Undersökningen som 

genomförts är tillförlitlig för de mätinstruments som använts, författarna anser därför att 

samma resultat kan fås om undersökningen genomförs igen (Andersen 1994). 

 

Om följande undersökning upprepas kommer uppsatsen med största sannolikhet att få samma 

resultat. För att få exakt samma resultat skall mätinstrumenten och testmomenten genomföras 

på samma sätt som författarna gjort i denna uppsats. Mätinstrumenten gav stabila utslag och 

författarna anser att tillförlitligheten är hög, då de följt standarder och rekommenderade 

mätinstrument. Att ha i åtanke är att även inom samma säsong och produktgrupp, kan material 

variera. Detta är ingenting författarna kan förutse och därmed kan testade material skilja sig 

från otestade material.  

 

2.10 Kritik till vald metod 
	  
Litterära källor och vetenskapliga artiklar skall enligt Bjereld (2002) vara pålitliga utan att 

författarna kritiskt granskat dem då de tidigare publicerats och använts av andra författare. 

Författarna i denna uppsats har dock valt att kritiskt granska använda källor, då ämnet anses 

vara ett känsligt område.  

 

Flera av respondenterna som valts ut till uppsatsen, samverkar på Textilhögskolan i Borås. 

Det i sin tur kan resultera i att respondenterna tidigare har diskuterat ämnet och därmed 

påverkats av varandra och bildat en uppfattning utifrån andras erfarenheter. Ett färre antal 

respondenter kan ha uteslutit information som författarna gått miste om.  

	  
Författarna har avgränsat testmaterialet till herrtröjor i trikå, från två olika säsonger men 

utifrån samma kravspecifikation. Två tröjor från 2014 års säsong och två tröjor från 2015 års 
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säsong. Då testerna endast utfördes på två tröjor ur vadera tröjor kollektion kan författarna 

inte bevisa att ett test på två hela kollektioner skulle visat samma resultat.  

 

Inom textilindustrin sker ständiga förändringar och förbättringar. Viktigt att poängtera är att 

uppsatsens respondenter refererar till tidigare erfarenheter i intervjuerna, flera år tillbaka 

(bilaga 8.2). Författarna måste därmed ha detta i åtanke när ett så komplext ämne analyseras. 

 

Riskerna med undersökningen var möjligheten för missvisande i maskiner, vid testmomenten. 

Övriga oavsiktliga fel gjorda av författarna under testerna, kan ha orsakat fel i resultat. Andra 

missvisande fel som kan skett under uppsatsens gång, är slarvfel eller mätfel. För att undvika 

dessa har en del tester gjorts fler än en gång.  

 

Då uppsatsen består av ett fåtal respondenter, som strategiskt valts ut, finns risk att författarna 

går miste om ytterligare synvinklar. Detta kan ha lett till en, omedvetet, partisk syn i 

uppsatsen (Harboe 2013).  
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3 Teoretisk referensram 
	  

3.1 Varumärkespersonlighet 

Varumärkespersonlighet kan handla om att förknippa mänskliga egenskaper, kvalitet och 

värderingar med en produkt eller ett varumärke (Aaker 1997). Ur företagets syn kan det 

betyda hur företag vill att konsumenterna skall uppfatta eller känna när det kommer i kontakt 

med produkten och ur konsumenternas syn kan det betyda vad de egentligen tycker och tänker 

om produkten. För att få en varumärkespersonlighet är det viktigt att företaget är medvetna 

om vad deras konsumenter efterfrågar, vad de har för krav på kvaliteter och vad 

konsumenterna värdera hos en produkt (Plummer 2000).  

Studien av Batra (2012) tyder på att det är vanligt förekommande att konsumenter gärna 

förknippar sig med ett varumärke eller en speciell produkt. Konsumenterna identifierar sig 

och skapar känslor kring dem. Ett flertal respondenter i Batras studie menade att de älskar 

vissa speciella varumärken och att de har sina favoritprodukter från just det speciella 

varumärket. De nämnde också att de har ett strakt förtroende för det varumärket, att 

varumärket skall producera produkter med hög kvalitetsnivå och bra prestanda. Produkterna 

skall uppfylla vissa krav.  

 

3.2  Kvalitet 
	  

Människor associerar kvalitet på olika sätt. Ordet kvalitet grundas i det latinska ordet 

“qualitas” som kan översättas till ”av vad” (Lagrosen & Lagrosen 2009). 

Utifrån det har ordet kvalitet fått en mängd olika betydelser, beroende på sammanhang. 

 

Kvalitet räknas som en mätbar variabel vad gäller krav på textila produkter. Ur 

konsumentsynpunkt är innebörden av kvalitet individuellt och mäts genom tillfredsställande 

av individuellt behov. Modeföretagen försöker i sin tur möta konsumenternas syn på kvalitet.  
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En samlad internationell definition av vad som utgör en god kvalitet, finns inte. Det är därför 

av stor vikt, att modeföretaget tydligt specificerar kravspecifikationen till producent 

(Scandinasian 2014).  

”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, 

kundernas behov och förväntningar.” (Bergman & Klefsjö̈ 2007) 

Enligt Bergman och Klefsjö (2007) uppkom krav på kvaliteter redan under den industriella 

revolutionen. Det arbetades fram toleransgränser för att underlätta handeln, genom att skapa 

produkter där detaljerna hade kvalitetskrav för att kunna passa ihop med produktens 

konstruktion. Stor fokus låg redan då på kunden, att aktivt ta reda på vad kunderna ville ha 

och vad dem förväntade sig när det köpte en produkt. Det handlar om att sätta kunden i 

centrum, men för att göra det krävs ett stort engagemang och mycket energi från företaget för 

att ständigt försöka förbättra kvaliteteten och utveckla produkter.  

”Den som slutar att bli bättre, slutar snart att vara bra.” (Bergman & Klefsjö 2007) 

Kvalitetskontroller bör vara ett viktigt moment för modeföretag, med hänsyn till dagens 

kvalitetsmedvetna konsumenter samt den globala konkurrenssituationen. Kvalitetskontroller 

genomförs för att eliminera kvalitetsbrister (Juran 1988).  

Kvalitetskontroller definieras av Juran (1988) som ”The activity of providing the evidence 

needed to establish confidence, among all concerned, that the quality function is being 

affectivly performed”.   

Kvalitetskontroller görs inte endast på produkten utan kvaliteten på producentens 

arbetsprocesser kontrolleras också och säkerhetsställs. Kvalitetskontroller kan reducera 

onödiga kostnader och minskandet av reklamationer samt missnöjda kunder, vilka kan bero 

på, bristande kommunikation och otydliga kravspecifikationer (Persson 2002).  

 

3.3  Kravspecifikation 
	  

Språket i en kravspecifikation är uppbyggt på så vis att alla aktörer skall förstå. I 

produktionen är det många faktorer som påverkar resultatet. För att undvika missförstånd och 
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defekter, bör kravspecifikationen innehålla relevant information om varans fiber, garn, 

delning, bindning, maskstorlek, vikt samt beredning (Kvalitet- en praktisk handbok 2002). 

Som Glock och Kunz (2005) beskriver, beror upp till 20 % av defekter i produktion, på 

oklarheter i kravspecifikationerna.  

 

 

Det finns teorier om att producenterna aktivt väljer att bortse från specificerade krav som 

ställs av företaget som beställt varan (Scandinasian 2014). Ur en källkritisk synpunkt är 

mestadels av dessa teorier spekulationer.  

 

”Att producenter inte följer kravspecifikationen är ett känsligt ämne, därför 

är det svårt att hitta konkreta vetenskapliga artiklar osv. som kan styrka att 

det faktiskt är ett problem.”3 

 

3.4 Globalisering 
	  

Ekholm (2008) beskriver begreppet globalisering som brett men syftar främst till de processer 

som sker över kontinentgränser. Länder samverkar och handlar med exempelvis varor, 

information och tjänster.  Delvis har den ökade rörligheten grundats i politiska beslut för att 

integrera samt att föra utvecklingen framåt. Detta påverkar kulturer, ekonomin och 

världshandeln. Globaliseringen har gynnat företag ekonomiskt då informationsöverföring 

digitalt, har reducerat kostnader. 

 

3.5  Outsourcing 
	  

Konceptet outsourcing delas in i tre nivåer. Taktisk outsourcing, strategisk outsourcing samt 

förändringsoutsourcing. Gemensamt för samtliga tre är att en del av ansvaret flyttas till en 

extern part. Taktisk outsourcing tillämpas i företag som har ett problem att lösa och därmed 

kan flytta ansvaret till en extern part. En strategisk outsourcing grundar sig i att ett långsiktigt 

samarbete eftersträvas, som gynnar båda parter. Förändringsoutsourcing tillämpas i företag 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Mats Johansson. Textilhögskolan i Borås. Utlåtande 9 april 2015.  
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som vill förändra sina verksamheter. Ofta används outsourcing för att få möjlighet att utnyttja 

speciella kunskaper. Vilket i sin tur leder till att nätverk mellan producenter och företag blir 

globaliserade (Bråvander; Cederfur & Jigmo 2006). 

Enligt Cronin, Catchpowle och Hall (2004) samt Bahrami (2009) outsourcar svenska 

modeföretag sin produktion i allt större grad. Textilindustrin är den geografiskt störst 

utspridda industrin i världen och flera modeföretag väljer att lägga produktionen i lågavlönade 

länder för att minska kostnaderna (Fernie & Azuma 2004). Flera har tagit vara på denna 

möjlighet och lämnar stort ansvar på producenten, vilket leder till ett större risktagande. En 

naturlig orsak inom all industriell verksamhet är osäkerhet. Osäkerheten kan beröra olika 

delar av verksamheten där stora risker tas (Säfsten; Johansson; Lakemond & Magnusson 

2010). För att undvika defekter och missförstånd bör kontinuerliga kvalitetskontroller utförs 

där produkterna synas utefter de olika kraven (Hedén & McAndrew 2010). 

 

Även Bråvander et al. (2006) intygar att riskerna i outsourcing kan göra stor skada, för företag 

i längre utsträckning. Beroende på typ av outsourcing kan exempelvis ekonomisk förlust eller 

störning i leverantörskedjan inträffa. Definitionen av risker vid outsourcing är generellt sätt 

negativa konsekvenser orsakat av ett outsourcingbeslut.  

