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Sammanfattning  
Textilindustrin är en industri som ständigt växer och utvecklas. År 1995 introducerade det 

japanska företaget Shima Seiki den första maskinen med de tekniska egenskaperna, som gjorde 

det möjligt att producera ett trikåplagg med complete garment teknik. Denna introduktion 

revolutionerade tillverkningstekniken för dessa plagg.  

Denna studie har skrivits som ett examensarbete på kandidatnivå inom 

Textilingenjörsprogrammets avslutande del på Högskolan i Borås. Studiens huvudsakliga syfte 

var att undersöka vilket produktionssätt som var mest effektivt tidsmässigt vid produktion av 

ett plagg i finstickad trikå, ur ett supply chain perspektiv. Två olika tillverkningsmetoder valdes 

ut, konventionell och complete garment. Jämförelsen baserades på tidsbedömning av 

tillverkningsmetodernas supply chain som undersöktes med hjälp av en värdeflödesanalys. 

Plagget som valdes ut var en tröja, i finstickad trikå, och utifrån detta utfördes en litteraturstudie 

med fokus på olika produktionsmetoder och logistik. Med utgångspunkt i litteraturstudien 

upprättades två varianter av varuflöden till de olika tillverkningsmetoderna. En tidsstudie 

utfördes grundat på de två olika varuflödena, som baserades på egna studier i kombination med 

intervjuer av experter inom området. 

Sammanställning av tidsstudien och värdeflödesanalysen visade att det fanns för- och nackdelar 

med de båda tillverkningsmetoderna. En nackdel som framkom var non-value-added faktorerna 

väntetid och planering inför produktion, som visade sig vara svåra att undvika i de båda 

tillverkningsmetoderna. Fördelarna var att de non-value-added faktorerna i complete garment 

tillverkningens supply chain kunde kortas ner. Efter analys av vilka krav som ställdes, på non-

value-added faktorerna för varuflödet hos respektive tillverkningsmetod, kunde slutsatsen dras 

att complete garment tillverkningens varuflöde är att föredra om man ville ha en snabb 

påfyllnad av varor till butik utan att ha varorna på lager. 

Nyckelord: fashion logistics, knitted garments, knitting technology, complete garment, supply 

chain, fashion supply chain, value stream mapping, vetenskaplig metod, jämförande metod, 

kvalitativ metod, hållbarhet i textil 
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Abstract 
The textile industry is a constantly growing and evolving industry. In 1995 the Japanese 

company Shima Seiki introduced the first machine with technical features that made it possible 

to produce a knitted garment with complete garment technology. This presentation sparked a 

revolution of garments manufactured with this technique. 

This study was written as a thesis that is a part of a bachelor's degree for the textile engineer 

program, 180 credits, at the University of Borås. The main purpose of the study was to examine 

and compare two kinds of production methods of a garment, a t-shirt, made from a fabric knitted 

with a high gauge. The comparison´s main focus is establishing which type of production 

method that is most time efficient from a supply chain perspective.  

The two different production methods that were selected were conventional and complete 

garment. The comparison was based on a time assessment of all the production steps for the 

supply chain of the chosen production methods. The results of the assessment were presented 

and placed in a value stream analysis. 

The two supply chains were formed and based on a literature study which had its focus on the 

different production methods and basic fashion logistic. The time assessment was formed by 

the literature study, executions made by the author and interviews of expert people from the 

textile department at University of Borås. 

A gathering of the time assessment result placed in the value stream analysis showed that there 

were both pros and cons of the two production methods. One disadvantage that emerged was 

the non- value-added elements waiting and production planning, which proved to be difficult 

to avoid in the two supply chains. One benefit that emerged was that the complete garment 

supply chain had more unnecessary non- value-added factors which based on the literature 

study means that they could be shortened.  

After an analysis of the non- value-added factors for the supply chain of the respective 

production method, it could be concluded that the complete garment manufacture: product flow 

was preferable. 

 

Keywords: fashion logistics , knitted garments , knitting technology, complete garment , supply 

chain, fashion supply chain , value stream mapping , scientific method, comparative method , 

qualitative method, sustainability in fashion 
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Sammanfattning - populärversion  
Textilindustrin är en industri som ständigt växer och utvecklas. Ett vanligt produktionsområde 

är trikåprodukter. Dessa produkter kan vid produktionen framställas genom olika metoder efter 

önskade egenskaper. I takt med att textilindustrin växer ökar kravet på beklädnadsföretagen att 

snabbt nå ut med sina produkter till konsumenterna. 

I detta examensarbete kartläggs två olika tillverkningsmetoder för en tröja i finstickad trikå. En 

jämförelse gjordes för att se vilken metod som var tidsmässigt effektivast, ur ett supply chain 

perspektiv. De två metoderna som undersöktes var konventionell tillverkning och complete 

garment tillverkning. 

