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SAMMANFATTNING 

Uppsatsens syfte var att undersöka om textilt spillmaterial från jeanstillverkningen kan 

användas till kommersiella produkter. De kvalitativa intervjuerna har visat att 

mängden spillmaterial i jeansproduktionen uppgår till 10-20 procent per jeansbyxa. 

Resultatet visade även att spillmaterialet vid tillverkning av ett par jeans är mellan 2 

210 och 4 200 kvadratcentimeter denimväv. De största bitarnas storlek varierar mellan 

30 till 45 kvadratcentimeter.  

Tidigare forskning har visat att spillmaterial kan användas till nya produkter genom att 

återvinna materialet. Denna uppsats ämnade enbart se om produkter kan tillverkas utan 

att materialet först återvinns.  

Uppsatsens slutsats är att spillmaterial från tillskärningen av jeansbyxor kan användas 

för att tillverka små produkter som exempelvis nyckelringar i denimväv.  Det material 

som blir över och inte kan användas till de här produkterna kan återvinnas. 

Återvinning kan ske för användning till kompositer, papperstillverkning, isolering och 

stoppning men även brytas ned för att användas vid spinning av nytt garn. Uppsatsen 

kan guida skandinaviska jeansproducenter i sitt arbete mot hållbarhet genom att ta till 

vara på det textila spillmaterialet. 
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ABSTRACT 

This Bachelor theises seeks to investigate whether textile waste from denim 

manufacturing can be used for commercial products. The qualitative interviews has 

shown that the amount of waste material in denim production amounts to 10-20 

percent per pair of jeans. The result shows that the waste material from the denim 

production is between 2 210 and 4 200 square centimeters of weave. The largest piece 

varies between 30 to 45 square centimeters. 

Previous research has shown that the shearing scraps could be used for new products 

by recycling the material. This paper intend to see if products can be manufactured 

without recovering the material first. 

Conclusion of the thesis shows that the textile waste from the denim production could 

be used to produce small products such as keyrings in denim. The material that is left 

over and can not be used for these types of product could be recycled. Recycled cotton 

could be used to make composites, paper, insulation and padding but could also be 

broken down for the use of spinning new yarn. The thesis can guide Scandinavian 

denim producers in their sustainability work in taking care of the textile shearing 

scraps. 
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1. INLEDNING 

1.1. BAKGRUND 

Enligt Världsnaturfonden kräver produktionen av ett par jeans runt 10 000 liter vatten 

(2008). Jeans produceras i huvudsak utav bomullsgarn (Allan et al 2005) som är en 

cellulosafiber och kommer från blomman på bomullsplantan. Bomull antas ofta vara 

en miljövänlig textilfiber men faktum är att processen från odling till färdig 

bomullsfiber kräver stora mängder bekämpningsmedel, kemikalier och vatten (Chen et 

al 2006). Mängden vatten som krävs vid odling av den bomull som går åt till 1 kilo 

färdig produkt är mellan 7 000-29 000 liter (WWF 2005). Jeans är en byxa traditionellt 

gjort av denimväv där varpgarnet är färgat med indigofärg. Färgen indigo, som är blå, 

kommer i både naturlig och syntetisk form. För att färga med indigo krävs stora 

mängder kemikalier då färgen inte naturligt har egenskapen att fästa på bomull, därför 

behövs hjälpkemikalier för att bereda väg åt indigofärgen (Chen 2006).  

De första paren jeansbyxor producerades i Amerika i slutet av 1800-talet, dessa 

användes som arbetsbyxor. Sedan dess har jeansen varit med och skapat trender i olika 

sammanhang, alltifrån MC-klubbar till hippies (Lloyd Kyi et al 2006). 

Varje år säljs cirka 1.8 miljoner jeans runt om i världen vilket ger en total försäljning 

på över 52 miljarder dollar om året (Globo Meter 2015). Intresset för jeans ökar 

ständigt och i takt med det ökar även medvetenheten om plagget och dess livscykel 

(Lundmark et al 2013). 

1.2. PROBLEMFORMULERING 

Jeansproduktionen leder till en stor miljöpåverkan och resulterar i utarmning av 

naturens resurser. Miljövänligare alternativ finns, exempel på detta är ekologisk odlad 

bomull där det under odlingen inte får användas några skadliga kemikalier (WWF 

2005). Dessa alternativ förbättrar produktionen ur miljösynpunkt men stora delar av 

problemen kvarstår då de inte minskar produktionen av ny denimväv. I takt med att 

befolkningen ökar krävs allt mer textilier vilket leder till stora mängder textilavfall. 
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Vikten av att ta hand om textilavfallet blir därför allt viktigare eftersom det påverkar 

både vårt samhälles ekonomi och miljö (Wang 2010). 

Vid tillverkning och tillskärning av jeans uppstår textilt spillmaterial. Det är material 

som inte används till produkten och räknas därmed som spill. Även fast det finns bra 

och väl utarbetade sätt att ta vara på textilt spillmaterial så var spillmaterialet från 

jeanstillverkningen år 1996 mer än 31 700 ton årligen i Amerika (McCurry 1996). 

Med tanke på den stora omfattningen av jeansförsäljning och spillmaterial är det 

relevant att, i linje med ett hållbarhetsperspektiv, ställa frågan om inte spillmaterialet 

från jeansproduktionen kan tas till vara på.  

1.3. SYFTE 

Syftet är att undersöka om textilt spillmaterial från jeanstillverkningen kan användas 

till kommersiella produkter. 

1.4. FORSKNINGSFRÅGOR 

1. Är det möjligt att av textilt spillmaterial från jeanstillverkningen tillverka en 

eller flera produkter utan att det syns att dessa är gjorda utav spillmaterial? 

2. I så fall vilken typ av produkt eller produkter? 

3. Hur mycket av spillmaterialet kan utnyttjas vid tillverkning av dessa eventuella 

produkter och vad kan man göra för att ta vara på det ej utnyttjade 

spillmaterialet? 

1.5. AVGRÄNSNINGAR 

Uppsatsen har avgränsats till att enbart undersöka spillmaterial från produktionen av 

jeansbyxor i 100 procent bomull, ingen annan produkt tillverkad av materialet denim 

tas upp. Ingen undersökning av vilka produkter som skulle vara mest lönsamma för 

återförsäljare att producera har gjorts.  
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2. METOD 

Uppsatsen är grundad på information från vetenskapliga artiklar, läroböcker, en 

marknadsanalys och intervjuer. Informationen har teoretiskt överförts till hur textilt 

spillmaterial kan användas till kommersiella produkter. Studien avslutas med förslag 

på kommersiell produkt gjord av textilt spillmaterial. Studier av tidigare forskning har 

gjorts inom specifika områden, exempelvis jeanstillverkning, tillskärning och 

spillmaterial. 