 

3.6  Trikå 
	  

I uppsatsen gjordes experimentella tester på trikåmaterial i Textilhögskolans laboratorium. 

Trikå kan användas i en mängd olika textila produkter. Historiskt sett är däremot kläder det 

största användningsområdet. Kännetecknande för trikåmaterial är att det består av öglor och 

delas in i två stukturtyper; varptrikå och väfttrikå. Det är genom att granska trådens riktning, 

som materialets struktur kan påvisas. Garnet går vertikalt i en varptrikå och horisontellt i en 

väfttrikå (Peterson 2013). Vid angivelse av materialets täthet, mäts antal maskrader per 

centimeter respektive maskstavar per centimeter.  
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3.7  Tester 
	  

När tester görs på textila material, krävs speciell utrustning i form av testmaskiner. För ett 

sanningsenligt resultat, vid test av flera produkter, måste alla laborationerna utföras under 

samma förhållanden (Humphries 2008). Utveckla med referenser. 

 

3.8  Bomull 
	  

Mer än hälften av textilindustrins kläder är tillverkade av bomull, antingen ren bomull eller i 

blandning med en annan fiber. Bomull är en mångsidig fiber och bomullsfibrerna är tunna och 

släta, vilket resulterar i att materialet ger en behaglig känsla mot kroppen (Johansson- Rengen 

& Rydin 1998). Bomull absorberar mycket vatten och tål en högre temperatur vid tvätt, samt 

starkare tvättmedel än övriga fibrer. En av bomullens främsta egenskap är att den blir starkare 

i vått tillstånd. Även som torr vara är fibern stark, bomullsmaterial får ofta en tät struktur då 

garnet spinns av långfibrig bomull. En av bomullens sämre egenskaper är att den sväller mer 

på bredden än på längden vid vått tillstånd. Detta leder till att den delvis krymper och 

skrynklar vid tvätt (Johansson- Rengen & Rydin 1998).  

 

Bomullsmaterialet genomgår ett flertal beredningar under tillverkningsprocessen, där olika 

spänningar och sträckningar förekommer. En trikåvara krymper vid avspänning (Johansson- 

Rengen & Rydin 1998). 
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4 Empiri 
	  

4.1  Tester 
	  

Tester har utförts på fyra trikåtröjor i 100 % bomull. Två svarta från 2015 års säsong och två 

gröna från 2014 års säsong. Samtliga är producerade utefter samma kravspecifikation.  

 

     
Fig. 4. Testmaterial 1 “SVART” och Testmaterial 2 “GRÖN”. 

 

4.2  En modifiering av modeföretagets kravspecifikation 
	  

Utifrån ursprunglig kravspecifikation har författarna kortat ner och samlat endast de åtta krav 

som är anpassade till de testmaterial som rör uppsatsen (fig. 5). 
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Fig. 5. Kravspecifikation. 

 

4.3  Utförande av testmoment 
	  

1. Dimension stability to washing and drying/Dimensionsstabilitet efter 

tvätt och tork.  
Materialet tvättas enligt följande standarder: 

ISO 6330, ISO 5077 och EN-ISO 3759 samt efter skötselrådsinstruktionerna. 

Tvättmaskin som används vid testmomentet bör vara en Miele eller en Whirlpool. 

De mätinstrument som behövs är: Måttband, tvättmaskin, tvättmedel, centrifug, tvättställ och 

galgar. 

 

Processgång:  

1.     Läs standarder. 

2.     Mät materialet och gör markeringar med hjälp av en mall. 

3.     Väg materialet. 

4.     Följ instruktioner enligt standarderna och fyll ut tvättmaskinen med tyg för att komma 

upp i rekommenderad vikt.   
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5.     Tillsätt tvättmedel.   

6.     Ställ in tvättmaskin enligt skötselråd. Tvätta. 

7.     Centrifugera tills materialet är torrt. 

9.     Torka materialet enligt anvisningar. 

10.  Mät materialet mellan markeringarna, i både varp- och väftled. 

 

Skötselråd:  

 
Fig. 6. Skötselråd för testmaterial 1 & 2. 

 

Författarna har valt att göra följande tester på två herrtröjor i trikå i storlek large. Testerna 

genomfördes på två gröna tröjor i storlek large från 2014 års säsong och på två svarta tröjor i 

storlek large från 2015 års säsong. Testerna görs för att påvisa om det är någon skillnad 

mellan tröjorna från olika kollektioner under två olika säsongerna som modeföretaget har 

beställt enligt samma kravspecifikation, den enda skillnaden är att dem bett om en annan färg 

till år 2015. 

 

Nedan i (fig. 7) visas mått på tröjorna som mättes innan de tvättats.  

 

 
Fig. 7. Dimensionsstabilitet innan tvätt. 

 

Enligt skötselrådet skall materialet tvättas försiktigt i 30 grader.   

Enligt standarderna behöver 2 kg material, ca 40 ml tvättmedel. 

Materialet centrifugeras då det inte får torktumlas och utsättas för hög värme enligt 

skötselrådet. 
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I tabellen nedan visas måtten på tröjorna som gjordes efter dem tvättats och centrifugerats.  

 

 
                                Fig. 8. Dimensionsstabilitet efter tvätt och centrifug.  

                                                                             

Då materialet centrifugerats, valde författarna att plan-torka tröjorna, liggandes på ett 

tvättställ. När tröjorna torkat mättes dem för att se eventuell krymp eller uttöjning (fig. 9).  

 

 
Fig. 9. Dimensionsstabilitet efter tvätt, centrifug och plantork. 

 

Efter författarna jämfört ovanstående siffror, valdes att göras samma process en gång till på 

två otvättade tröjor. Istället för att plan-torka dem, hängtorka dem på galge då författarna 

ansåg att det var mer vanligt ur konsumentsynpunkt. När tröjorna torkat mättes dem återigen, 

se (fig. 10) nedan.  
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Fig. 10. Dimensionsstabilitet efter tvätt, centrifug och hängtork. 

 

 

2. Twisting & Spirality/Vridning 

Materialet tvättas enligt följande standarder: 

ISO 6330, ISO 5077 och EN-ISO 3759 samt efter skötselrådsinstruktionerna. 

Tvättmaskin som används vid testmomentet bör vara en Miele eller en Whirlpool. 

Materialet mäts enligt standard: ISO 16322-3. 

De mätinstrument som behövs är: Måttband, markeringsmall, tvättmaskin, tvättmedel, 

centrifug, tvättställ och ett bord. 

 

Processgång:  

1. Läs standarder. 

2. Placera materialet på ett bord. Mät materialet och gör markeringar med mall. 

3. Tvätta enligt anvisningar. 

4. Centrifugera. 

5. Låt plagget torka. 

6. Skaka materialet och lägg ut det på bordet. Mät enligt markeringarna och se om 

materialet vridit sig. 

 

 
Fig. 2. Mall för mätning av vridning i procent. 

 

Mätningarna skall ske enligt kalkylering nedan och (fig. 11):  

T% = D/L (x100) 

D = Distance  

L = Length  
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Fig. 11. Kalkylering av vridning. 

 

3. Pilling resistance- Knitted/Noppningsmotstånd på stickade material. 
Materialet tvättas enligt följande standarder: 

ISO 6330, ISO 5077 och EN-ISO 3759 samt efter skötselrådsinstruktionerna. 

Tvättmaskin som används vid testmomentet är en Martindalemaskin och används enligt 

standard: EN- ISO 12945-2.   

De mätinstrument som behövs är: Martindalemaskin, ljusskåp, material-stansare (1dm2). 

 

Testet genomförs på tvättat material. Materialet är bomull och testas därför tillsammans med 

bomulls material för att få bästa möjliga resultat. Maskinen skall enligt standarden göra 5000 

varv för att ge ett sanningsenligt resultat och enligt kravspecifikationen skall 

bomullsmaterialet klara 5000 varv. Författarna valde att köra maskinen i omgångar för att se 

hur materialet påverkas under olika varvantal. 

 

Processgång:  

1.     Läs standarder. 

2.     Stansa ut material, 1 dm2 x 8 stycken. 

3.     Placera ut materialet i maskinen. 

4.     Nollställ maskinen genom att trycka 6 & 4 samtidigt. 

5.     Tryck E & 1 samtidigt. 

6.     Nollställ genom att trycka 6 & 4 samtidigt. 

7.     Ställ in önskade varv genom att trycka på siffrorna: 

- 1 ställer in ental 

- 2 ställer in tiotal 

- 3 ställer in hundratal 
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- 4 ställer in tusental 

- 5 ställer in tiotusental 

8.     Tryck på E när önskade varv är inställda. 

Displayen visar då siffran 0 och kommer att räkna uppåt och stanna när maskinen gått de 

inställda varven. 

9.     Starta med den gröna startknappen. 

10.  Kom ihåg att nollställa innan du kör igång igen annars stannar inte maskinen. 

11.  Efter varje omgång titta på materialet i ett ljusskåp inställt på D65. (D65 = Dagsljus) 

 

Martindalemaskinen ställs in på önskade varvantal beroende på material, standard och vad 

som står i kravspecifikation. I kravspecifikationen som författarna utgick ifrån i denna 

uppsats, stod det att materialet skall tåla 5000 varv. I (fig. 11) nedan har författarna tydligt 

visat på de olika omgångarna och antal varv maskinen gått samt vilket resultat som synts på 

materialet.  

 

Utifrån (fig.12) nedan har författarna granskat materialet utgick utifrån nedanstående 

graderingsskala: 

 

 
Fig. 12. Graderingsskala matrindalemaskin. 

 

 
Fig. 13. Noppningsmotstånd på Martindalemaskin. 

 

4. Colour fastness to washing/ Tvätthärdighet. 
Materialet skall vara otvättat och testet skall ske enligt standard: SS-EN ISO 105C06. 
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Maskin som används vid testmomentet bör vara en Gyro Wash. 