För den konventionella tillverkningen innebär det att ett material stickas upp först och därefter 

genomgår den olika processer, som tillskärning och sömnad för att bli en färdig produkt. 

Complete garment är den konventionella tillverkningens motsats, vilket innebär att produkten 

sällan genomgår olika processer innan den blir en färdig produkt. Det betyder att produkten 

kommer relativt färdig ur stickmaskinen. 

Alla komponenter som krävs för att ta en vara från produktion till butik, kartlades och tidsattes. 

Därefter analyserades insamlad data i en värdeflödesanalys, som visade vilken av 

tillverkningsmetoderna som var den mest tidsmässigt effektivaste alternativet. Resultatet av 

analysen visade både för- och nackdelar hos de båda tillverkningsmetoderna, men complete 

garment tillverkningen var den mest tidsmässigt effektivaste av de båda ur ett supply chain 

perspektiv. 
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Förord  
Denna studie är ett examensarbete på kandidatnivå, som genomförts i den avslutande delen av 

Textilingenjörsprogrammet, 180 hp, på Högskolan i Borås. Under arbetets gång har kunskap, 

främst från kurser i trikå- och konfektionsteknik som studerats under utbildningen, prövats i 

kombination med ny kunskap främst inom området logistik. 

Denna studie har med hjälp av experter från Högskolan i Borås blivit möjlig att genomföra. Ett 

särskilt tack till min handledare Joel Peterson som granskat och handlett mig under arbetets 

gång och kommit med hjälpsamma råd och kommentarer. Ett stort tack även till teknikerna, 

som arbetar i trikålabbet på Högskolan i Borås, Mats Johansson, Kristina Gutfelt och Jonas 

Larsson, för expertråd och granskningar av tidssättning. Till designteknikerstudenten Maja 

Andersson vill jag också tacka för de praktiska råd som hon gett mig i arbetet med 

konfektionstekniken. 

 

Borås, 4 juni 2014 

 

Elisabeth Mattsson  
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1. Introduktion  

1.1 Bakgrund 
Ett av de större produktionsområdena inom beklädnadsindustrin är trikå, som har utvecklats 

kraftigt sedan 1970-talet (Spencer, 2001:140). Det vanligaste tillverkningssättet för varor i trikå 

är den konventionella tillverkningen där materialet först produceras för att sedan genomgå 

efterbehandlingar som våtberedning, tillskärning och sömnad (Choi, 2006:18).  

Olika tillverkningssätt för trikåvaror har på senare tid utvecklats och möjliggjort förändringar. 

Ett exempel är att produktionskedjan har kunnat förkortas för ett plagg tillverkat med hjälp av 

complete garment stickning. Denna tillverkningsmetod innebär att ett färdigt plagg kan skapas 

direkt i en flatstickmaskin (Choi, 2006:18–21). Denna teknik introducerades i textil- och 

beklädnadsindustrin under 1990-talet, men principen av produktionssättet har funnits länge. 

Ursprungsmetoden för denna tillverkning kommer från den första mekaniska stickmaskinen, 

som uppfanns i slutet av 1580-talet. I den kunde dock endast mindre plagg som strumpor 

tillverkas (Grass & Grass, 1967:59). Det japanska företaget Shima Seiki introducerade, år 1995, 

den första maskinen med de tekniska egenskaper som krävdes för att producera ett plagg med 

complete garment tillverkning. Presentationen av denna maskin blev startskottet för 

revolutionen av plagg tillverkade med denna teknik (Hunter, 2004). Nackdelarna med den 

ursprungliga complete garment tillverkningen har varit begränsade mönstringsmöjligheter, 

samt vissa begränsningar gällande delning, antal maskor per mätenhet, på maskinen, och 

därmed begränsningar i vilka produkter som kan produceras. Maskinerna har idag utvecklats 

och har numera fler mönstringsmöjligheter och kan även tillverka produkter med en högre 

delning vilket ger en mer finmaskig trikåstruktur (Fairhurst, 2008).  

På Textilhögskolan i Borås pågår det forskning inom flera textila områden och inriktningar. 

Textilteknik är ett sådant område och där ingår textilteknologi som en inriktning. Tillverknings- 

och produktionsmetoder för textila material och produkter är det som avses med textilteknologi. 

Textilforskaren Joel Peterson, Högskolan i Borås, har som del i sin avhandling, Customisation 

of Fashion Products Using Complete Garment Technology, undersökt möjligheterna att 

applicera complete garment teknologi i detaljhandeln och vad det har för påverkan ur ett 

logistiskt och ekonomiskt perspektiv (Peterson, 2012).  

Olika textila forskningsprojekt, som görs på Textilhögskolan, sker ofta tillsammans med lokala 

eller med internationella samarbetspartners. Detta projekt görs i samarbete med forskare vid: 

Department of Knit Fashion Design, Hanyang Women's University, Seoul, Korea. 