2.1. LITTERATURSTUDIE 

Genom Högskolan i Borås sökmotor Summon samt Google Scholar har data till 

uppsatsen inhämtas. Litteraturstudier över tidigare forskning kring jeans, denim, 

vävning, spillmaterial, tillskärningsprocessen, zero waste samt återvinning har legat 

till grund för att finna passande data. Tryckt litteratur har hämtats hos biblioteket på 

Högskolan i Borås. Primära sökord för studien är jeans, tillskärning, spillmaterial, 

denim, jeanstillverkning, läggbild och återvinning. Sökorden är noga utvalda för att 

kunna besvara frågeställningarna.  

2.2. INTERVJUER 

Undersökning av kunskapen hos aktuella respondenter för uppsatsen har utförts genom 

kvalitativa intervjuer. Det här har genomförts genom strukturerade mailintervjuer med 

frågor som är fastställda på förhand. Under intervjuerna ställdes enbart öppna 

kognitiva frågor som undersökte respondentens kunskap om ämnet (Harboe 2013). 

Fördelar med mailintervjuer är att de går snabbt att genomföra och kan genomföras 

hemifrån utan behov av lokal. Den här metoden valdes eftersom det är smidigt sätt 

som distribueras av undersökarna och sedan returneras direkt av respondenterna. Det 

här genomförs utan fysisk kontakt (Harboe 2013).  

Intervjuerna hade med fördel utförts via telefon då det lätt kan uppstå följdfrågor under 

intervjuernas gång. De företag som kontaktats hade tyvärr ingen möjlighet till det 

därav valdes mailintervju efter respondenternas önskemål. Respondenter för uppsatsen 

är Nudie Jeans Co, Denim Demon samt ett företag som valt att vara anonymt. 



 
4 

2.3. URVAL FÖR INTERVJUER 

Urvalet av respondenter gjordes efter deras kunskap i ämnet och valdes ut från 

jeansproducenter i skandinavien.  

Nudie Jeans Co är en producerande varumärkesleverantör vilket innebär att företaget 

producerar sina jeans själva och säljer genom egna och externa butiker (Hedén et al 

2010). Företaget Nudie Jeans Co grundades 2001 och är ett svenskt företag som lägger 

stor fokus på hållbarhet och miljö. Deras jeans är gjorda av 100 procent ekologisk 

bomull och de uppmuntrar konsumenterna att laga och återanvända sina jeans istället 

för att slänga och köpa nya. De jobbar även med återvinning av jeans genom att bryta 

ner dessa till bomullsfiber för återanvändning (Nudie Jeans u.å.). 

Nudie Jeans Co valdes ut som respondent eftersom de själva producerar sina jeans och 

därmed anses ha god kunskap om jeansproduktion. Den här uppsatsen har ett 

hållbarhetsfokus, det är därför relevant att studera ett företag som fokuserar på miljön 

samt hur de arbetar med spillmaterial från sin produktion. Då uppsatsen även ämnar ta 

fram en produkt utifrån jeansproduktionens textila spillmaterial anses intresset för 

detta finnas hos ett företag med hållbarhetsfokus. 

Ett av företagen som intervjuades valde av okända skäl att vara anonymt. 

Valmöjligheten att vara anonym erbjöds företagen för att möjliggöra att få svar från 

fler företag. Företaget som intervjuades kallas i uppsatsen för företag A. 

Företag A är ett skandinaviskt företag som producerar och säljer jeans. De fokuserar 

inte i första hand på jeans utan säljer alla typer av plagg. Företag A valdes ut som 

respondent för att de har god kunskap i ämnet eftersom de designar och producerar 

egna jeans. Företaget skiljer sig ifrån Nudie Jeans Co på så sätt att de inte har jeans 

som sin största försäljningsprodukt samt att de inte har ett lika uttalat miljötänk. Det 

kändes därför intressant att jämföra de båda företagens svar och se om och hur det 

skiljer sig åt. 
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Denim Demon är ett svenskt jeansproducerande företag med rötterna i norra Sverige 

som sedan 2006 har producerat och sålt jeans. 2009 började de jobba med ekologiska 

kollektioner och är fortfarande ett företag som vill jobba på det mest miljömedvetna 

sättet. Deras jeans sys i Italien och för Denim Demon är arbetsförhållanden viktigare 

än den ekonomiska förtjänsten (Samer 2009).  

2.4. MARKNADSANALYS 

Marknadsanalysen av textila accessoarer i butiker genomfördes i form av en kvalitativ 

och icke-deltagande observation, vilket innebar anonyma kundbesök i flera butiker där 

målinriktade observationer utfördes (Harboe 2013). Eftersom observationerna skulle 

leda till att uppfylla uppsatsens syfte och frågeställning var det tydligt vad som skulle 

observeras i butikerna och därför genomfördes en strukturerad observation (Patel et al 

2003). Fokus för besöket i butikerna var att undersöka vilka textila accessoarer som 

såldes i butiken. Urval för observationen var att titta på skandinaviska butiker som 

säljer jeans samt accessoarer. Då observationer är tidskrävande valdes tio butiker ut för 

analys. En risk med marknadsanalysen är att den personliga bilden av accessoarer 

genomsyrat analysen trots det aktiva valet att gå in med ett neutralt synsätt (Patel et al 

2003). För att se hela marknadsanalysen se bilaga 5. 

2.5. PRODUKTFRAMTAGNING 

För att forma och ta fram en eller flera produkter har, utöver informationen i teoretiska 

referensramen, intervjuerna samt marknadsanalysen, en explorativ process tillämpats 

(Harboe 2013). Det för att forma en bild av vilken slags produkt som skulle kunna 

tillverkas utav textilt spillmaterial.   

Fokus vid framtagningen har varit att produkten ska vara tillverkad helt av 

spillmaterial men samtidigt att det inte ska vara synligt att de är gjorda av 

spillmaterial. Ingen hoplappning av spillbitarbitar för att skapa en större bit har därför 

gjorts. Materialets förutsättningar har avgjort vilken produkt som tillverkats och vilken 

design denna fått. Studien har inte utgått i från en produkt man ville ta fram för att 

sedan se om detta var möjligt eller inte.  
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2.6. KÄLLKRITIK 

I uppsatsen används läroböcker, det eftersom ämnet jeans inte är aktuellt inom dagens 

forskning utan till stor del bygger på äldre kunskap. Litteraturen är relevant och har en 

aktuell datering. Allt material hämtat från internet är utvalt  på grund av att det handlar 

om jeans och informationen är därför väsentlig. Kritik kan riktas mot dessa källor då 

vissa inte bygger på vetenskaplig forskning. De ansågs dock nödvändiga för uppsatsen 

och eftersom informationen inte kunde hittas på annat sätt har de trots det inkluderats. 

Det visade sig vara svårt att få tag i företag som ville ställa upp på intervjuer, 

uppsatsen grundas därför endast på tre intervjuer vilket kan ha påverkat resultatet. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

De ämnen som presenteras i den teoretiska referensramen är noga utvalda för att ge 

läsaren förståelse för hur jeans är tillverkade, hur spillmaterial uppkommer, hur bomull 

kan återvinnas, zero waste-produktion samt återvinning.  