De mätinstrument som behövs är: multifiberremsa, färgningsbehållare, stålkulor, sil, tvätt 

lösning, Gyro Wash maskin, torkskåp, ljusskåp och 5-gradig grå-vit skala. Grå-vit skalan är 

en måttenhet för hur färgen i materialet förändrats efter testmomentet. En 5:a på skalan 

betyder att det inte är någon skillnad alls medan en 1:a på skalan betyder att det är markant 

skillnad på materialen. 

 

Processgång: 

1.     Läs standarder. 

2.     Klipp ut material, ca 40 x100mm. 

3.     Lägg multifiberremsan (40x100mm) mot det färgade materialet, häfta ihop dem. 

4.     Placera dem i en 255 ml färgningsbehållare – Roaches. 

5.     Tillsätt 25 stålkulor. 

6.     Häll i 50 ml tvättlösning (4g tvättmedel/liter). 

7.     Tvätta i 60* C i 30 min. 

8.     Maskinen måste komma upp i 60* C innan den börjar räkna ner från 30 min. 

9.     Använd handskar, färgningsbehållarna är varma och använd silen när materialet och 

stålkulorna hälls ut i vasken. 

10.  Torka multifiberremsan och det färgade materialet åtskillnad i ett torkskåp. 

11.   Anfärgningen och färgförändringen på multifiberremsan bedöms efter 5 gradig grå-vit 

skala. 

 

I tabellen nedan har författarna utgått från en 5-gradig grå-vit skala (fig. 14) för att se hur 

mycket materialet anfärgat.  

 

 
Fig. 14. Tvätthärdighet, anfärgning. 

 

Färgförändring: 
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Bedömning och analysering gjordes både visuellt och i ett ljusskåp för att säkerhetsställa 

färgmätningen. Författarna tyckte att det var svårt att se det både visuellt och i ljusskåpet, de 

valde att sätta en femma på materialet, vilket betyder att det inte blev någon färgförändring.    

                                  

5. Colour fastness to rubbing, dry and wet/ Gnidhärdighet i vått och torrt 

tillstånd. 
Materialet skall vara otvättat och testet skall ske enligt standard: SS-EN ISO 105X12. 

Maskin som används vid testmomentet skall vara en Crockmeter. 

De mätinstrument som behövs är: vit bomullsväv, avjoniserat/ destillerat vatten, torkskåp, 

ljusskåp och 5- gradig grå-vit skala. 

 

Processgång:  

1.     Läs standarder. 

2.     Klipp ut material, ca 20x30 cm. 

3.     Fäst materialet på Crockmetern. 

4.     Fäst en vit bomullsväv på tappen, sätt på klämman. 

5.     Fäll ner tappen så att den ligger mot materialet. 

6.     Veva långsamt, tio varv. 

7.     Flytta det färgade materialet något. 

8.     Vät en ny vit bomullsväv med destillerat vatten. 

9.     Fäst den på tappen, sätt på klämman. 

10.  Veva långsamt, tio varv. 

11.  Torka bomullsvävarna i torkskåpet. 

12.  Analysera och bedöm dem sedan i ljusskåpet med ljus D65 mot en 5-gradig grå- vit 

skala. 

 

I (fig. 14) nedan har författarna använt sig utav en 5-gradig grå-vit skala (fig. 15) för att se hur 

mycket materialet anfärgat på ett vått samt ett torrt material.  

 

 
Fig. 15. Gnidhärdighet våt och torr, anfärgning. 
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Enligt författarna anfärgade den svarta mer än vad den gröna gjorde både i vått och torrt 

tillstånd. 

 

 

 

6. Apperance after wash/ Utseende efter tvätt. 
Materialet tvättas enligt följande standarder: 

ISO 6330, ISO 5077 och EN-ISO 3759 samt efter skötselrådsinstruktionerna. 

Maskin som används vid testmomentet bör vara en Miele eller en Whirlpool. 

De mätinstrument som behövs är: Måttband, tvättmaskin, tvättmedel, centrifug, tvättställ, 

galgar, ljusskåp, spektrofotometer, 5- gradig grå-vit skala och lupp. 

 

Processgång:  

1. Läs standarder. 

2. Analysera materialet noggrant, fota. 

3. Väg materialet. 

4. Följ instruktioner enligt standarderna och fyll ut tvättmaskinen med tyg för att komma 

upp i antal kg.  

5. Tillsätt tvättmedel.  

6. Ställ in tvättmaskin enligt angivelse. 

7. Centrifugera. 

8. Torka materialet. 

9. Analysera materialet, fota igen och jämföra med tidigare foto. 

10. Ange visuell förändring: 

-       Noppor/luddigt utseende 

-       Färgförändring 

-       Skrynklig 

-       Vridning 

 

Skötselråd: 

 
Fig. 6. Skötselråd för testmaterial 1 & 2. 
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Noppor var svårt att se efter endast en tvätt, testarna gjordes därför fler gånger och efter 

tvättomgång nummer tre syntes inga spår än av noppor på den svarta tröjan utan endast den 

gröna tröjan var lite luddigare i utseendet. 

 

För att ge en visuell bedömning av färgförändringen fick författarna använda sig av ett 

ljusskåp för att påvisa förändring och gradera förändringen ut efter en 5 gradig grå-vit skala 

med D65 ljus på. Författarna ansåg att den svarta låg på en 4-5 och den gröna likaså. 

 

För att analysera materialet närmare valde författarna att använda sig av en spektrofotometer. 

En dator som är kopplad till en maskin som placeras på materialet för att sedan mäta exakta 

värden på materialet och ge tydliga siffror på färgförändringarna på den tvättade och otvättade 

varan. 

 

Maskinen jämförde det otvättade materialet med det tvättade, vilket visade att det tvättade 

svarta materialet var mörkare, mer mättat och mer grönt. Det tvättade gröna materialet visa 

sig vara mörkare, mer mättat och mer gult. 

 

Släthet efter tvätt analyserades enligt standard SS-ISO4768. Materialet jämfördes och 

graderas enligt en tredimensionell 5-gradig skala varpå 1 var jätte skrynklig och 5 var näst 

intill oskrynklat. Författarna ansåg att det svarta materialet låg på en svag 4 och att det gröna 

materialet låg på en stark 2, se (fig. 16) nedan.  

 

 
Fig. 16. Skrynkelhärdighet. 

 

Vridningen visades tydligt efter första tvätt omgången men gick tillbaka mer och mer desto 

fler gånger författarna tvättade materialet. 

 

7. Fabric weight/ Materialets vikt. 
Materialet skall vara otvättat och vägas enligt standard: EN 12127:1997. 

De mätinstrument som använd är: material-stansare (1dm2) och en analysvåg. 
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Processgång:  

1.     Läs standarder. 

2.     Stansa ut ett materialprov, 1 dm2. 

3.     Väg på analysvåg. Vänta tills vågen stannar på ett tal med fyra decimaler. 

5.     Multiplicera vikten med 100. 

 

I (fig. 17) nedan har författarna gjort uträkningar enligt kalkyleringen som rekommenderas för 

att få fram materialets exakta vikt. Kalkylera enligt följande: g/dm2 x100 = g/ m2 

 

 
Fig. 17. Materialets vikt. 

 

8. Fabric content/Materialets tjocklek och innehåll. 
Materialet skall vara otvättat och analyseras enligt standard: ISO 1833. 

De mätinstrument som använd är: material-stansare (1dm2), lupp, tjockleksmätare för textil.  

 

Processgång:  

1. Läs standarder. 

2. Stansa ut ett materialprov, 1 dm2. 

3. Nollställ tjockleksmätaren. 

4. Placera i tjockleksmätaren och mät materialet på 5 olika ställen. 

5. Skriv ner alla fem talen, multiplicera och dela på fem för att få ut medelvärdet. 

 

I tabellen nedan har författarna använt sig av en tjockleksmätare för textil för att kunna få 

fram värdet på hur tjockt materialet är. För att få ett så bra resultat som möjligt valdes det att 

göras mätningar på fem olika ställen på materialet för att sedan kunna räkna ut ett medelvärde 

på materialets tjocklek enligt måttenheten kg/pascal. I (fig. 18) nedan står de olika värden och 

uträkningen som gjordes.  
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Fig. 18. Materialets tjocklek. 

 

I tabellen nedan har författarna valt att punkta ner materialets innehåll för att ge en bättre 

förståelse över hur det faktiska testmaterialet är uppbyggt.  

 

 
Fig. 19. Materialets innehåll. 

 

4.4  Citat från intervjuer 
	  

Författarna ställde i intervjuerna frågan om det är vanligt förekommande att producenter 

bortser från vissa krav på kravspecifikationen. Citaten nedan är respondenternas egna ord, 

ordagrant tagna ur intervjuerna. 

 

”Ja, vi är ganska naiva och pratar gärna inte om korruption. Vi tänker 

kanske inte på det men man skall vara väl medveten att det finns överallt, 

även här i Sverige. Dock kanske i mindre perspektiv men det finns 
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garanterat, det är så systemet fungerar. Du får ingenting gjort om du inte 

smörjer rätt instans på rätt sätt.”4 

 

”Definitivt.”5 

 

”Ja, absolut.”6 

 

Följande citat är svar på frågan som ställdes om respondenterna själva upplevt eller varit med 

om att producenterna inte följt kraven i kravspecifikationen. 

 

”Jag vet ju att det har hänt många av de företagen som jag har undersökt. (…) 

De för statistik men de vill absolut inte berätta om det här, det är ingenting 

man gärna pratar om. Jag kan inte komma på något nu på rak arm men visst 

har jag hört att det har hänt. En gång var sömmarna inte tejpade på 

barnkläderna, när dem blev tillsagda försökte dem tejpa över och rätta till i 

efterhand. Oftast ger då producenten förslag på att denne ändrar det till nästa 

gång, nästa order. Man ger kompensationen nästa gång för att på så vis hålla 

kvar kunden. Som när min systers företag fick hem en ryggsäck utan söm i 

botten, då fick hon kompensation på nästa order.(…)”7 

 

”Ja, det kan jag säga att jag varit med om. Jag kan inte säga vart men det var i 

Europa. Då var produktionen avstängd för att dem målade om sa dem, men i 

själva verket så hade dem flyttat hela produktionen till en annan fabrik.”8 

 

”Jag har upplevt det direkt i fabriker.”9 

 

”Jag har hört från mina kontakter att när de kommit till en fabrik och ska se så 

till att allt går bra, att produktionen ser ut som den ska, då har det sett att inga 

utav de maskinerna i fabriken kan producera mina produkter.”10 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Mats Johansson Universitetsadjunkt Textilhögskolan i Borås, muntlig intervju 23 april 2015. 
5 Monik Nyrén Universitetsadjunkt Textilhögskolan i Borås, muntlig intervju 16 april 2015. 
6 Susanne Nejderås Verksamhetschef Smart Textiles Högskolan i Borås. Intervju. 8 maj 2015. 
7 Jenny Balkow Lektor Textilhögskolan i Borås, muntlig intervju 27 april 2015. 
8 Susanne Nejderås Verksamhetschef Smart Textiles Högskolan i Borås. Intervju. 8 maj 2015. 
9 Monik Nyrén Universitetsadjunkt Textilhögskolan i Borås, muntlig intervju 16 april 2015. 
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Vidare ledde följdfrågan om respondenterna ansåg att producenterna medvetet bortsåg från 

vissa krav i kravspecifikationen. 