Den tekniska utvecklingen av flatstickmaskinen och dess ökade produktionsmöjligheter, samt 

Petersons tidigare forskning inom området ligger till grund för denna studie. Syftet är att 

jämföra två olika produktionssätt för trikåplagg i hög delning, det vill säga finmaskiga plagg. 

Detta studeras ur ett supply chain perspektiv.  
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1.2 Syfte  
Ett vanligt problem i dagens beklädnadsbransch är de långa ledtider som kan finnas i en varas 

supply chain. Det huvudsakliga syftet med denna studie är att undersöka vilket produktionssätt 

som är mest effektivt tidsmässigt vid produktion av ett plagg i finstickad trikå, ur ett supply 

chain perspektiv. Studien kommer att redovisa en tidsstudie och utifrån de eventuella för- och 

nackdelarna mellan konventionell- och complete garment tillverkning för en tröja stickad i trikå 

med hög delning.  

Studien kommer utgå ifrån att ett plagg tagit slut i en butik och att lagret för den produkten 

behöver fyllas på. Tidsstudien kommer därför ha som utgångspunkt att en order skickas till en 

leverantör eller till en tillverkare och att garnet finns tillgängligt på plats och inte behöver 

beställas.  Resultaten som redovisas kommer innefatta de processer som krävs för att plagget 

åter igen skall finnas tillgängligt i butik samt hur plaggets varuflöde kan påverka tiden som 

detta tar.  

 

1.3 Avgränsning 
Studiens fokus kommer endast vara riktat mot två produktionssätt för produkter i trikå med hög 

delning, konventionell- och complete garment tillverkning. I den konventionella metoden 

används rundstickningsmaskin och i complete garment tillverkningen används 

flatstickningsmaskin. Studien kommer även avgränsas till vilket produktionssätt som är mest 

effektivt tidsmässigt vid produktion ur ett supply chain perspektiv. Detta definieras som ett 

helhetsperspektiv på flödet från det att plagget köps i butik till dess att ett nytt plagg tillverkas 

och transporterats till butik igen. Studien har inte som avsikt att undersöka olika volymer i den 

fiktiva ordern. 

Utifrån syftet och avgränsningen för denna studie kommer följande forskningsfrågor angripas 

och besvaras: 

- Vilket av produktionsätten, konventionell- eller complete garment tillverkning, 

är mest tidsmässigt effektiv vid produktion av ett plagg i finstickad trikå? 

 

- Vilka är för- och nackdelarna med de båda tillverkningssätten, ur ett supply 

chain perspektiv? 

 

1.4 Metod  
Syftet med denna studie var, att undersöka vilket tillverkningssätt som var mest tidseffektivt 

och vilka för- och nackdelar som skulle kunna uppstå för ett plagg, stickat med hög delning. 

Två tillverkningsmetoder valdes ut, complete garment tillverkning och konventionell 

tillverkning i rundstickmaskin, därefter bestämdes varuflöden för respektive 

tillverkningsmetod. För att avgöra vilket varuflöde som var mest fördelaktigt, utfördes en 

jämförande studie som presenteras i en värdeflödesanalys. Värdeflödesanalysen baserades på 

identifierade processteg, för det utvalda plagget samt en tidsstudie baserad på dessa processteg. 

Analysen och identifikationen av processtegen, för de båda tillverkningsmetoderna bestämdes 

utifrån en utförd litteraturstudie. Tidssättningen bestämdes utifrån egna utföranden, i samråd 

med expertpersoner på textilhögskolan i Borås, insamlad data från Shima Seiki samt resultat 

från tidigare utförda värdeflödesanalyser. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Problem i beklädnadsbranschen  
Ett stort problem för företag inom beklädnadsbranschen är att klara av att möta efterfrågan när 

det gäller rätt produkt vid rätt tidpunkt (Christopher & Peck, 1997). En vanlig 

genomförsäljningsprocent, procenten av varor sålda till fullt pris, för beklädnadsvaror är 65-70 

% (Mattila et al., 2002). Om kravet på efterfrågan inte kan mötas vid rätt tidpunkt kan resultatet 

bli överfyllda varulager, vilket kan innebära att varor riskeras att bli osålda. Det kan bero på 

olika antal faktorer, som till exempel långa ledtider mellan tillverkare och försäljare. För att 

kunna möta efterfrågan på bästa sätt försöker företagen anpassa sina varuflöden till att bli så 

tidseffektiva som möjligt (Christopher& Peck, 1997).  

2.1.1 Hållbarhetsaspekter 

Det logistiska tänket har utvecklats alltmer utifrån definitionen av hållbarhet, vilket syftar till 

att den utveckling som sker, både kan tillgodose den nuvarande generationens behov utan att 

riskera kommande generationers behov (Harrison & Hoek, 2011). Det vanligaste målet för 

hållbarhet är det miljömässiga, som påverkas av exempelvis utsläpp vid produktion och av 

transporter, men även begreppet ekonomisk hållbarhet diskuteras. Ekonomisk hållbarhet 

innebär fokus på fördelning av resurser och att inte slösa på dessa (Nationalencyklopedin, 

2014). En supply chain har stor påverkan på bland annat miljön i världen, såsom val av 

leverantörer och deras placering, transportbehov, tillverkningsmetoder och val av råmaterial 

samt tillgängligheten av råvaror (Harrison & Hoek, 2011).  