3.1. VÄV 

Vävning är en process där två trådsystem sammanflätas vinkelrätt mot varandra. 

Trådsystemet i längdriktningen heter varp och trådsystemet i tvärriktningen heter väft 

(Kärrman 2005). Vävningen sker i vävstol eller vävmaskin. Vävmaskinen gör 

väftinlägg från ett och samma håll där en gripare för tråden från ett håll till det andra 

och trådarna klipps av efter varje inlägg. Vävstolen för väfttråden fram och tillbaka 

med hjälp av en trådrulle upprullad i en skyttel utan att klippa av garnet. Varpen är fäst 

på en varpbom och går rakt ner till en tygbom. Väftinlägget kommer in från en 90 

graders vinkel och flätas samman med varpen (se bild A). Varpen och väften bildar 

tillsammans ett vävt material. Bredden på väven bestäms utav storleken och bredden 

på vävmaskinen alternativt vävstolen (Humphries 2009 B).  

 

Kypertväv (bild A) 
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3.2. KYPERTVÄV 

Kypert är en bindningsteknik där väftinslagen har en rytm på 2/1 eller 3/1, med en 

lutning åt höger eller vänster. Den första siffran anger hur många väftinslag som går 

under varptråden och den andra siffran anger antalet inslag som över under (se bild A) 

(Humphries 2009 A). Kypertväven har uttrycket av att garntrådarna går diagonalt i 

väven uppifrån och ner (Kärrman 2010). 

I kypertväven kan trådarna packas tätt ihop vilket gör väven stark, tjock och tät. 

Kypertväven är stabil och motståndskraftig mot veckbildning. Lätta och tunna 

kypertvävar används vanligen för klänningar, slipsar och halsdukar medans tyngre och 

tjockare används för jeans och ytterkläder (Akou 2005). 

3.3. JEANS 

Jeans är en byxa traditionellt gjord utav 3/1 kypertväv i 100 procent bomull där väften 

är ofärgad och varpen är blå, färgad med indigo. Naturlig indigo har använts runt om i 

världen sen cirka 7000 år före kristus för att färga bomull i blåa nyanser (Chakraborty 

et al 2004). Kombinationen av indigoblåa varptrådar och oblekta väfttrådar kallas 

denim. Denimväven får en tydlig rät- och avigsida där antingen varpen eller väften 

dominerar (Humphries 2009 A). I denimprodukter är det vanligast förekommande med 

en högerlutande kypert på grund utav minskad vridning och reklamationsfall i 

slutprodukten, i detta fall jeansbyxor (Hakanson 1976).  

Standard femfickors-jeansen består traditionellt utav 15 separata delar som 

tillsammans bildar ett par jeans (Råd & Rön 2011). Namnet denim är en 

sammandragning av de franska orden serge de Nîmes som är en kypertväv som 

användes utav seglare i den franska staden Nîmes (Humphries 2009 A).  

  



 
9 

 

 

Läggbild för jeans (bild B) 

3.4. TILLSKÄRNING 

Vid tillverkning av beklädnadsplagg används datasystemet CAD (computer aided 

design). CAD är ett datorstöd som används vid bland annat design och 

mönsterkonstruktion. CAD-systemet fungerar genom kommunikation mellan 

användare och dator som sker via en grafisk platta med penna eller mus. Med hjälp av 

detta system får designern stora möjligheter att på ett enkelt sätt justera och förbättra 

sin design. Det ger även möjligheten att applicera det önskade materialet/tyget på 

plagget för att få en tydligare bild av hur det färdiga plagget kan komma att se ut 

(Hedén et al 2010).  

När skissen av plagget är färdig ritas plaggets olika delar upp till mönsterdelar, även 

här används CAD. Under mönsterkonstruktionen kan designern rita upp de olika 

mönsterdelarna, ändra detaljer och mönster samt skapa nya mönster av befintliga 

plagg. När mönsterdelarna är färdiga placeras de ut på tyget. CAD-systemet ger 

designern möjlighet att lägga ut de olika mönsterdelarna i datorn och få hjälp med att 
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placera dessa för att få ut så mycket som möjligt av tyget (Hedén et al 2004). Det 

fungerar som ett pussel där man med hjälp av programmet provar sig fram för att 

placera de olika delarna i relation till varandra med så lite utrymme som möjligt 

emellan dessa. Tyget mellan de olika mönsterdelarna som inte utnyttjas blir spill 

(Tyler 2009).  

 

CAD-program (bild C) 

Efter att mönsterdelarna placerats ut intill varandra skrivs ritningen ut på film eller 

papper med hjälp av en skrivare i storformat som heter plotter. Den utskrivna ritningen 

kallas för läggbild och används sedan som mall vid jeansutskärningen. Ritningen på 

mönsterdelarna placeras sedan ut på tyget för att skäras ut (Hedén et al 2010). Vid 

placering av den utskrivna ritningen på tyget måste hänsyn tas till tygets karaktär. 

Exempelvis påverkar olikheter på tygets avigsida och rätsida, varpen och väftens 

riktning (i det fall det rör sig om väv), behov av att matcha mönstrat tyg, mönsterbredd 

samt tygets bredd. När mönsterdelarna läggs ut på tyget går man oftast efter 

trådriktningen i tyget. På mönsterdelarna finns en linje utritad som placeras i linje med 

trådrakan, i detta fall med varpens riktning i tyget (syns i bild B). Utskärningen sker 

ofta på flera tyglager samtidigt beroende på hur stor ordern är och vilken 

utskärningsmetod företaget använder (se bild D). 
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Tyglager (bild D) 

Det finns en mängd olika tekniker och maskiner för utskärning av plaggdelar. 

Exempelvis kniv, vatten, laser och plasma. Utskärning med kniv kan ske manuellt med 

handskärmaskin eller automatisk med maskin. Det är den vanligaste metoden vid 

utskärning av klädesplagg. Utskärning med vatten är en automatisk metod där 

plaggdelarna skärs ut med hjälp av en tunn stark vattenstråle. Den här metoden kan 

fransa upp tyget och används därför främst på material där höga temperaturer bör 

undvikas, exempelvis vinyl och läder. Laserutskärning sker med en kraftfull ljusstråle 

som utan tryck skär igenom förångning av tyget. Utskärning med laser sker i dubbla 

hastigheten jämfört med utskärning med kniv. Laserutskärningen genererar värme 

vilket kan göra att flera lager tyg smälter samman, därför används laser främst vid 

utskärning av endast ett tyglager. Även utskärning med plasma-jet lämpar sig bäst vid 

utskärning av endast ett lager. Plasmametoden liknar lasern och styrs med en dator, 

själva utskärningen sker med en högtempererad gasstråle (Glock et al 2004) (Tyler 

2009).  
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3.5. SPILLMATERIAL 

Företag har oftast en standard för hur mycket av tyget som måste användas. Ett företag 

som tillverkar basplagg kan utnyttja en större del av tyget än ett företag som tillverkar 

plagg med fler delar och detaljer. Mängden spill varierar från företag till företag men 

ligger normalt runt 5-15 procent (Glock et al 2004).  