 

”Ja, eller inte bortser utan som producent vill man att det ska bli så liten 

kostnad för en själv som möjligt. Det är ofta så att om kravspecifikationen 

säger att ett material skall väga mellan 300-350 gram. Då är det sällan 

producenter lägger sig på 380 gram, utan producenten sänker så lågt denne 

kan och lägger sig hellre på 300 gram och hoppas att det inte dippar under 

specifikationen.”11 

 

”Inte vanligt förekommande, men det händer. Ibland av ont uppsåt och ibland 

vill man som producent bara göra sin kund nöjd. Det är nog oftast att man vill 

uppfylla kraven för att behålla sin kund, för att kunden skall vilja lägga en till 

order. Och så kanske man får trolla med knäna lite ibland som producent bara 

för att kunna hålla deadlines och slippa betala böter. ”12 

 

Författarna frågade respondenterna vilka ytterligare anledningar, till att produkten inte 

uppfyller de krav som ingår i kravspecifikationen kan grunda sig i. 

 

”Det är jättesvårt att hitta en tekniskt kunnig människa med goda engelskkunskaper 

i lågavlönande länder, där oftast fabrikerna ligger. Så när man intervjuar folk på 

quality controll center så är det ca i 90 % av fallen att de som är anställda eller 

inhyrda där, har en Bachelor in English men ingen kunskap i ämnet. Även om de 

kan kinesiska så kan de inte alla orden som följer med ämnet så som de textila 

termer och delar av maskinerna. Ord som de troligtvis inte använder dagligen, utan 

får lära sig till varje nytt uppdrag. Oftast sitter de i två till tre dagar för att bara 

plugga in ordkunskapen. Så ni förstår problematiken.”13 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Jenny Balkow Lektor Textilhögskolan i Borås, muntlig intervju 27 april 2015.	  
11 Susanne Nejderås Verksamhetschef Smart Textiles Högskolan i Borås. Intervju. 8 maj 2015. 
12 Mats Johansson Universitetsadjunkt Textilhögskolan i Borås, muntlig intervju 23 april 2015. 
13 Jenny Balkow Lektor Textilhögskolan i Borås, muntlig intervju 27 april 2015. 
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”Har man då inte kontrollanter som man känner till så kan det vara så att de 

har engelskkunskaper och kan de svåra orden men de kan ingenting om 

maskinerna. De kan bara det som finns i specifikationerna. Har man då inte 

med en väldigt utförlig kravspecifikation, så gör dem ingenting utanför det. De 

har inte de rätta kunskaperna för att kunna göra det”14 

 

”Ja det händer definitivt varje dag men av väldigt olika skäl. Som producent, 

om vi säger att min kompis har ett liknande tyg till halva priset och jag då 

köper det av honom istället så kan jag tjäna en slant och samtidigt gynna min 

kompis försäljning.”15 

 

Då författarna inte hittat skriftlig information som styrker att det undersökta ämnet är ett 

problem, frågade författarna respondenterna vad de trodde var anledningen. 

 

”Jag skulle kunna tänka mig att det finns information om detta men inte öppet. 

Kanske mer internt för branschorganisationer.  Vi vill inte att någon skall veta, 

att vi inte helt vet vad vi gör. Det är bara vi som får veta, att vi inte vet vad vi 

gör.”16 

 

”Jo, men det tror jag nog att det gör i varje fabrik, men kanske inte någon 

publik dokumentation. Jag tror också att i många branscher så har man inte tid 

att fördjupa sig utan man löser sitt problem och fortsätter därifrån.”17 

 

”(…)Det är information som är svår att lämna ut trots att det är många som 

vill se den.”18 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14Jenny Balkow Lektor Textilhögskolan i Borås, muntlig intervju 27 april 2015.	  
15 Mats Johansson Universitetsadjunkt Textilhögskolan i Borås, muntlig intervju 23 april 2015. 
16 Mats Johansson Universitetsadjunkt Textilhögskolan i Borås, muntlig intervju 23 april 2015.	  
17 Susanne Nejderås Verksamhetschef Smart Textiles Högskolan i Borås. Intervju. 8 maj 2015. 
18 Jenny Balkow Lektor Textilhögskolan i Borås, muntlig intervju 27 april 2015.	  
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5 Diskussion och analys 
 
Kravspecifikation 

	  
Som Mats (2015) indikerar på, är ämnet baserat på mestadels spekulationer och det var därför 

svårt att hitta konkreta vetenskapliga artiklar, som kan styrka problemet om att 

kravspecifikationerna inte alltid följs.  

Scandinasian (2014) beskriver vikten i att, noggrant, specificerar kravspecifikationerna till 

dess producenter. Detta beror på att kvalitet är individuellt och har olika betydelser beroende 

på sammanhang och företag. 

Inte minst att kravspecifikationen bör vara väl utformad, den bör även vara lättförståelig och 

övertydlig för att producenterna inte själva skall behöva ta beslut om hur de skall gå tillväga, 

om information saknas i kravspecifikationen.  

Författarna valde att ta ut endast de krav som tillhör testmaterialet och utifrån det utforma en 

ny kravspecifikation. Under uppsatsens gång ansåg författarna att modeföretagets 

kravspecifikation kan förtydligas ytterligare, genom att tilläga krav på materialet så som 

delning, bindning, garnnummer, garnåtgång, materialets vikt och sömmar. Likaså hur plagget 

är konstruerat. Den önskade vikten stod inte med i kravspecifikationen och författarna fick 

själva kontakta modeföretaget för att få fram den informationen. Om samma sak händer i 

produktion utomlands, tror författarna att det finns en stor chans att producenter tar egna 

beslut kring detta. Det i sin tur kan leda till felproduktion och missnöjda kunder.  

Utifrån intervjuer har författarna förstått att modeföretagets krav, i kravspecifikationen, är 

höga. Alla krav känns relevanta men för en trikåtröja i bomullsmaterial vill också författarna 

att fler krav tillkommer. Författarna anser att svettålighet och ljusäkthet är relevant för denna 

typ av produkt som sitter.  

Produktion utomlands 

Flera modeföretag väljer att produceraprodukter utomlands. Då textilindustrin är den 

geografiskt största utspridda i välden, har flera modeföretag tagit vara på att lägga 

produktionen i lågavlönade länder (Cronin et al. 2004; Bahrami 2009). Dock leder denna 

möjlighet också till ett stort risktagande och framförallt en stor osäkerhet gällande 
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produktionen (Säfsten; Johansson; Lakemond & Magnusson 2010). Detta gör att 

kravspecifikationens utförlighet blir allt mer viktig (Hedén & McAndrew 2010). Författarna 

som studerat ämnet under en längre tid vet att, ju längre bort produktionen ligger desto 

svårare blir det att kontrollera den. Parallellt med att värdekedjan blir längre, ökar 

osäkerheten. Därmed anser författarna att stor vikt ligger i att kravspecifikationen är lätt 

förståelig, för att förhindra risken att producenter avviker eller missförstår 

kravspecifikationen. De menar på att kravspecifikationen bör vara så pass övertydlig, att den 

inte går att misstolka. Ett förslag på detta är att även skicka med förklaringar på hur kraven i 

kravspecifikationen mäts.  

Ekholm (2008) beskrev hur globaliseringen har reducerat kostnader genom att mycket 

information sker digitalt. Författarna tror att detta kan vara en nackdel, då de anser att 

kommunikationen inte blir lika tydlig mellan modeföretag och producent. Vilket de tror i sin 

tur kan leda till feltolkning av kravspecifikationer och därmed produktionsfel.   

Bomull 

Många trikåmaterial görs i bomull, för att bomull är en fiber som lätt tar upp fukt och känns 

skön mot kroppen. Men eftersom bomullen är oelastisk skrynklar den lätt vilket vi såg efter vi 

tvättat och torkat den.  

Tester 

För att få ett sanningsenligt resultat kräver alla tester som ingår i kravspecifikationen speciell 

utrustning. Alla tester som utförs på textila material måste genomföras under samma 

förhållanden (Humphries 2008). 

Under testmomenten utgick författarna från kravspecifikationen samt standarder om hur 

testerna i laboratoriet genomförs. För att undvika misstag och feltolkningar i tester, valde 

författarna att utföra vissa tester flera gånger. Dimensionsstabilitet ansågs vara ett typiskt test 

som kunde skilja sig från gång till gång. 

Testerna gjordes på fyra trikåtröjor i bomull. Två gröna från 2014 års säsong och två svarta 

från 2015 års säsong. Redan innan tvätt visade det sig att tröjorna som enligt 

kravspecifikationen skall ha samma mått, skiljde sig markant från varandra. Generellt 

varierade måtten avsevärt under momentet dimensionsstabilitet. Måtten togs efter:  
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1. Tvätt och centrifug 

2. Tvätt, centrifug och plantork 

3. Tvätt, centrifug och hängtork 

Författarna anade därmed redan tidigt i uppsatsen att kravspecifikationen inte alltid följs, då 

tröjorna visade olika resultat.  

Vidare i testerna visade det sig att endast det svarta testmaterialet klarade modeföretagets 

krav. Det gröna testmaterialet hade en vridning på 10,42 % vilket överskred modeföretagets 

krav på 5 %. Det är svårt att anta att kravspecifikationen följts vid en så stor skillnad.   