 

2.2 Generell definition av supply chain   
I supply chain ingår alla aspekter som krävs för att en produkt ska ta sig från tillverkning till 

den slutgiltiga destination, till exempel en butik (Coyle et al. 2013). För textila produkter 

innebär definitionen av en supply chain, att hela produktionskedjan ingår för produkten, det vill 

säga från tillverkning av materialet och hela vägen fram till den färdiga produkten och dess 

slutdestination. En supply chain visar inte bara vilka produktions- och distributionssteg som 

krävs, utan även hur lång tid det tar för en produkt att nå fram till sin slutdestination (Tobler-

Rohr, 2011).  

För produkter och företag inom beklädnadsindustrin är det viktigt med ett snabbt produktflöde 

för att optimera säljkapaciteten. Detta möjliggörs genom upprättandet av en supply chain som 

kan hantera information som färdas upp och ner genom kedjan (Harrison & Hoek, 2011).  

 

2.3 Definition av värdeflödesanalys  
Vid tidsmässig bedömning av en supply chain är målet att kartlägga och definiera möjliga 

tidsmässiga faktorer, genom en så kallad värdeflödesanalys. Analysen går ut på att dela in dessa 

faktorer in i två kategorier, de aspekter som adderar värde i produkten och de som inte gör det, 

så kallade value-adding och non-value-adding tidsfaktorer (Harrison & Hoek, 2011).  

Value-adding faktorerna definieras ofta som de processer som ger produkten ett mervärde, som 

till exempel den tid som krävs för sömnad. Detta innefattar alla steg i kedjan som fysiskt 

förändrar produkten eller ökar produktens värde ur värdesynpunkt. Non-value-adding 

faktorerna innefattar de steg i kedjan som inte påverkar produkten fysiskt som till exempel 

förseningar, transport, planering, väntetid och inspektion (Harrison & Hoek, 2011).  
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Vid användning av denna analys, utförs en studie över processflödet, för att identifiera 

tidsödslande steg och undersöka huruvida flödet kan arrangeras annorlunda för att bli mer 

effektivt. Utifrån analysen finns möjlighet att överväga en ny variant av processflödet och 

besluta om varje steg i flödet verkligen är nödvändigt (Hines & Rich, 1997).  

För att ta reda på om processtegen i flödet är nödvändiga, utvärderas de utifrån grad av 

funktionsduglighet och huruvida steget exempelvis kan hålla god kvalité och kan fungera 

korrekt varje gång (Womack, 2006).  

 

2.4 Supply chain för trikåprodukter  

2.4.1 Generell produktionsmetod för trikåprodukter 

Inom textilindustrin är kategorin trikåtillverkning en av de större. Trikåprodukterna produceras 

med hjälp av olika trikåmaskiner, stick- eller virkmaskiner som producerar antingen varp eller 

väfttrikå (Eberle, 2004).  

Den vanligaste trikån, väfttrikån, kan produceras med hjälp av flat- eller rundstickmaskiner där 

den slutgiltiga produkten, i de flesta fall, kräver processer som tillskärning och sömnad som en 

del i arbetsgången (Thomas, 2005). Ett material i trikå tillverkas genom att öglor skapas vid 

stickning och sedan byggs på, för väfttrikå både horisontellt och lodrätt. Dessa 

sammanlänkande öglor skapar ett material som ger töjbarhet och komfort. Detta produktionssätt 

ger, med hjälp av variationer i formationen av öglorna, stora möjligheter avseende mönster, 

struktur och färgkombinationer i slutprodukten (Shen, 2005).  

En maskin som producerar väfttrikå består av flera olika komponenter. En av de viktigaste 

komponenterna är nålarna och deras placering samt hur de arbetar. Vanligtvis är nålarna i 

maskinen placerade som en eller som två nålbäddar och med hjälp av olika inställningar kan 

varierande sticksätt utformas (Spencer, 2001).  

Ett sticksätt, som anses vara ett av de enklaste sätten och som kan stickas i både flat- och 

rundstickningsmaskiner är slätstickningen (Brackenburry, 1992). Vid tillverkning av ett 

slätstickat material används endast en nålbädd och det finns stora möjligheter att producera ett 

tunt material. Majoriteten av beklädnadsprodukter, som till exempel tröjor i trikå med hög 

delning, produceras med slätstickning (Eberle, 2004).  