Exempel på hur spill från denimproduktionen kan användas är till denim-isolering där 

materialet används till att isolera bland annat väggar (Carrico et al 2014). Det går även 

att återvinna denimspill genom att bryta ner spillbitarna till bomullsfiber som spinns 

till nytt garn som kan vävas till nytt material (Nudie Jeans u.å.). Olika sätt att ta till 

vara på och använda det textila spillmaterialet har tagits fram både genom 

återanvändning och återvinning (Wang 2010).  

3.6. ÅTERVINNING 

Återvinning av textilier sker både av pre-consumer waste, som är material och fibrer 

från textilindustrin och post-consumer waste som är klädesplagg, hemtextil och 

liknande som konsumenterna tröttnat på och vill göra sig av med. Det material som 

uppkommer vid tillskärning av jeansbyxan är pre-consumer waste (Wang 2006). 

Återvinning av det textila materialet kan ske antingen mekaniskt eller kemiskt. 

Mekanisk återvinning sker genom att det textila material som samlats ihop först 

sorteras. En stor del av den textil som sorteras går till återanvändning eller tillverkning 

av högkvalitativt papper. Det övriga materialet går till återvinning vilket baseras på 

fiberinnehållet och den mängd färg- och behandlingsämnen som fibrerna innehåller. 

Därefter är den vanligaste metoden att materialet skärs ner till mycket små bitar. Det 

här materialet kan direkt användas till nonwoven-material (formpressat material) eller 

som stoppning till exempelvis isolering, möbler, högtalare med mera. Just denim väv 

har visat sig vara mycket fördelaktigt att återvinna då det är lätt att fördela ner till 

mindre bitar och det finns stora mängder produkter som återvunnen denim kan 

användas till (Collier 2007). År 1998 så återvann ett tyskt företag delar från jeans i 

bomull till omfattningen av 1,5 ton per år för att göra kompositer (Sule et al 2001). 

Övrigt material går vidare till återvinning för att bli nytt garn (Collier 2007). 
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Vid återvinning av bomullsfibrer som ska bli nytt garn måste fibern brytas ned och 

spinnas om.  Dessa processer gör att bomullsfiberns egenskaper försämras och fibern 

blir svagare (Halimi et al 2008). Kemisk återvinning, som sker genom nedbrytning 

med kemikalier, tenderar att skada fibrernas egenskaper mer än vid mekanisk 

återvinning, framförallt gällande cellulosa fibrer, därför används den här metoden 

oftast inte vid återvinning av fibrer som ska bli nytt garn (Rojas et al 2007). 

Bomullens kvalitet mäts i fibrernas längd, hur många korta fibrer den innehåller samt 

bomullens mognad. De här olika parametrarna är väldigt viktiga i fastställandet av den 

återvunna bomullens användbarhet och därmed även vilken mängd av de återvunna 

fibrerna som kan användas i en slutprodukt utan att det påverkar produktens kvalitet. 

Vid uppskattning av ett garns kvalitet är de viktigaste parametrarna styrka, töjning och 

oregelbundenhet i garnet, det är dessa som noga måste testas vid användning av 

återvunna fibrer i ett garn. Mängden återvunna fibrer i ett garn påverkar egenskaper, 

desto mer återvunna fibrer som tillförts desto sämre blir egenskaperna (Halimi et al 

2008). Resultatet av undersökningen i artikeln Cotton waste recycling: Quantitative 

and qualitative assessment, utförd av Halimi, Hassen och Sakli (2008) visar att det går 

att blanda i upp till 25 procent återvunna bomullsfibrer utan att styrkan, töjbarheten 

eller mängden oregelbundenheter i garnet försämras. Blandar man i ytterligare 

återvunna fibrer i garnet försämras garnets kvalitet och i sin tur även slutprodukten.  
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3.7. ZERO WASTE 

Forskning har gjorts på hur spillmaterial skulle kunna undvikas genom att arbeta med 

zero waste. Det innebär att plaggets mönsterdelar under designprocessen utformas så 

att de passar ihop utan tomrum emellan, därmed utnyttjas hela tyget. Det finns ingen 

idealisk metod för att skapa mönster till zero waste-plagg i olika storlekar. Det beror 

på att ytan tyg som ska fyllas är begränsad och därför kan inte en mönsterdel förstoras 

eller förminskas utan att det påverkar de övriga mönsterdelarna. Skulle exempelvis ett 

byxben förstoras skulle det krävas att en eller flera av de andra mönsterdelarna 

minskades (Carrico et al 2014). 

Ytterligare ett problem i skapandet av zero waste-plagg är att utnyttja hela tyget på 

bredden och längden utan att behöva addera onödiga detaljer till plagget. Kritik riktas 

mot zero waste-plagg eftersom försök att minska spillmaterialet i många fall resulterar 

i att tyg adderas till plagget och att dess design ändras. Det är därför svårt för företag 

att använda sig av den här metoden och samtidigt behålla designen och passformen på 

sina plagg (Carrico et al 2014).  

Adidas och Stella McCartney gjorde år 2013 en zero waste-kollektion med sportplagg 

där 95 procent av materialet utnyttjades och de resterande 5 procenten återvanns 

(Stella McCartney 2014).  
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3.8. ZERO WASTE-JEANS 

Den traditionella jeansbyxan består som tidigare nämnt av kypertväv vilket ger en 

diagonal lutning på 45 grader i tyget. Denimväven går ofta diagonalt ned åt vänster 

(sett framifrån) över hela jeansbyxan vilket ger den sitt speciella utseende (Se bild E & 

F). Det är därför viktigt vid placering av mönsterdelarna på denimtyget att dessa 

placeras i rätt vinkel så att inte lutningen i denimtyget hamnar i en annan vinkel eller i 

olika vinklar på olika plaggdelarna. Det här gör det svårare att placera mönsterdelarna 

för att utnyttja hela tyget, exempelvis vid zero waste där delarna inte kan flyttas runt 

hur som helst (Tyler 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Närbild på jeans (bild E) (bild F) 

Zero waste-jeans har designats och sytts upp av bland annat Timo Rissanen på Parsons 

the New School for Design (se bild G). Även de nämner svårigheterna med att 

applicera zero waste på plagg i massproduktionen, det på grund utav att man inte vill 

offra jeansens design och känsla för att skapa en hållbar design och produkt (New 

York Times u.å.).  

 



 
16 

 

Läggbild för zero waste-jeans (bild G) 

Även på Nudie Jeans hemsida finns information om svårigheterna med att applicera 

zero waste-metoden på massproduktionen (Nudie Jeans 2014). 

“In fashion, the talk of the town is zero-waste fashion, where 

garments are made in a way that produces little or no spillage in the 

production. This is great, but you run the risk of getting futuristic 

garments more suited for the runway, or space, than everyday life. 