Noppningsmotståndet konstaterade också att testmaterialen inte håller samma kvalitet, då det 

gröna testmaterialet även här påvisade mycket noppor redan efter 500 varv. I 

kravspecifikationen ställs kravet att tröjorna skall tåla 5000 varv i Martindalemaskinen. Här 

ser författarna ett mycket stort problem då det gröna materialet efter 5000 varv visar sämsta 

kvalitet på den 5-gradiga skalan. Kvaliteten var så pass dålig att om materialet fortsatt testas i 

maskinen ytterligare, hade det orsakats hål.  Författarna valde att utgå från maskinens 

standard samt laboratoriets angivelser och kontrollera materialet efter 125, 500, 1000, 2000 

och 5000 varv. Detta gjordes på grund av att författarna stegvis ville se förändring av 

materialet. Hade författarna valt att endast testa 5000 varv direkt, tror de att det finns chans att 

noppor som bildats, hinns slipas av. 

Samtliga testmaterial är slätstickade i rundsticksmaskin, när masktätheten granskades visade 

det sig vara en skillnad. Innan noppningstest mättes tjockleken på materialet, för att se om det 

fanns ett samband mellan delningen, tjocklek och noppning. Samtliga testmaterial var 

slätstickade i rundsticksmaskin men masktätheten granskades visade det sig vara en enorm 

skillnad. Det visade sig att det gröna materialet hade en jämn tjocklek medan det svarta, 

fläckvis var tunnare. Det gröna materialet var glesare stickat i jämförelse med det svarta. 

Författarna tror därmed att ju glesare stickad en vara är desto lättare är det för fiberändorna att 

släppa och sticka ut, vilket i sin tur bildar noppor. Författarna har förståelse för att nopporna 

även kan bero på att materialet inte är i 100 % bomull. Författarna har också haft i åtanke att 

beredningsprocesser kan ha påverkat resultatet. 
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Anfärgningstesterna som gjordes genom tvätthärdighet och gnidhärdighet kan konstateras att 

producenten följt kravspecifikationen då alla testmaterial fått godkänt resultat. Trots att 

resultatet är godkänt, märker författarna att Susanne Nejderås (2015) antydande om att 

producenterna gärna lägger sig så nära den minst accepterade gränsen som möjligt, kan 

stämma i detta fall. Författarna trodde innan tester att anfärgning var ett av de krav som skulle 

avvika från kravspecifikationen. Anledning till detta är att de kunskaperna inom färg och 

beredning som författarna besitter, visar att just bomull har lätt till anfärgning.  

Den tillåtna förändringen i momentet utseende tvätt, vill modeföretaget att materialet skall 

ligga på 4-5 i skrynkelhärdighet i en 5-gradig skala. Efter tvätt och tork låg det gröna 

materialet på 2 och det svarta på 4. I jämförelse med kravspecifikationen ansåg författarna att 

resultatet för det gröna materialet var dåligt.  

Materialvikten var inte angiven i den kravspecifikation som författarna fick ta del av. Detta 

kan förklara varför vikten skiljer sig från de olika säsongerna. Trots det håller materialet 

kraven om önskad vikt som modeföretaget angivit i ett senare mejl. Då författarna under 

intervjuerna, förstått att materialets vikt är en komponent som producenter kan minska och 

tjäna marginal på, anser författarna att detta är otroligt viktigt att ha med i 

kravspecifikationen. 

Kvalitativa intervjuer 

Inför undersökningen kontaktades tio tänkbara respondenter varav samtliga hade kunskap 

inom det studerade områdena. Tyvärr fick författarna ej kontakt med sex utav de tillfrågade 

respondenterna. Författarna tror att detta beror på dels på tidsbrist men främst på grund av att 

detta är ett känsligt ämne som inte många vill uttala sig om.  

Däremot, i de utförda intervjuer kunde författarna få fram mycket information som styrker de 

spekulationer som denna uppsats grundas på.  De teorierna om att producenterna bortser från 

krav i kravspecifikation, intygades av samtliga respondenter. Att kravspecifikationerna bör 

vara väldigt tydliga och att regelbundna kvalitetskontroller är förebygger missförstånd och 

defekter, var något alla respondenter var enade om. 

Respondenterna tror att anledningen till brist på information kan bero på att modeföretagen 

inte vill avslöja att de inte har kontroll över sin produktion. Oftast är den informationen intern 

och ingen publik dokumentation. De trodde även att en anledning kunde vara att 
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modeföretagen vill så snabbt som möjligt lösa sitt problem och gå vidare, utan att fördjupa sig 

och spilla tid.  

Att producenterna bortser från krav endast för att tjäna pengar var inte alla respondenter eniga 

om. Orsaker som beskrevs var även att producenter i många fall förändrar produkterna för att 

hålla tidsfrister och slippa att betala böter på grund av förseningar. Det kan även hända att 

producenten har en vän eller släkting som förslagsvis har ett liknande tyg och därför handlar 

av honom/henne som vänskaplig gest, istället för att köpa hos rekommenderad tygleverantör. 

Kulturskillnader visade sig också vara en av faktorerna till missförstånd vid produktion. 

Likaså kommunikation och språksvårigheter generellt och textila termer.  

Kvalitetskontroller 

Om företag väljer att inte göra kvalitetskontroller själva, kan de ta hjälp av ett lokalt Quality 

Control Center. Problematiken i detta är att de som arbetar på quality controll center är 

duktiga på engelska men besitter inte alltid den textila kunskapen som krävs för att kunna 

göra utförliga tester. Det händer att kontrollanterna får ett uppdrag om att granska en produkt 

och tillhörande kravspecifikation. För att förstå vilka krav och tester som bör genomföras ges 

en specifik ordlista. Nackdelen med detta är att kontrollanten får svårigheter att anpassa sig 

om avvikelser sker.  

Precis som Juran (1988) nämner, bedömer författarna att kvalitetskontroller bör göras oftare. 

Författarna anser att det krävs, inte minst för att minska kostnader utan för att minska 

reklamationer som leder till missnöjda kunder. Besvikna kunder leder i sin tur till ett tappat 

förtroende till modeföretag.  Författarna menar att parallellt med att utvecklingen och den 

globala konkurrenssituationen stiger, måste modeföretagen vara mer medvetna om vad 

marknaden efterfrågar och kvalitetskraven som ställs på produkterna de säljer.  Konsumenter 

blir allt mer insatta i hur företagen arbetar och transparens är idag mer eller mindre ett krav, 

åtminstone om företaget gör anspråk på att driva en respekterad verksamhet som 

konsumenterna vill identifiera sig med.  
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6 Slutsats 
	  
Uppsatsens syfte var att genom en kvalitativ samt experimentell undersökning, komma fram 

till om kraven i modeföretagets kravspecifikation uppfylls vid produktion.  

I (fig. 20) visas resultaten av tester som gjorts utifrån kravspecifikationen. Resultaten är 

markerade med ”Ja” eller ”Nej” vilket visar om testmaterialen uppfyllt kraven. ”Ja” betyder 

att kraven är uppnådda och ”Nej” betyder att kraven inte är uppnådda. 

 

Fig. 20. Resultattabell för genomförda tester. 
 

1. Överensstämmer kravspecifikation med det testade materialet? 

 

Nej, alla krav i kravspecifikationen överensstämde inte med de testade materialen. 

Kravspecifikationen har överlag höga krav vilket testmaterialen i flera utav testerna inte 

håller. Främst utstående problem var vridningen på det gröna materialet som visade en 

vridning på 10,42 %, vilket är långt över det godkända 5 %. Materialet överensstämmer inte 

heller med de krav som ställs för noppning, även här, påvisar det gröna materialet ett dåligt 

resultat. Under mätning av tröjorna i utseende efter tvätt varierade måtten under alla fyra 

tester. Skrynkelhärdigheten gav likaså ett sämre resultat vad gäller den gröna tröjan då den 

inte alls höll den släthet som modeföretaget efterfrågade.  

 

De krav som överensstämmer med det testade materialet är testerna på anfärgning, både i 

tvätt- och gnidhärdighet. Varken det gröna eller det svarta materialet anfärgade avsevärt.  

 

 

 

2. Förbiser producenterna vissa krav i kravspecifikationen i syftet att ekonomiskt 

tjäna på det? 
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Ja, delvis gör producenterna det i syfte att ekonomiskt tjäna på det. Som Susanne (2015) 

indikerade på, lägger sig producenter så nära kravspecifikationens gränser de kan, för att 

minimera produktionskostnader. Ett exempel är producenten som skickat garnet i vått 

tillstånd, vilket ledde till att garnets vikt i torrt tillstånd inte räckte till den beräknade mängden 

som det skulle producera.  

 

Likaså de experimentella testerna klargjorde att kravspecifikationer inte alltid följs. Testerna 

påvisade varierade resultat mellan svart och grönt testmaterial trots att de skall vara 

producerade utefter samma kravspecifikation. Viktigt att ha förståelse för, är det som också 

förklarades i intervjuerna; anledningen är inte endast är för att tjäna pengar. Defekter och 

felproduktion är även konsekvenser av kommunikationsproblem, kulturskillnader och 

producenternas vilja att klara tidsfrister.  

 

Efter uppsatsens undersökning vill författarna poängtera hur viktigt det är att genomföra 

regelbundna kontroller under produktion och grundliga granskningar av att 

kravspecifikationen följs. Författarna anser att det gynnar alla parter i längden. Både företag, 

producenter och konsumenter. För att dra en längre parallell, gynnar det i slutändan även 

miljön, då en mindre mängd kläder slängs. 
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7 Vidare forskning 
	  

Förslag på vidare forskning är att undersöka ytterliga komponenter så som trimmings och 

sömmar. Då det testade materialet är t-shirtar känns det också relevant att undersöka 

ljusäkthet, fuktupptagningsförmåga, draghållfastighet och specifikt svettålighet. Som 

konsument är det kvaliteter som tydligt uppmärksammas i en t-shirt som både används ofta, 

nära kroppen och ute i solen.  