När materialet är färdigt, oavsett produktionsmetod, krävs en viss efterbehandling. Denna 

behandling utförs för att få bort smuts som kan fastna under produktion samt för att ge 

materialet den stabilitet som efterfrågas. Tvättning, torkning och ångning är några exempel på 

vad som kan utföras (Glock & Kunz, 2012).  

2.4.2 Generell produktionsmetod för konventionell tillverkning 

Konventionell tillverkning av trikåplagg med fin delning sker vanligtvis genom tillskärning och 

sömnad av en rundstickad trikå. Materialet produceras i en rundstickmaskin som skapar långa 

tubformade trikåtyger. Trikåtuben kan antingen öppnas före resterande produktionsprocesser, 

som till exempel tvätt av materialet, eller efter (Eberle, 2004). Vid konventionell tillverkning 

skickas oftast det stickade materialet till ett externt beredningsverk för behandling och färgning 

av tyget (Peterson, 2008).  

Trikåmaterialet tillverkas främst i rundstickningsmaskiner på grund av hög 

produktionseffektivitet och lönsamhet. En annan anledning till att denna produktionsmetod 

används är att det finns möjligheter att producera lätta och tunna material (Eberle, 2004).  
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2.4.3 Generell produktionsmetod för complete garment tillverkning 

Complete garment tillverkade plagg tillverkas direkt i stickmaskinen, till skillnad mot den 

konventionella metoden. Alla de olika delarna av ett plagg stickas i avsedd form direkt och i 

samma process, därefter stickas de olika delarna ihop med varandra. Det vill säga, vid 

tillverkning av en tröja stickas armarna ihop med fram- och bakstycket av tröjan (Choi & 

Powell, 2005: 1). Denna produktionsmetod kräver att garnet som används i produktionen är 

färgat och färdigt, främst för att förenkla och undvika färgning av plagg (Peterson, 2008).  

Beroende på plaggets modell kan viss tillskärning och sömnad krävas eller annan 

slutbehandling av plagget, men detta sker ytterst sällan. I och med detta är de största fördelarna, 

med ett complete garment stickat plagg, den låga volymen på spillmaterial samt att färre 

konfektionsprocesser krävs på plaggen (Legner, 2003:240).  

2.4.4 Logistik och distribution av trikåprodukter   

När en vara behöver fyllas på i en butik läggs först en order, med innehållande inköpssaldo av 

att en vara ska inköpas. Ordern skickas till en grossist eller en distributionscentral. Därefter 

läggs en beställning hos en leverantör som rekvirerar det material och de råvaror som krävs för 

tillverkningen (Bowersox et al. 2007).  

Logistik och distributionen av en trikåprodukt kartläggs och planeras utifrån hur 

försörjningskedjan ser ut för just denna produkt och dess förutsättningar (Harrison & Hoek, 

2011). Denna kedja börjar hos råmaterialleverantören som förbereder fibern för produktion. 

Fibern transporteras vidare till ett spinneri där den spinns till tråd och därefter tvinnas till garn. 

Garnet transporteras till ett färgeri där garnet genomgår förberedande behandlingar, färgning 

och slutbehandling. Det färgade garnet transporteras därnäst till en textiltillverkare där ett tyg 

stickas fram. Tyget transporteras vidare till en plaggtillverkare som utför tillskärning, sömnad 

och slutbehandlingar och därpå formas materialet till en produkt. Det färdiga plagget skickas 

till en distributionscentral där märkning, paketering och frakt till försäljare sker (Glock & Kunz, 

2012).  
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3. Metod 
Genom att använda två olika tillverkningssätt, för ett plagg i finstickad trikå, har det varit 

möjligt att jämföra tidsmässig effektivt ur ett supply chain perspektiv för de båda 

produktionssätten. För att ge ett tillförlitligt resultat krävde metoden ett helhetsperspektiv över 

produktion och logistik, vilket gjorde att den kvalitativa metoden var att föredra. Den har sitt 

utgångsläge i insamling av empirisk data, som tolkas kritiskt och därefter kan slutsatser dras 

(Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002). Informationsinsamlingen har främst baserats på 

vetenskapliga texter och litteratur inom områdena konfektionsteknik, trikå och logistik och 

praktiska utföranden i textilhögskolans laboratorier, observationer och analyser i 

tillverkningsprocessen samt intervjuer med expertpersoner inom området på Textilhögskolan i 

Borås. Insamlad data har analyserats och granskats kritiskt under arbetets gång för att öka 

reliabilitet och validitet (Ejvegård, 2009).   

 

3.1 Val av tillverkningssätt och material  
Två olika tillverkningssätt valdes ut, konventionell tillverkning och complete garment 

tillverkning. För att möjliggöra en jämförelse, mellan dem, valdes ett lämpligt plagg, 

garnmaterial och materialdensitet ut till produktion. Med lämpligt plagg menas en tröja med 

enkel utformning, utan detaljer men som har långa raka ärmar och en halsringning med rund 

form. Utifrån det valda plagget skapades ett mönster och en läggbild. I figur 3-7 återfinns dessa. 