Since Nudie Jeans is not about fashion, our goal is to create 

garments that you can actually wear” (Nudie Jeans 2014). 
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4. EMPIRI 

4.1. SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER 

Informationen som framkommit genom de kvalitativa intervjuerna visar att 

spillmaterialets storlek skiljer sig åt hos olika företag, både procentuellt och i 

kvadratcentimeter. Respondenterna använder sig av både automatiskt och manuell 

utskärning vid jeanstillskärningen. Denimvävens bredd ligger mellan 90 till 170 

centimeter och tygåtgången varierar mellan 130 till 250 centimeter1. 

Nudie Jeans har mellan 14-17 procent spill vid utskärning av ett par jeans. Den största 

textila spillbit som uppkommer vid utskärning av deras jeans är cirka 30 

kvadratcentimeter stor. De använder sig idag utav ett externt företag som samlar ihop 

spillmaterial och återvinner det till fibernivå2. Företag A har inget uttalat sätt för att ta 

till vara på sitt spillmaterial som är mellan 16-20 procent av väven. Deras största 

spillbit är cirka 45 kvadratcentimeter stor3. Denim Demon textila spill varierar från 

modell och storlek på jeansen men det ligger runt 10 procent. De kan inte svara på hur 

stor den största spillbiten är i kvadratcentimetermått. Denim Demon kastar de minsta 

bitarna av spillmaterialet och sparar de största bitarna ifall det behövs vid ett fel i 

produktionen4. 

Nudie Jeans jobbar aktivt med återvinning av sina produkter. Materialet används 

exempelvis till trasmattor, pallar och kepsar. Spillmaterialet från deras läderprodukter 

används till patchar och nyckelringar i dagsläget5.  

Denim Demon har provat att återvinna sitt spillmaterial från jeansproduktionen för att 

producera trasmattor men de nämner svårigheterna att ta hand om de minsta bitarna6.  

                                                             

1 Hanna Svedman på Nudie Jeans (2015), person A på företag A (2015) & Anton Olsson på Denim Demon (2015) 

2 Hanna Svedman på Nudie Jeans (2015) 

3 Person A på Företag A (2015) 

4 Anton Olsson på Denim Demon (2015) 

5 Hanna Svedman på Nudie Jeans (2015) 
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Respondenterna ser positivt på möjligheten att använda sitt textila spillmaterial vid 

jeanstillverkningen till nya kommersiellt säljbara produkter7. 

4.2. UTRÄKNING AV SPILLMATERIAL 

Mängden textilt spill varierar mellan Nudie Jeans, företag A och Denim Demon. 

Nedan visas exempel på hur mycket spillmaterial de olika företagen har i 

kvadratcentimeter.  

4.2.1. EXEMPEL NUDIE JEANS 

Nudie Jeans har en vävbredd som är mellan 150 och 155 centimeter och en tygåtgång 

på 130 centimeter. Det textila spillet varierar mellan 14-17 procent. 

Arean= basen * höjden (Matteguiden u.å.) 

150 centimeter * 130 centimeter = 19 500 kvadratcentimeter 

155 centimeter * 130 centimeter = 20 150 kvadratcentimeter 

 

  

                                                                                                                                                                                

6 Anton Olsson på Denim Demon (2015) 

7 Person A på Företag A (2015), Hanna Svedman på Nudie Jeans (2015) & Anton Olsson på Denim 
Demon (2015) 
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 Delen = andelen * det hela (Matteboken u.å.) 

0,14 * 19 500 = 2 730 kvadratcentimeter 

0,17 * 19 500 = 3 315 kvadratcentimeter 

0,14 * 20 150 = 2 821 kvadratcentimeter 

0,17 * 20 150 = 3 425,5 kvadratcentimeter 

  

Det här visar ett resultat på textilt spill som ligger mellan 2 730 och 3 415,5 

kvadratcentimeter för varje jeansbyxa.  
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4.2.2. EXEMPEL FÖRETAG A 

Företag A har en vävbredd på 150 centimeter och en tygåtgång på 140 centimeter samt 

ett procentuellt spill mellan 16-20 procent.  

 

Arean= basen * höjden (Matteguiden u.å.) 

150 centimeter * 140 centimeter = 21 000 kvadratcentimeter 

 

 Delen = andelen * det hela (Matteboken u.å.) 

0,16 * 21 000 = 3 360 kvadratcentimeter 

0,20 * 21 000 = 4 200 kvadratcentimeter 

 

Det här visar ett resultat på textilt spill som ligger mellan 3 360 och 4 200 

kvadratcentimeter för varje jeansbyxa.  
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4.2.3. EXEMPEL DENIM DEMON 

Denim Demon har en vävbredd mellan 90 till 170 centimeter och en tygåtgång mellan 

130 centimeter till 250 centimeter beroende på vävbredden. Spillet varierar mellan 

olika modeller och storlekar men ligger vanligtvis runt 10 procent.  

Arean= basen * höjden (Matteguiden u.å.) 

90 centimeter * 250 centimeter = 22 500 kvadratcentimeter 

170 centimeter * 130 centimeter = 22 100 kvadratcentimeter 

 

 Delen = andelen * det hela (Matteboken u.å.) 

0,10 * 22 500 = 2 250 kvadratcentimeter 

0,10 * 22 100 = 2 210 kvadratcentimeter 

 

Uträkningen visar på ett spill mellan 2 210 och 2 250 kvadratcentimeter beroende på 

tygbredd och tygåtgång.  
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4.4. MARKNADSANALYS AV ACCESSOARER  

Nedan redovisas en sammanställning av analysen av accessoarer hos skandinaviska 

butiker som säljer både jeans och accessoarer som utförts. Den syftar främst till att 

besvara forskningsfrågorna 1 och 2 där vi vill se vilken typ av produkt som idag är 

kommersiell. För att läsa marknadsanalysen i fullständigt format se bilaga nummer 5.  

 

 

Undersökning av accessoarer (bilaga 5) 

Respondenterna för marknadsanalysen var Nudie Jeans, Dr Denim, ONLY, Monki, Dr 

Denim, Denim Demon, Weekday, Tiger of Sweden, Jack & Jones samt ett anonymt 

företag (företag A)  
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Undersökningen av tio skandinaviska företag visar att sju av tio har kepsar och väskor 

i deras sortiment. Sex butiker sålde plånböcker och hälften av företagen sålde skärp. 

Fyra av tio butiker sålde nyckelringar samt en butik hade en plånbok med nyckelring i 

ett.  

 

 

 

 

 

 

Plånbok från Nudie (Bild H) & Fluga från Tiger of Sweden (Bild I) 

 

4.5. FRAMTAGNING AV KOMMERSIELL PRODUKT 

Vid framtagningen av vilken eller vilka produkter som skulle kunna tillverkas utav det 

textila spillmaterialet har hänsyn i första hand tagits till den information som insamlats 

genom intervjuerna angående spillbitarnas storlek i kvadratcentimeter. Studien ämnade 

ta fram en produkt eller flera produkter utan att lappa ihop spillbitar eftersom det inte 

skulle vara synligt att produkterna var gjorda av spillmaterial. Även de största 

spillbitarnas storlek är relativt små vilket därför begränsar möjligheterna att tillverka 

större accessoarer.   