Vidare rekommenderas också att undersöka hur kravspecifikationer kan förtydligas och på så 

vis minimera risker för fel i produktion. Exempelvis utforma mallar för varje produktgrupp 

för att tydligare se vilka kvaliteter som är viktiga för just den produktgruppen.  

Författarna anser att en studie kring hur reklamationer och kasserade kläder påverkar miljön, 

skulle vara av intresse för både modeföretag, producenter och konsumenter. 

För att få ett än mer sanningsenligt resultat av samma uppsats, kan tester göras på ett större 

antal tröjor ur samma säsong.  
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9 Bilagor 

9.1 Kvalitativa intervjuer 
	  

1. Datum: 270415 
2. Namn: Jenny Balkow 
3. Arbetsgivare: Textilhögskolan 
4. Tjänst: Lektor 
5. Expertis: Värdekedjan och konsumentbeteende utifrån ett kulturellt perspektiv. 
6. Beskriv hur det är att producera utomlands? Jag kan bara tala för Kina eftersom det är där jag har arbetat men 

problemet är inte att köpa från Kina. Det är inget problem att hitta en säljare och få ner ett bra pris. Problemet är den 
andra delen, den här uppföljningen. Dels kvalitetsgranskning på plats och dels att få produkterna i tid.  Det är de två 
stora problemen. Då tyckte jag att det var så intressant att höra hur den svenska sidan resonerade kring detta. Även 
den kinesiska sidan som bestod både av kineser och svenskar. Alla parter var överens, utan att prata med varandra, att 
det behövdes närvaro i Kina. Men hur den närvaron såg ut och hur man resonerade kring den var väldigt intressant. De 
svenska företagen säger att vi behöver närvaro i kina, vi behöver en kinesisk representant i kina som kan marknaden. 
Så tänker de flesta. Då uppstår det första problemet. Det är jättesvårt att hitta en tekniskt kunnig människa med goda 
engelskkunskaper i lågavlönande länder, där oftast fabrikerna ligger. Så när man intervjuar folk på quality Control 
center så är det ca i 90 % av fallen att de som är anställda eller inhyrda där, har en Bachelor in English men ingen 
kunskap i ämnet. Även om de kan kinesiska så kan de inte alla orden som följer med ämnet så som de textila termer 
och delar av maskinerna. Ord som de troligtvis inte använder dagligen, utan får lära sig till varje nytt uppdrag. Oftast 
sitter de i två till tre dagar för att bara plugga in ordkunskapen. Så ni förstår problematiken. 

7. Har du tidigare jobbat inom produktion?  Ja, i Kina, 2006-2010, informationssökande. Jag hjälper sin syster med 
inköp från Kina, hur man hanterar kriser med kineser osv. När det blir problem så löser jag det på ett sätt som kineser 
löser det på. Det är inte svårt att hitta fabriker och agenter i kina. Det är svårt att hitta en tekniskt kunnig människa 
med goda Engelskkunskaper.  

8. Har du jobbat med kravspecifikationer? Jag har diskuterat dem men jag har inte jobbat med dem. Vissa företag har 
inte mycket detaljer på hur de köper och vissa i minsta detalj på sina kravspecifikationer. Vilket pris, i vilken kvalitet, 
i vilken färg osv. Vilket betyder att de också förklarar hur de ska lägga ut mönster, annars blir det för stor tygåtgång. 
De lägger sig i allt.  Så finns också de företag som inte lägger sig i någonting. En utav mina case i min avhandling. 
Han hade ingen direkt kunskap vare sig om design och eller företag. Han visste bara vad marknaden behövde. Han har 
sina egna butiker. Han hade två agenter som arbetade för de största fabrikerna i Kina bl.a. Northface. Vad han gjorde 
var att han to sketcher och färger med sig till Kina och spenderade två veckor med agenterna och diskuterade med 
dem om vad de sett för nya trender osv. så pusslade de ihop någonting tillsammans. De lade sin produktion i hacken 
mellan de stora företagens produktioner, väntetider osv. Hela hans idé är tvärtemot vad vi lär oss. Men mycket ligger 
ju i händerna på hans agenter.  Problemet med kravspecifikationer, är quality Control center är att om du har hälften så 
bra som de, då kommer problemet. Har man då inte kontrollanter som man känner till så kan det vara så att de har 
engelskkunskaper och kan de svåra orden men de kan ingenting om maskinerna. De kan bara det som finns i 
specifikationerna. Har man då inte med en väldigt utförlig kravspecifikation, så gör dem ingenting utanför det. De har 
inte de rätta kunskaperna för att kunna göra det. 

9. Är det svårt för företagen i Sverige då att lita på att allt går rätt till när de är förvarnade att kontrollanter 
kommer ett visst datum? Händer det inte att de ordnar allt inför detta då? Det händer kanske men man måste 
boka möten innan man kommer dit. Självklart kan du åka som turist men det är onödigt att chansa då det är bra att 
anmäla sig så att dem är lediga och tar emot dig.  

10. Vi har pratat innan om detta och då är det ju självklart tiptop om de vet när kvalitetskontrollanter kommer 
och kollar? Ja självklart kan det bli så. Jag rekommenderar den här boken där en kille berättar om när han är och 
hälsar på den här produktionen i Kina. Han kan kinesiska och allt går jättebra. Han beskriver att allt ser jättebra ut men 
att han känner att det är någonting som inte riktigt stämmer. Så när dem är klara så ger dem honom te och han får sitta 
i ett typ personalrum och vänta på sin taxi tillbaka. Men så sitter han där och tänker att någonting inte stämmer, så går 
han tillbaka in och kikar in genom dörren. Då är fabriken helt tom. Alla maskiner är avstängda och det sitter inte en 
människa där. Det var bara en showfabrik. Jag har hört från mina kontakter att när de kommit till en fabrik och ska se 
så till att allt går bra, att produktionen ser ut som den ska, då har det sett att inga utav de maskinerna i fabriken kan 
producera mina produkter. Visningsfabriker som inte har de maskiner som krävs för den produktion som görs. 
Producenter skjuter upp ordrar för att ”svenskarna är långt bort” Det är så deras system fungerar. Systemet handlar då 
inte bara om att hålla rätt tider utan att hålla kontakt hela tiden.  

11. Får vi använda dig som referens vid citat osv. Absolut, ja det får ni.  
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12. Händer det att fabriker/producenter byter ut material och/eller tillbehör medvetet för att höja sina 
marginaler?  Jag vet ju att det har hänt många av de företagen som jag undersökt. Därför studerade jag 
funktionsplagg istället för att det finns fler delar. Därför valde jag dessa företag. De för statistik men de vill absolut 
inte berätta om det här, det är ingenting man gärna pratar om. Jag kan inte komma på något nu men visst har jag hört 
att det har hänt. En gång var sömmarna inte tejpade på barnkläder, när de blev tillsagda försökte de tejpa över och 
rätta till i efterhand. Ofta ger då producenten förslag på att denne ändrar det till nästa gång, nästa order. Man ger 
kompensationen nästa gång för att på så vis hålla kvar kunden. Som när min systers företag fick hem en ryggsäck utan 
söm i botten, då fick hon kompensation på nästa order Jag kan också lägga till att det är kvalitetskontroller hos min 
syster. 

13. Tror du att det är vanligt förekommande? Man gör ofta kvalitetskontroller före under och efter. De två agenterna 
som jag talade med hade bra kontakt med sina agenter, jag kan inte säga att det är för korruption utan att det blir bättre 
plagg till bättre kvalitet. Tolkningen av lagar är så olika i olika kulturer. Desto bättre kontakter du har desto bättre deal 
får du, det är så det är. Språk och kultur är det svåraste. Jag pratade med ett företag för ett tag sedan och de väntar bara 
på kinesiskt initiativ men det anses istället som dålig ledarskap. 

14. Varför tror du inte att det finns skriftlig fakta eller information om detta?  
         Om det är något som företag vill att det skall finnas mer info om så är det kravspecifikationerna, 

leverantörsutvärderingar. Det är information som är svår att lämna ut trots att det är många som vill se den.  
 
 

1. Datum: 230415 
2. Namn: Mats Johansson 
3. Arbetsgivare: Textilhögskolan 
4. Tjänst: Universitetsadjunkt  
5. Expertis: Produkt- och processutveckling av textilier och textila produkter. 
6. Har du tidigare jobbat inom produktion? Ja, jag jobbade i 21 år på FOV Fabrics med vävda syntetvaror.  Allt 

från garner till färdiga produkter. Jag jobbade även som konsult inom konfektionsindustri i Polen, Riga och 
Lettland framförallt. Även Portugal och Tunisien. Jag var också i Kina med och har sett produktion.  

7. Hur ser det ut där med kravspecifikation? Hur dirigeras den ut och hur ser det ut med att olika 
leverantörer känner varandra? Hjälps dem ibland åt? Det är ganska ofta så i Asien att man har släkter eller 
klaner där exempelvis kusinen har ett färgeri och brodern har ett väveri osv. Det är inte alls ovanligt och upp på 
ganska stora företag.  

8. Är det svårt för företagen i Sverige då att lita på att allt går rätt till? Ja, vi är ganska naiva och pratar gärna 
inte om korruption. Vi tänker kanske inte på det men man skall vara väl medveten att det finns överallt, även här 
i Sverige. Dock kanske i mindre perspektiv men det finns garanterat, det är så systemet fungerar. Du får 
ingenting gjort om du inte smörjer rätt instans på rätt sätt. Det sätter ju de där systemen som vi tror oss ha eller 
vill ha, lite ur spel och på ett okontrollerat sätt. Man bör vara medveten om att risken finns hela tiden. 

9. Har du tidigare jobbat med kravspecifikationer? Om så var och när? Det är under samma period.  
10. Har du tidigare jobbat med kvalitetstester? Om så var och när? Jag har jobbat med produktveckling och det 

ingår ju då att jag måste testa och verifiera det man utvecklar. Till motsvarade behöver jag då ge mina 
leverantörer en kravspecifikation på vad är det vi behöver. Ibland har man en mall att utgå från men ibland måste 
man formulera den själv. Det finns alltså en mall som man kan få av dem men något som vi får anpassa om de 
säger att de vill ha en hög rivstyrka till ett par mountainbike byxor exempelvis. 