Den konventionella tillverkningen utfördes i en enbädds rundstickmaskin och complete 

garment tillverkningen utfördes i en flatstickmaskin.  

 

3.2 Tillvägagångssätt vid tidssättning  
Tidssättningen för tillverkningen av plaggen baserades på tidsstudier gjorda vid tillverkning 

och datasimulering av plaggen. Det rundstickade plagget tillverkades vid Textilhögskolan i 

Borås. Tiderna för det complete garment tillverkade plagget fastställdes av forskare vid 

Department of Knit Fashion Design, Hanyang Women's University, Korea.  

Då det ännu inte finns någon publicerad studie, som jämfört vilket av de två produktionsätten 

som är mest effektivt tidsmässigt vid produktion av ett plagg i finstickad trikå ur ett supply 

chain persperspektiv, har de tidsbedömningar som inte kunnat bestämmas utifrån 

litteraturstudier eller genom författarens egna undersökningar tagits fram i samråd med 

expertperson på Textilhögskolan i Borås.1  

3.2.1 Tidssättning av produktionsstegen 

För produktionsstegen, som exempelvis materialtillverkning, beredning och plaggtillverkning, 

har all tidssättning skett med utgångspunkt i storskalig produktion. Detta gäller alla olika 

varianter av tidssättning. Alla beräkningar för produktion baserades på en beställning av 30 

plagg. För att förenkla tidssättning och analys, för de olika produktionsmetoderna, delades de 

olika produktionsstegen in i produktionskategorier. Under dessa kategorier skapades 

underkategorier utifrån ett flödesschema, där tidsbedömningar gjordes. I figur 1-2 återfinns 

flödesschemat och de olika kategorierna. 

                                                      
1 Larsson, Jonas, universitetslektor Textilhögskolan i Borås, 2014: muntl. Intervju maj 2014. 
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3.2.2 Bedömningskategorier och tidssättningsmetoder för stegen i produktionen 

För den konventionella tillverkningen av plagget bedömdes kategorierna plagg- och 

materialtillverkning och beredning och för complete garment tillverkningen bedömdes 

kategorierna plagg- och materialtillverkning, se bilaga 1-3. De stegen i produktionen som inte 

påverkade plagget fysiskt, bestämdes med hjälp av artiklar baserade på värdeflödesanalyser. 

Förberedelsetiden för alla steg i produktionen, för de två produktionssätten, bestämdes utifrån 

egna analyser och utföranden. 

3.2.3 Tidssättning konventionella tillverkningen 

Tidssättningen för materialproduktionen beräknades med hjälp av produktionshastighet och 

materialåtgång för ett plagg, utifrån en läggbild. För att få ett resultat som återspeglade 

produktion i dagens moderna fabriker, kom produktionstiden för stickningen att beräknas på en 

maskin med ett högre antal system. 

Tidssättningen för beredningen bestämdes, med hjälp av analys av material och vanliga 

beredningsprocesser.2 Plaggproduktionen bestod av flera komponenter som tillskärning, 

sömnad och efterbehandling. Tidssättningen för sömnadsdelen beräknades med hjälp av IFP:s, 

förenklade tidssättningssystem.3 I bilaga 1 återfinns tidssättningssystemet. 

Tidssättningen för tillskärningsdelen bestämdes med hjälp av vissa beräkningar och med hjälp 

av IFP.4 Tidssättningen för efterbehandling delades in i underkategorierna tvättning, torkning, 

ångning och paketering. Tidssättningen för tvättning, torkning och ångning av plagget 

bestämdes på samma sätt som beredningsprocesserna.5 Paketering av plagg i påse bestämdes 

med hjälp av IFP. 

3.2.4 Tidssättning complete garment tillverkning 

Complete garment tillverkningen utfördes av det japanska maskinföretaget Shima Seiki, på en 

flatstickningsmaskin. Produktionstiden för stickningen av ett plagg kom att beräknas i Korea 

av Wonseok Choi, som stickade plagget på Department of Knit Fashion Design, Hanyang 

Women’s University. I bilaga 3 återfinns produktionstiden. Sticktiden granskades därefter av 

Richard Webber, försäljningschef på stickmaskinsföretget Shima Seiki. 

Tidssättningen för sömnad av etiketter, vissa efterbehandlingar beräknades och bestämdes likt 

den konventionella tillverkningen.6 I bilaga 3 återfinns tidssättning bestämd med hjälp av IFP. 

 

3.3 Analys av resultat 
Analys och jämförelser av resultat, har gjorts med hjälp av värdeflödesanalys, ur ett supply 

chain perspektiv, genom tidsstudier av de olika tillverkningssätten som därefter har 

sammanställts. 