Spillbitarnas form varierar och eftersom information om vilken exakt form företagens 

spillbitar har saknades har studien utgått ifrån bitarnas kvadratcentimetermått. Utöver 

spillbitarnas storlek har studien utgått från vilka accessoarer som finns på marknaden 

idag. Därefter har de produkter, som med hänsyn till spillbitarnas storlek, som var 

möjliga att tillverka valts ut. 

 



 
24 

Produkterna som har tagits fram utifrån ovan nämnda förutsättningar är nyckelringar. 

Då företagens största spillbitar var förhållandevis små och studien inte har för avsikt 

att lappa ihop flera spillbitar var nyckelringar den enda av de accessoarer som 

produktundersökningen fått fram som kunde tas fram.  

Tre olika nyckelringar med olika mått har tagits fram som exempel på hur dessa skulle 

kunna se ut tillverkade av spillbitar med olika former och storlekar. Designen har 

inspirerats av nyckelringar som finns på marknaden idag och vi har valt att plocka in 

Nudie Jeans logotyp för att få en mer trovärdig produkt.  
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4.5.1. EXEMPEL 1 

Nyckelring med framsida och baksida av denimspill där spillbitarna är 6 centimeter * 

2,5 centimeter. Det ger en användning utav 30 kvadratcentimeter spillmaterial 

uppdelat på två bitar.  
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4.5.2. EXEMPEL 2 

Den här nyckelringen består endast av en spillbit som är 11 centimeter * 3 centimeter 

vilket är 33 kvadratcentimeter. 
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4.5.3. EXEMPEL 3 

Sista exemplet är en nyckelring med samma design som kan göras med en eller två 

spillbitar beroende på hur stora bitarna är. Första nyckelringen består av två bitar som 

vardera är 5 centimeter * 5 centimeter. Det är 25 kvadratcentimeter på varje bit och ger 

ett resultat på 50 kvadratcentimeter. 
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Andra exemplet på exempel 3 är en spillbit med måtten 9 centimeter * 5 centimeter. 

Det ger en användning utav 45 kvadratcentimeter. 
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5. DISKUSSION 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om textilt spillmaterial från 

jeanstillverkningen kunde användas till kommersiellt produkter. Förslag på detta gavs i 

tre exempelprodukter. 

För att besvara syftet så ställdes tre forskningsfrågor; “Är det möjligt att av textilt 

spillmaterial från jeanstillverkningen tillverka en eller flera produkter utan att det 

syns att dessa är gjorda utav spillmaterial?”, “I så fall vilken typ av produkt eller 

produkter?” och “Hur mycket av spillmaterialet kan utnyttjas vid tillverkning av dessa 

eventuella produkter och vad kan man göra för att ta vara på det ej utnyttjade 

spillmaterialet?” 

 

5.1. ÄR DET MÖJLIGT ATT AV TEXTILT SPILLMATERIAL FRÅN 
JEANSTILLVERKNINGEN TILLVERKA EN ELLER FLERA PRODUKTER 
UTAN ATT DET SYNS ATT DESSA ÄR GJORDA UTAV SPILLMATERIAL? 

Ja, det är möjligt att tillverka produkter genom att använda sig utav de största textila 

spillbitarna från jeanstillverkningen. Det sker genom att ta till vara på det överblivna 

materialet direkt efter utskärningen utan att bryta ner det och tillverka nytt material. 

Mängden textilt spill varierar från producent till producent samt vilken design jeansen 

har. Resultatet av undersökningen visar att det textila spillmaterialet vid 

jeanstillverkningen ligger mellan 10-20 procent av denimväven vid utskärningen av ett 

par jeans. Det ger ett resultat på mellan 2 210 och 4 200 kvadratcentimeter textilt spill 

per jeans. Resultatet visar att de största spillbitarna varierar i storlek mellan 30 

kvadratcentimeter och 45 kvadratcentimeter. Dessa bitar utgör cirka en tiondel av den 

totala mängden denimspill som blir till vid utskärningen av ett par jeans. Resultatet 

efter sammanställning av teori och empiri är att det endast rör sig om tillverkning av 

små produkter. Det beror på att även de största spillbitar som uppkommer är relativt 

små bitar.  
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5.2. I SÅ FALL VILKEN TYP AV PRODUKT ELLER PRODUKTER? 

Resultatet från framtagning av produkter visar att utav de accessoarer som företagen i 

produktundersökningen hade går det endast att tillverka nyckelringar utan att behöva 

lappa ihop flera spillbitar. Nyckelringarna kan ha olika former beroende på 

spillbitarnas form och storlek.  

 

5.3. HUR MYCKET AV SPILLMATERIALET KAN UTNYTTJAS VID 
TILLVERKNING AV DESSA EVENTUELLA PRODUKTER OCH VAD KAN 
MAN GÖRA FÖR ATT TA VARA PÅ DET EJ UTNYTTJADE 
SPILLMATERIALET? 

För att tillverka produkter utav spillmaterialet kan endast de största spillbitarna 

användas. De mindre bitarna är för små för att kunna användas till produkter utan att 

sätta ihop flera med varandra för att bilda en större bit vilken studien ville undvika. De 

stora bitarna utgör ungefär 10 procent av det totala spillet vilket resulterar i outnyttjat 

spill på cirka 90 procent.  

Det överblivna spillmaterialet kan tas till vara på genom återvinning. Materialet kan 

återvinnas till isolering av väggar och stoppning av möbler med mera eller brytas ned 

till fiber nivå och användas vid spinnande av nytt garn. 

 

5.4. METODDISKUSSION 

Resultatet har påverkats av intervjuteknik samt val av forskningsområden. Det har 

över lag varit svårt att få tag i respondenter som velat ställa upp på intervjuer vilket 

påverkat resultatet av uppsatsen. Då de företag som kontaktats inte har haft möjlighet 

att ställa upp på intervjuer via telefon har därför intervjuerna skett genom mailkontakt. 

Det har påverkat resultatet genom begränsade möjligheter att utveckla och formulera 

både frågor och svar samt att ställa och få svar på följdfrågor. På grund av bristfälliga 

svar från tänkta respondenter har endast tre olika källor använts för att grunda 

undersökningen på. Under uppsatsens gång har vi fått en känsla av att vissa företag 
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inte vill gå ut med den här sortens information då det kan vara känsligt för företaget. 

Hade studien haft fler respondenter kunde resultatet blivit annorlunda och det hade 

även funnits möjligheter att jämföra flera olika företag för att se hur deras svar skiljt 

sig åt. Fler respondenter hade även gjort uppsatsen mer trovärdig. 

Uppsatsen ämnade undersöka spillmaterialet hos skandinaviska jeansproducenter och 

därför finns det anledning att ifrågasätta om resultatet hade blivit annorlunda om 

undersökning av företag från flera olika delar i världen gjorts. Det hade även gett ett 

större urval av företag att kontakta vilket med största sannolikhet skulle resulterat i fler 

intervjuer. 