11. Åkte du till fabrik och gjorde kvalitetstester? Jag gjorde det oftast på vår fabrik och kontrollerade det själva 
innan vi skickade iväg det till deras lager. På FOV hade vi ett labb som var ackrediterat. Vilket betyder att det i 
sin tur var kontrollerat av en tredje part att vi arbetade på rätt sätt. Det var väldigt höga säkerhetskrav. Det blev 
snabbare, smidigare, billigare. Vi investerade i allt det som vi dagligen behövde testa. Det var nödvändigt att vi 
hade det. Vi hade dock vävar bara i olika material så att de ändå hade en gemensam nämnare.  

12. Om du tittar på denna kravspecifikation, vad säger den dig? För mig är den lättförståelig, det är glasklart. 
Det är det som behövs. Vad och hur saker skall göras samt vad det ska uppfylla.  

13. För just trikåplagg, är den tillräcklig då? Dimensiosstabiliteten är viktig… Någonstans finns det väl också hur 
plagget är konstruerad. Vad är det för delning. Jag tycker ju att det skall vara med i samma kravspecifikation.  

         Exempelvis: ett företag med samma byxor i två olika säsonger men de kom inte tillbaka likadana. Någonstans i 
kedjan byttes leverantör. De fortsatte och ville ha ett motsvarande material. När de fick leveransen såg att det 
inte var alls samma byxa, ur konstruktionsperspektiv.  Det kan absolut skilja från leverans till leverans. Färgen 
på en rulle kan ha gjorts fyra gånger så länge än färgen på en annan rulle, och då bryts ju vissa delar ner. Det 
påverkar ju materialet olika såklart.  

14. Dessa ISO-standarder här, vad säger de dig? Alla härdighettest är i förhållande till gråskala och generellt är 
de ganska höga här. Fem är ju bäst och då kan man absolut säga att de har höga krav. 2 % krymp också bra, det 
är lite så generellt sätt är detta höga krav. Definitivt. 
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15. Vi har ju lärt oss att det kan hända att de får med i kravspecifikationen att vissa krav är extra viktiga. 
Kan det hända då att de är noga på dessa och svävar igenom på resterande? Man vill med poängtera att det 
är extra viktigt att de skärper sig på dem. Men man tar ju an sig hela kravspecifikationen annars blir det ju en 
reklamation ändå. Jag har varit med om det men det är ju fortfarande ett totalt krav på alla kraven. Man 
specificerar inte alla bara för att om man skall testa alla 10 varje gång så blir det väldigt dyrt. Däremot blir det ju 
lite av en önskelista om man poängterar de som är absolut viktigaste ur reklamationssynpunkt eller 
funktionssynpunkt.  De andra parametrarna kanske man bara gör stickprov lite då och då.  Hos vissa testar man 
alla parametrar först och sedan kan man minska testerna vid nästa beställning när man vet att det är säkert.  

16. Hur ofta görs stickprov? Oerhört ofta. Några parametrar tycker jag i alla fall att man borde testa mer. Oerhört 
ofta betyder jämt. Om man är ett mindre företag och inte har eget folk där nere, kanske 1 gång per leverans. Man 
borde eller brukar dock ofta anlita någon från SGS och Inter Tech osv. De har ju laboratorier i fler länder. Då 
kan man anlita dem. Även om de köper in ett liknande material så kan ett utomstående företag kolla upp dem 
innan de får sätta kniven i materialet. De kan kolla allt möjligt men en del av dem är med drabbade av korruption 
med. Det finns tre/fyra sådana stora företag som kan kolla alla delar. CSR, inkommande material, ledtider 
osv.  De kanske gör stickproven även precis innan de skickas. Man kan dock betala dem som anlitar för att göra 
oanmälda besök. Annars kan det förekomma att man får se den fina delen av produktionen om man säger så. 
Mycket spel för kulisserna blir det.  

17. Vilka av dem anser du bör prioriteras? Den som jag är lite tveksam till är spirality. Det är två nivåer. 1 
material. 2 plaggtester. Spirality och apperance after wash… Detta skall göras på tyg innan man får sy i det. Att 
man då håller koll från början.  

18. Är det några av dem som är överflödiga? Ingen är överflödig, alla känns relevanta. 
19. Är det något som saknas i kravspecifikationen? De viktigaste parametrarna, ljusäkthet kanske kan sättas in 

med om man vill kolla en gång per färg osv vad gäller kroppsnära. Våtäkthet. Ofta för plagg som har ljus och 
mörk färg blandat. Även för närsittande plagg våtäkthet mot svett osv. SSEN ISO 105-e04. 105 är 
färghärdighetsprovning. Fundera på vilka som kan vara viktiga.  

20. Finns det några kvaliteter som måste finnas med I en kravspecifikation? Nej, alltså bara vad, hur, krav och 
hur ofta det ska testas. Kanske varje tillverklningsparti. Alla delar har ju sitt ansvar för vilka tester som skall 
göras för att allting stämmer. Man skickar med ett slags certificate of conformenty på att varje del faktiskt är 
riktigt. Man frågar efter certifikat på plats och begär att även dokumentationen är riktig. Jag har varit med om att 
frun till VD:n skrivit under alla certifikat. Hon var den enda som kunde engelska och fick skriva på något hon 
inte visste vad det var. En rulle av kvalitet som man testade på medan massa andra tyg gjordes samtidigt. De har 
bara testat på ett standard parti. Man är lite för naiv i många fall. De som hoppar från leverantör till leverantör 
för lägre priser.  

21. Får vi använda dig som referens vid citat osv. Ja absolut, ni kan ju citera mig så länge jag får veta vad det är 
jag har sagt innan ni lämnar in det. 

22. Händer det att fabriker/producenter byter ut material och/eller tillbehör medvetet för att höja sina 
marginaler? Ja det händer definitivt varje dag men av väldigt olika skäl. Som producent, om vi säger att min 
kompis har ett liknande tyg till halva priset och jag då köper det av honom istället så kan jag tjäna en slant och 
samtidigt gynna min kompis försäljning. Det värsta och svåraste som kan hända är att vi beställer 10 000 plagg 
och att våra plagg skall skeppas tillsammans med olika produktioner till Göteborg. Dessa plagg skall vara 
levererade till detta datum för att inte få jättedyra böter. Så händer det ju kanske att något går fel. Något är 
förstört. Då skickar de ut en löpare till andra ställen som kan tänkas ha ett motsvarande tyg som känns lika. då 
kanske 9500 är i rätt material och 500 är utbytt för att de inte vill böta. För att hålla ledtider. De får in lite 
reklamationer på färgfel och då kanske företaget aldrig får veta varför.  Det finns även listor med RSL listor så 
kanske det innehåller kemikalier som är förbjudna. Naturskyddsföreningen innehåller ett giftigt färgämne. Då 
kanske man få ta en recall på allt detta.  

23. Tror du att det är vanligt förekommande? Inte vanligt förekommande, men det händer. Ibland av ont uppsåt 
och ibland vill man som producent bara göra sin kund nöjd. Det är nog oftast att man vill uppfylla kraven för att 
behålla sin kund, för att kunden skall vilja lägga en till order. Och så kanske man får trolla med knäna lite ibland 
som producent bara för att kunna hålla deadlines och slippa betala böter.  

24. Varför tror du inte att det finns skriftlig fakta eller information om detta? Jag skulle kunna tänka 
mig att det finns information om detta men inte öppet. Kanske mer internt för 
branschorganisationer.  Vi vill inte att någon skall veta, att vi inte helt vet vad vi gör. Det är bara vi som 
får veta, att vi inte vet vad vi gör. 

25. När man får hem ett plagg från fabrik som inte stämmer överens med kravspecifikation, vilka fel/misstag 
är vanligast? Beror på produkt men färg är väldigt vanligt. Generellt sätt på kläder är det nog färg men sedan 
även spiralitet och att det går sönder osv. dimensionstabilitet. 

26. Är det något som du vill tillägga? Nej jag tror att vi har tagit det hela. Men det är väldigt viktigt att en 
tillverkningebeskrivning är med i kravspecifikationen.  
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1. Datum: 160415 
2. Namn: Monik Nyrén 
3. Arbetsgivare: Högskolan i Borås 
4. Tjänst: Adjunkt lärare i textil materiallära 
5. Expertis: textil materiallära 
6. Har du tidigare jobbat inom produktion? Om så, var och när?  Ja, i USA mellan 1990 - 1997 
7. Har du tidigare jobbat med kravspecifikationer? Om så, var och när? Ja, på Eton systems här i Sverige 

mellan 1998 - 2002 
8. Har du tidigare jobbat med kvalitetstester? Om så, var och när? Ja, på Konstsilke här i Borås sommaren 

1998 
9. I det bifogade dokumentet finner du en kravspecifikation, vad säger den dig? Beskriver vilka metoder som 

ett stickade tyg ska genomgå och vilka krav som företaget som ska använda den kräver att den ska klara av. 
10. Förstår du den? Om inte, varför? Ja 
11. Anser du att kraven är relevanta för just trikåplagg i bomull? Förklara gärna varför? Ja, eftersom 

trikåtyger kan vara instabila i tvätten, viskos material krymper och ändrar plaggformen, lyocell har 
defibrillations problem med tvätten.   