 

                                                      
2 Johansson, Mats, universitetsadjunkt Textilhögskolan i Borås, 2014: muntl. Intervju maj 2014. 
3Sörbö, Ann-Hélene, produktionschef på företaget Eton och gästföreläsare på Textilhögskolans textilingenjörsprogram i Borås, 

2014: muntl. Föreläsning Textilteknisk fördjupning – konfektionsteknik, delmoment produktionsteknik – genomgång av 

tidssättning vid plaggtillverkning, period 3, 2014.  
4 Gutfelt, Kristina, universitetsadjunkt Textilhögskolan i Borås, 2014: muntl. Intervju maj 2014. 
5 Johansson, Mats, universitetsadjunkt Textilhögskolan i Borås, 2014: muntl. Intervju maj 2014. 
6 Johansson, Mats, universitetsadjunkt Textilhögskolan i Borås, 2014: muntl. Intervju maj 2014.  
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4. Resultat  

4.1 Grund för värdeflödesanalys  

4.1.1 Definition av supply chain perspektiv 

Utifrån litteraturstudien bestämdes en gemensam definition för de olika 

tillverkningsmetodernas supply chain perspektiv. Perspektivet för denna studie omfattar, att ett 

plagg tar slut i butik, en order för påfyllnad upprättas och plaggets färd från tillverkare granskas.  

4.1.2 Supply chain för konventionell tillverkning  

I figur 1 visas en sammanställning av varuflödet för en tröja i finstickad trikå, tillverkad med 

en konventionell tillverkningsmetod, ur ett supply chain perspektiv. För att tidsbedömningar 

skulle kunna analyseras delades produktionsstegen in produktionskategorier och 

underkategorier i flödesschemat.  

 

4.1.3 Supply chain för complete garment tillverkning 

I figur 2 visas en sammanställning av varuflödet för en tröja tillverkad med complete garment 

tillverkningsmetod, ur ett supply chain perspektiv. För att tidsbedömningar skulle kunna 

analyseras delades produktionsstegen in produktionskategorier och underkategorier i 

flödesschemat.  

Figur 1. Sammanställning av supply chain för konventionell tillverkning  
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Figur 2. Sammanställning av supply chain för complete garment tillverkning 

 

4.2 Grund för tidsstudier 

4.2.1 Val av plagg, material och materialdensitet  

Garnmaterialet, som valdes ut till de båda produktionssätten, var ett bomullsgarn i Ne 30/2. 

Utifrån garnvalet och delningen i maskinerna bestämdes en materialdensitet på 15 maskrader 

per centimeter, figur 3, samt 10 maskstavar per centimeter, figur 4. Materialet stickades upp 

med slätstickning, där det krävs ett system per maskrad. 

 

Figur 3. Maskrader per centimeter vid slätstickning 
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I figur 5 visas modellen på plagget som valdes ut. Plagget, en tröja med långa armar och en 

rundhalsad krage med mudd, valdes ut för att den på bästa sätt skulle kunna tillverkas och 

jämföras mellan de två olika produktionsmetoderna. 

 

Figur 5. Plaggbild tröja 

 

I konstruktionsprogrammet Modaris skapades plaggets mönster, som användes som en grund 

för produktionsberäkningar av plagget och materialproduktionen. I figur 6 visas plaggets 

mönster i konstruktionsprogrammet Modaris  

Figur 4. Maskstavar per centimeter vid slätstickning 
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Figur 6. Mönsterdelar tröja i konstruktionsprogrammet Modaris 

 

För att visa materialåtgången för plagget skapades en läggbild, utifrån mönstret i figur 6, i 

läggbildsprogrammet Diamino. För att få ett mer verklighetsbaserat resultat baserades 

läggbilden på fem plagg, vilket framgår av figur 7.    

 

 

Figur 7. Läggbild fem tröjor i läggbildsprogrammet Diamino 
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4.2.2 Tidssättning för konventionell tillverkning 

Tidssättningen beräknades utifrån materialåtgång och produktionshastighet för 

rundstickmaskinen. Beräkningarna för materialproduktionen visas i bilaga 1. 

Materialåtgången för plagget baserades på den upprättade läggbilden (figur 7), som integrerades 

till batchen på 30 plagg. Produktionshastigheten för rundstickmaskinen beräknades på en 

maskin med 96 system, en verkningsgrad på 85 %, 25 varv i minuten, en 26” diameter och en 

18 delning. 

Plaggtillverkningen beräknades och baserades på sömnads-, tillskärnings- och 

efterbehandlingstid. Beräkningarna av plaggtillverkningen har sammanställts och redovisas i 

bilaga 2. 

Tidssättningen för sömnadsdelen beräknades med hjälp av IFP:s, förenklade 

tidssättningssystem. Detta system går ut på att analysera sömnadsoperationer av ett plagg. 

Analysen fokuserar på antalet hanteringsrörelser, operationens svårighetsgrad och den totala 

sömnadssträckans längd och antal stopp. 

Hanteringsrörelserna beräknades utifrån definitionen av att materialet rör på sig, i de lägen då 

maskinen inte är igång, som till exempel hämtning, vikning, passning, placering, vridning och 

förflyttning av material.  