De forskningsområden som undersökts i uppsatsen valdes ut eftersom de ansågs vara 

relevanta för ämnet samt för att ge läsaren förkunskap och skapa intresse och 

förståelse i ämnet. Val av andra eller ytterligare forskningsområden hade med största 

sannolikhet påverkat slutsatsen eftersom det funnits annan eller ytterligare information 

att ta hänsyn till vid sammanställning av resultatet.  

 

5.5 RESULTATDISKUSSION 

Uppsatsens resultat anses vara pålitligt därför att litteraturstudien stödjer resultatet från 

intervjuerna om att det blir cirka 15 procent spill vid tillskärning utav ett plagg. Det 

här är en stor mängd material som inte används och som behöver tas till vara på. Trots 

den stora mängden spill som blir till vid utskärning av ett par jeans är det svårt att ta 

fram en produkt utav det utan att tvingas lappa ihop bitar. Det på grund utav att det 

spillmaterial som uppkommer till största delen består av små bitar som är svåra att 

använda. Det går enkelt att ta fram små produkter som exempelvis nyckelringar men 

större produkter kräver troligtvis mer produktutvecklingsarbete och tid. Tillverkningen 

av nyckelringar eller liknande produkter skulle kunna vara intressant för företag som 

har den typen av produkter i sitt sortiment. Det är dock inget som skulle lösa 

problemet med de stora mängder spill som blir vid jeanstillskärningen. 
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Om mönsterdelarna kunde placeras så att allt spillmaterial kunde samlas på ett och 

samma ställe i väven istället för utspritt som i dagsläget skulle producenterna få ut en 

spillbit på ungefär 30 centimeter * 100 centimeter. Det skulle innebära att företagen 

kunde använda spillmaterialet för tillverkning av större produkter och därmed ta till 

vara på en större mängd av sitt spillmaterial.  

Under arbetets gång har information som ifrågasätter det resultat vi fått fram genom 

vår teorietiska undersökning och de intervjuer som gjorts framkommit. Dessa källor 

har varit mindre pålitliga och har därför inte inkluderats i teorin. Källorna visar att det 

textila spillmaterialet vid jeansutskärningen kan bli både mer eller mindre än det som 

redovisas i empirin (video A & video B). Informationen ger funderingar kring 

huruvida spillmaterialet skulle kunna minimeras mer än vad företagen som intervjuats 

gör idag. I en av dessa källor har spillmaterialet kunnat minimeras till endast 7 procent 

vilket är betydligt mindre än den information respondenterna givit. Möjligheter finns 

alltså till ytterligare minimering av spillmaterialet, frågan är bara om det kan göras och 

fortfarande behålla samma design och passform.  

Att behålla passform och design är även anledningar till att zero waste idag inte 

används i massproduktionen. Efter en jämförelse mellan två olika läggbilder (bild A 

och bild G) kan det konstateras att ett par vanliga femfickors jeans innehåller cirka 15 

delar medans zero waste-jeans innehåller fler delar. Lika mycket material går alltså åt 

till vanliga jeans som till zero waste jeans. Skillnaden är att vid utskärningen av 

vanliga jeans uppkommer spill och vid zero waste-jeans används allt material. Det är 

komplicerat att göra zero waste-jeans i olika storlekar då plaggdelarna måste klippas ut 

enligt trådrakan. Kypertväven gör att jeans inte kan klippas ut hur som helst utan 

måste anpassas efter vävens bred och design. Anledningen till att stora företag inte 

använder sig utav zero waste-jeans är troligtvis för att det inte anses vara lika säljbart 

med jeans som innehåller de extra detaljer som tillkommer då man undviker 

spillmaterialet. Passformen påverkas alltså av zero waste-tekniken och jeansen 

kommer då inte att följa aktuella modetrender.  
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Under studiens gång har inga exempel på jeans som massproducerats i en zero waste-

kollektion funnits. Det finns däremot exempel på zero waste-jeans framtagna för att 

visa att möjligheten finns. De zero waste-jeans som hittats under arbetets gång skiljer 

sig markant i design och passform jämfört med jeans tillverkade av exempelvis Nudie 

Jeans. Det bekräftar även den information som funnits under den teoretiska 

undersökningen om zero waste-produktionen. Zero waste tekniken kan i framtiden 

komma att utvecklas till att fungera i massproduktionen genom att behålla den design 

som jeansproducenterna önskar och konsumenterna efterfrågar. 

Att studien enbart undersöker vilka produkter som kan tillverkas utan att se ut att vara 

gjorda av spill har begränsat resultatet. Om studien även undersökt produkter 

tillverkade genom hoplappade bitar spillmaterial hade troligtvis resultatet blivit att det 

är möjligt tillverka en annan typ av produkter. Den här begränsningen gjordes 

eftersom studien ämnade ta fram en produkt som skulle vara kommersiell. Vår åsikt 

var att en produkt av synligt ihoplappade spillbitar inte skulle vara lika säljbar som en 

produkt där det inte är synligt. Denna åsikt grundas på att de produkter som säljs på 

marknaden har en sådan design. Hade företag ansett att produkter med en design av 

hoplappade bitar var mer säljbar hade de förmodligen designat sina produkter så 

istället. 
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6. VIDARE FORSKNING 

Förslag till fortsatt forskning är att undersöka om det skulle vara ekonomiskt lönsamt 

att tillverka den här typen av produkter och ta reda på vilken exakt form de textila 

spillbitarna från jeanstillverkningen har. Det hade även, utifrån denna uppsats resultat, 

varit intressant att undersöka om och i så fall hur zero waste kan utvecklas för att bli 

användbart i massproduktion för att på så sätt helt undvika problemet med 

spillmaterial.  
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7. SLUTSATS 

Skandinaviska jeansproducenter kan välja att använda sitt textila spillmaterial vid 

jeanstillverkningen till att skapa kommersiella produkter istället för att kasta 

materialet. Det är dock endast de största spillbitarna som är användbara vid 

tillverkning av nya produkter i de fall producenterna vill undvika att lappa ihop flera 

små bitar. Det leder till att det mesta av spillmaterial inte kommer till användning. 

Slutsatsen är därmed att det är möjligt att tillverka små produkter som nyckelringar av 

denimspillet men för att ta till vara på allt spill krävs även andra metoder. Det kan till 

exempel vara metoder för återvinning där spillmaterialet kan säljas till företag som 

återvinner eller använder det som det är. Återvinning kan ske genom nedbrytning till 

fibernivå för att sedan skapa nytt garn av materialet och genom återanvändning kan 

spillet användas till bland annat isolering av väggar och stoppning av möbler. 

Utöver återvinning av spillmaterialet kan jeanstillverkarna försöka undvika så mycket 

spill som möjligt genom att arbeta fram sätt där det spill som ska skäras bort samlas på 

ett ställe för att skapa större bitar eller att använda zero waste för att undvika spill helt 

och hållet. De här metoderna kräver mer utveckling för att fungera och kunna 

användas i massproduktionen av jeans. Idag resulterar användning av dessa metoder i 

ändrad design och passform på jeansen. 