12. Vad betyder kraven? Att tyget håller en viss form/färg/dimension efter tvätt/nötning/gnidning/torkning 
13. Vad är det för kvaliteter företaget främst verkar vara ute efter?  Trikå material 
14. Anser du att några av kraven bör prioriteras? Ja, dimension stability, twisting/spirility, pilling och 

appearance after wash  
15. Är det några av dem som är överflödiga? Color fastness 
16. Är det något som saknas i kravspecifikationen? Yarn description, stick bindning, maskin inställningar 

relaterade till täthet, gauge, mm 
17. Finns det några krav/kvaliteter som måste finnas med I en kravspecifikation vid produktion av en tröja i 

trikå? Se svar till fråga 16 
18. Händer det att fabriker/producenter byter ut material och/eller tillbehör medvetet för att höja sina 

marginaler? Definitivt.  
19. Har du någonsin hört talas om det? Om så, när och var? Har upplevt det direkt i fabriker. 
20. Tror du att det är vanligt förekommande? Ja, tyvärr. 
21. Varför tror du inte att det finns skriftlig fakta eller information om detta? För det kanske är olagligt i vissa 

länder där t.ex. fiberinnehålsmärkning är obligatorisk. 
22. När man får hem ett plagg från fabrik som inte stämmer överens med kravspec, vilka fel/misstag är 

vanligast?  Fiberinnehåll, restkrymp %. 
23. Hur går kvalitetskontroller till? Hur ofta görs dem? Använder man sig alltid av stickprov? Nej, det gör de 

tyvärr inte. Allt beror på de som köper materialet samt vilket kvalitet materialet tillverkas med. 
24. Har du något annat att tillägga kring problemet av felaktiga produkter? Att tillverkarna skulle behöva göra 

mera stickprov för att öka kvalitet och minska felproduktion vilken leder till slit/släng mycket snabbare. 
25. Har du något annat att tillägga kring kvalitetskontroller? Att köpare av material bör kräva högre kvalitet på 

de varorna/material de köper. 
26. Vilka bra och dåliga egenskaper har bomull? Bomull: bra- fuktabsorberande, mjuk, komforten. Dålig- 

skrynklar. 
27. Vilka fel är vanligast förekommande på bomullsmaterial? Bomull: ojämn fiberlängd som leder till ojämna, 

svaga garner. Olika mognadsgrader i fibrerna leder till ojämn styrka och ojämn färgning. 
28. Vad är bäst, en vara med ren bomull eller en vara med bomullsblandning? Varför? En bomullsblandning 

eftersom man kan förbättra bomullens dåliga egenskaper samt minska priset. 
29. Varför blandar man olika fibrer i material?  För att förbättra den slutliga varans egenskaper, minska priset. 
30. Vad anser du är bäst material för en trikåtröja för herr? Varför? 65 % bomull och 35 % polyester. 
31. Hur testar man bomull egenskaper?  Det beror på vilka egenskaper man vill få reda på. Mekaniska eller 

fysiska. 
32. Vilka av dessa kvaliteter och standarder bör prioriteras?  Dimension ändring kanske.  
33. Har du något att tillägga? Nej. Bara vill säga Lycka till!  

 
1. Datum: 080515 
2. Namn: Susanne Nejderås 
3. Arbetsgivare: Högskolan i Borås 
4. Tjänst: Verksamhetschef på Smart textiles 
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5. Expertis: Textilingenjör inom textil och polymierade material. Jag läste till Textilingenjör på högskolan.  Efter 
att jag pluggade på Chalmers så har jag jobbat 15 år ute i industrin på flera olika företag. Jag har varit VD på 
företag som producerar textila material och även produktutveckingschef utomlands. Jobbat med olika 
leverantörer. Jag har varit i Tyskland, Portugal, Brasilien. Jag har även varit i ett annat företag där vi hade 
mycket produktion i Asien.  Nu har jag ju suttit med i TEKO styrelsen så jag har ett välarbetat nätverk. Det är så 
jag kom i kontakt med Smart Textiles.  

6. Har du tidigare jobbat med kravspecifikationer? Ja, absolut och jag har satt ihop ganska många själv också. 
7. Har du arbetat med kvalitetstester också då? Ja, jag började som kvalitetstekniker efter att jag avslutat min 

utbildning. I bilindustrin inom textila inredningar. 
8. Hur ofta görs kvalitetstester? En kravspecifikation som man använder sig av, det finns ju olika, men då tog vi 

fram en kravspec per produkt, eller en produktspecifikation på vikt, vilken ljusäkthet den skall innehålla, 
tygkrav, brandkrav osv. Det var sedan kopplat till en kvalitetskontroll och den gör man olika ofta.  

9. Stod det utförligt i den vad som ingick i era besök och hur ofta och när ni skulle komma dit? Nej det gör 
det inte, inte i dem kravspecifikationerna. Det som jag är van vid är att man har en produktspecifikation, på hur 
den färdiga produkten skall se ut och vara, sedan var det då vad som skulle testas i varje batch. Exempelvis att 
det skall mätas vikt, mätas tjocklek, töjning och så att färgen är lika mot original osv och det är ju en kontrollplan 
egentligen för vad som skall testas och det gör ju leverantörerna. De protokollför detta vid varje leverans. Det lär 
gälla t-shirtar och alltihopa.  Sedan så gör man då revisioner, och det kan man göra olika ofta men att man i alla 
fall gör en revision kanske en gång per halvår och då vill man ju se alla protokoll så att de stämmer. De kanske 
också krävs att det finns någon spårbarhet bakåt med, som vilken batch problemet kommer från.  

10. Tror du att producenterna bortser från vissa krav om de har fått skriftligt på vi säger fem olika kvaliteter 
som är extra viktiga. Tror du att de då kan blunda lite för andra krav? Ja, så kan det vara.  

11. Har du varit med om detta innan? Ja, alltså det kan vara att olika med hur mycket dem kollar. Som kund får 
man kanske gör stickprov själv. 

12. Har du varit med om att något konstigt när du hälsat på producenter i ditt arbete? Det har ju hänt att 
fabriken bytt plats t.ex. det är ju dock väldigt olika vilken typ utav industri det är. I bilindustrin där jag arbetat då 
är det otroligt mycket högre krav. Då är det att man certifierat en fabrik, men det är ju inte samma med 
exempelvis där jag jobbade tidigare med applikationer, knappar osv och då är det inte lika höga krav.  

13. Vilka fel tror du är vanligast? Vikten är ju en stor del av problemen. Desto lösare i produktion av materialet 
desto tunnare blir tyget och då inte lika mycket garnåtgång vilket blir billigare. Och det har jag ju sett att det kan 
pendla mycket i viktkurvan. 

14. Vad gör man åt det? Gick den under specifikationen, så fick man lämna tillbaka leveransen men annars 
försökte man bara lösa det för nu och hålla koll på det. I modeindustrin gör man nog en deal. 

15. Har du varit med om att detta har hänt när du har varit på kvalitetskontroll? Ja, absolut. När dem gör med 
uppsåt menar ni? 

16. Ja att det är medvetet på något vis? Ja, jag har mycket erfarenhet från bilindustrin och i och med att kraven är 
så höga så vågar man inte göra så. Men om man tar garnleverantörerna så gjorde dem ofta som så att; när man 
tillverkat garnet så skall det torka en viss tid för att det är mycket fukt i och den skall försvinna innan garnet 
kommer till kund. Om jag beställer 400 kg, så för att snabba på sin process och inte låta garnet torka ur så kanske 
jag istället betalar för ett visst kilo som egentligen är vattenånga och försvinner. Det har vi råkat ut för ett antal 
gånger. Det kan ju vara att de ville snabba på leveransen om de fått något problem i produktion. 

17. Tror du att det är vanligt att detta händer? Ja, absolut. 
18. Tror du att det är vanligt att detta är medvetet? Ja, eller inte bortser utan som producent vill man att det ska 

bli så liten kostnad för en själv som möjligt. Det är ofta så att om kravspecifikationen säger att ett material skall 
väga mellan 300-350 gram. Då är det sällan producenter lägger sig på 380 gram, utan producenten sänker så lågt 
denne kan och lägger sig hellre på 300 gram och hoppas att det inte dippar under specifikationen.  

19. Varför tror du inte att det finns någon statistik eller skriftlig fakta på detta? Jo, men det tror jag nog att det 
gör i varje fabrik men kanske inte någon publik dokumentation Jag tror också att i många branscher så har man 
inte tid att fördjupa sig utan man löser sitt problem och fortsätter därifrån. Det egna företaget bryr sig nog inte så 
mycket utan det är nog akademiker utifrån som får ta tag i det problemet. 

20. Har du arbetet med trikåmaterial? Ja. 
21. Om du tittar på denna kravspecifikation, vad säger den dig? Är den lättläst? Jag kan inte ”household 

laundering” men spontant annars så hade jag velat ha en tensile strenght, alltså drag och töjning. Det kanske 
täcks in i dimensional stabiilty. 

22. Anser du att man behöver klargöra mer vad som ingår i den? Ja, precis. 
23. Vilka fel brukar oftast uppstå i trikå? Jag vet inte, kanske att det är för löst stickat och då kan den ju bli lite 

sladdrig. 
24. Vilka krav i vår kravspecifikation anser du viktigast för en t-shirt? Dimension stability to wash and dry, 

colour fastness to rubbing dry and wet och den tredje är pilling restistance. För det är det som kunden märker 
först. Pilling kan ju ha samband med tunt stickat plagg och om garnet inte är riktigt tvinnat.  
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25. Har du något du kan nämna mer om fabriker och produktion? Regelbundna kvalitetskontroller och att man 
kräver en spårbarhet om det blir problem, det är otroligt väsentligt. Vi sparade en a4 från varje batch t.ex. Jag har 
ju också varit leverantör, så jag har varit på båda sidorna.  Då var det ju så att fick man en reklamation och visste 
att den låg lite på gränsen så sa man inget om den. Men om man visste att det var en kund som försökte spara 
pengar då var det ju väldigt bar att man hade en spårbarhet. 

26. Du som har varit leverantör, vad skulle du bortse från  i kravspecifikationen om du ville tjäna pengar? Då 
skulle jag minska på ytvikten. Då garnet ofta står för den största delen av kostnaden. Det är nog ganska vanligt 
att man stoppar in lite billigare garner mellan varven. Jag tror att det är ganska vanligt i konfektionsbranschen att 
man gör det.  

27. Hade ni kontroller själva eller använde ni er av quality centers? Vi åkte ner från Sverige men vi hade även 
quality center.  

28. Hur ofta görs kontroller? Vi gjorde kontroller ca 2-4 gånger per år beroende på produkt. De gör själva tester 
för varje batch och sedan får kunden kanske göra det 2-4 gånger. 

29. Har du någon gång att du kommit till fabrik och insett att maskiner inte stämmer med dina eller att det 
inte går att tillverka dina produkter i fabriken? Ja det kan jag säga att jag varit med om. Jag kan inte säga 
vart exakt men det var i Europa. Då var produktionen avstängd för att dem målade om sa dem, men i själva 
verket så hade dem flyttat hela produktionen till en annan fabrik. 
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