Uppsatsen belyser problem samt lösningar på de svårigheter som finns med att 

undvika eller minska ner mängden spillmaterial som blir till vid jeansproduktionen. 

Uppsatsen och dess resultat kan därför guida företag i sitt arbete med spillmaterial mot 

en mer hållbar produktion. Det genom den information som arbetet tar upp om vilka 

alternativ som finns för hantering av den här typen av material.  
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BILAGOR 

BILAGA 1 

Mailfrågor till producerande varumärkesleverantörer  

1. När ni skär ut jeans, hur mycket spillmaterial blir det då i %? 

2. Hur stor blir er största spillbit i cm^2? 

3. Vilken tygbredd och tygåtgång har ni vid jeansproduktionen?  

4. Vilken utskärningsmetod använder ni er av? 

5. Vad gör ni med spillmaterialet från jeansproduktionen idag? 

6. Finns det något intresse för er att använda spillmaterialet för att skapa nya 

produkter? 

 

 

  



 

BILAGA 2 

Hanna Svedman 

Produktutvecklare på Nudie Jeans Co.  

Mailintervju 2015-04-15 i Göteborg 

 

1. Vi har ungefär 14 - 17 % spill vid utskärning av jeans. 

2. Den största spillbiten är ungefär 30 cm2. Exemelvis 5*6 eller 15*2.  

3. Den vanligaste bredden är runt 150-155 centimeter och då har vi en tygåtgång 

på cirka 1,30 meter.  

4. Vi använder oss av automatisk och manuell utskärning. 

5. Spillet samlas idag ihop av ett företag som specialiserar sig på återvinning av 

fibrer. 

6. Det hade självklart varit intressant om det fanns ett smidigt sätt att använda det 

materialet som blev över. Vi gör det till exempel för allt vårt läder som vi 

använder till patchar och accessoarer genom att använda restbitarna till 

exempel nyckelringar. Men i och med att vi redan arbetar med 

återvinningsföretaget för denimen är det inget vi gör idag. Vi har gjort en del 

produkter av gamla jeans. Till exempel våra post recycle dry jeans, trasmattor, 

pallar, haldsukar och kepsar. 

 

 

  



 

BILAGA 3 

Person A 

Produktansvarig på Företag A  

Mailintervju 2015-05-18 i Göteborg 

 

1. Vår mängd spillmaterial vid jeansutskärning varierar mellan 16-20 % beroende 

på vilken design jeansen har. 

2. Cirka 45 kvadratcentimeter.  

3. Vävbredden är vanligast 150 centimeter och tygåtgången cirka 140 centimeter.  

4. I första hand används automatisk utskärning men vi använder även manuell 

utskärning. 

5. Vi försöker minimera spillmaterialet i största möjliga mån, vi har idag tyvärr 

inget ultimat sätt att ta till vara det spillmaterial som uppkommer vid 

tillskärning.  

6. Absolut hade det varit intressant att ta till vara på spillmaterialet på något sätt 

med förutsättningarna att det skulle vara lönsamt för företaget. 
 

 

  



 

BILAGA 4 

Anton Olsson  

Delägare på Denim Demon 

Mailintervju 2015-06-08 i Göteborg 

 

1. Varierar mellan olika modeller och storlekar men vanligtvis cirka 10%. 

2. Mestadels smalare remsor, svårt att säga exakt storlek.  

3. Oftast datautskärning. 

4. De minsta bitarna kastas, lite större sparas om det behövs till omskärning om 

det upptäcks tygfel i produktionen.  

5. Ja tanken finns, vi har till exempel provat att använda det till att göra 

trasmattor. De riktigt små bitarna är dock svåra att göra något med.  

6. Tygbredden varierar mellan 90 - 170 centimeter och tygåtgången är mellan 

cirka 1,3 till 2,5 meter beroende på tygbredd. 
 

  



 

BILAGA 5 

Marknadsanalys av accessoarer i butik 

Den här analysen visar vilka accessoarer som tio skandinaviska företag som säljer 

jeans har i sitt utbud. Analysen utfördes den femte samt den sjunde maj 2015 både 

online och som observation i fysiska butiker i Göteborg och Stockholm. Företagen 

som analysen genomfördes hos var Nudie Jeans, Dr Denim, ONLY, Monki, Dr 

Denim, Denim Demon, Weekday, Tiger of Sweden, Jack & Jones samt ett anonymt 

företag som kallas för företag A i uppsatsen. 

 

 

 

 

  



 

1. Nudie Jeans 2. Dr Denim 3. ONLY 4. Monki 5. Denim Demon 

6. Tiger of Sweden 7. Jack & Jones 8. Cheap Monday 9. Weekday 10. Företag A 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sjal   X X       

Keps X X  X  X X X X  

Skärmkeps         X  

Förkläde X X         

Mobilfodral X X         

Nyckelring X   X     X X 

Hårsnodd    X      X 

Ryggsäck X   X   X X   

Hårband    X    X   

Korthållare X X         

Slips      X X    



 

Hatt  X  X   X  X  

Plånbok X X X X  X    X 

Skärp X  X  X X X    

Necessär X     X     

Väska X  X X  X  X X X 

Magväska    X   X    

Glasögonfodral X         X 

Plånbok med nyckelring   X        

Hängslen X     X     

Näsduk      X X    

Fluga      X X    

Pennfodral X          

 

Undersökningen av de tio skandinaviska företagen visar att sju av tio har kepsar och 

väskor i deras sortiment. Sex butiker sålde plånböcker och hälften av företagen sålde 

skärp. Fyra av tio butiker sålde nyckelringar samt en butik hade en plånbok med 

nyckelring i ett.  

  



 

BILAGA 6 

Loggbok 

Uppsatsens författare är båda två närvarande i alla moment.  

V. 13 Började skriva på inledning, bakgrund, syfte, frågeställningar och 

avgränsningar. 

V. 14 Skrev och lämnade in planeringsrapporent. 

V. 15 Påbörjade teoridelen, sökte artiklar samt utformade intervjufrågor. 

V. 16 Fortsatte att skriva på teorin samt metoden. Hade handledning med Olle 

Holmudd. Skickade ut intervjufrågor samt fick svar av Nudie Jeans. 

V. 17 Skickade ut intervjufrågor till fler respondenter samt fortsätta att jobba på teorin.  

V. 18 Skickade in uppsatsen för halvtidspresentation. Skickade ut intervjufrågor till 

fler respondenter.  

V. 19 Opponering och halvtidspresentation.  

V. 20 Fortsatt arbete, ändringar efter kommentarer från opponeringen, fortsatt arbete 

med empirin. Skickade ut intervjufrågor till fler respondenter.  

V. 21 Fick svar från respondent nummer två.  

V. 22 Mini-opponering med grupp 11. Första inlämning av den slutgiltiga uppsatsen. 

V. 23 Slutpresentation och opponering, ändra uppsatsen efter opponeringen.  

V. 24 Sista inlämningen av uppsatsen.  
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