Operationssvårighetsgraden bestämdes utifrån hur operationen utfördes och om det var en lätt, 

medel eller svår hantering. Ett exempel för en enkel hantering, för en tröja i trikå, är operationen 

sömnad av en axelsöm då endast två plaggdelar sammanfogas med en enkel söm. 

Sömnadssträckorna är de sträckor, som under operationen sys och stoppen beräknades under 

sömnaden av denna sträcka. Dessa faktorer sammanställdes därefter och presenterades i en så 

kallad hanteringskod som i programmet, IFP SICOMP, omvandlades till en tid i centiminuter. 

I sömnadsdelen av plagget ingick även avsyning, vilken innefattar kontroll av sömnad och 

putsning av sytråd och som beräknades med hjälp av IFP i bilaga 2 tydliggörs detta.  

Tidssättningen för tillskärning och efterbehandling av plagget beräknades genom analys av 

plaggdelar. Den totala tillskärningssträckan beräknades utifrån läggbilden och procentsatser 

vanliga för IFP, vilket redovisas i bilaga 2.  

Tidssättningen för efterbehandling och ångning bestämdes i samråd med expertperson7 och 

efterbehandling och paketering beräknades med IFP, vilket redovisas i bilaga 2. 

4.2.3 Tidssättning för complete garment 

Produktionstiden för stickningen av ett plagg beräknades av Choi i Korea och utifrån denna 

produktionstid beräknades produktionstiden för 30 plagg, vilket återfinns i bilaga 3.  

Tidssättningen för sömnad för etiketterna, efterbehandling som paketering och avsyning av 

plagget beräknades med IFP, vilket redovisas i bilaga 3. Efterbehandlingar som tvätt bestämdes 

i samråd med expertperson.8 

                                                      
7 Johansson, Mats, universitetsadjunkt Textilhögskolan i Borås, 2014: muntl. Intervju maj 2014. 
8 Johansson, Mats, universitetsadjunkt Textilhögskolan i Borås, 2014: muntl. Intervju maj 2014. 
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Tidssättningen för tvättning, torkning och ångning av plagget bestämdes på samma sätt som 

beredningsprocesserna i samråd med expertperson.9 Paketering av plagg i påse bestämdes med 

hjälp av IFP. 

4.2.4 Tidssättning för non-value-added processer 

Tidssättningen för varuflödets non-value-added processer, som planering, väntetid mellan 

produktionssteg, väntetid innan transport samt transporttid, baserades på resultat erhållet från 

kandidatuppsatsen Knit On Demand - a performance study of the concept mass customized 

knitted fashion garments (Hillman & Pettersson, 2010) och i samråd med expertperson.10   

 

  

                                                      
9 Johansson, Mats, universitetsadjunkt Textilhögskolan i Borås, 2014: muntl. Intervju maj 2014. 
10 Larsson, Jonas, universitetslektor Textilhögskolan i Borås, 2014: muntl. Intervju maj 2014. 
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4.3 Sammanställning tidsstudier  

4.3.1 Konventionell tillverkning 

I tabell 1 redovisas tidssättningen för den konventionella tillverkningens supply chain. De 

bestämda tiderna har delats in i non-value-added-tid, förberedelsetid och processtid.  

Tabell 1. Sammanställning tidssättning för konventionell tillverkning. 

 

Process Non-value-

added tid 

(min) 

Förberedelsetid 

(min) 

Processtid 

(min) 

Totaltid 

(min) 

Plagg slut i butik 

Order till huvudkontor 

Order från huvudkontor till tillverkare 

Plaggtillverkning, Materialtillverkning 

Produktionsplanering  60    

Väntetid 60    

Stickning  10 22,7  

Väntetid  720    

Transport 720    

Extern beredning     

Planering 60    

Väntetid 60    

Beredning  

15 840 

 

- Förbehandling   

- Väntetid  30 

- Färgning  

- Väntetid 30 

- Efterbehandling  

Väntetid 720    

Transport 720    

Plaggtillverkning, Konfektion  

Planering 60    

Väntetid 60    

Tillskärning  5 15  

Väntetid  20    

Sömnad 

- Etiketter 

- Plagg 

- Granskning av sömmar och 

trimning av sytråd 

 7 151,5  

Väntetid  20    

Efterbehandling 

- Ångning  

- Paketering i påse 

 4 69  

Väntetid 720    

Leverans  1440    

     

Total tid    6619 min 

Plagg i butik 
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4.3.2 Complete garment tillverkning  

I tabell 2 redovisas tidssättningen för complete garment tillverkningens supply chain. De 

bestämda tiderna har delats in i non-value-added-tid, förberedelsetid och processtid. 

Tabell 2. Sammanställning tidssättning för complete garment tillverkning. 

 

 

Process Non-value-

added tid 

(min) 

Förberedelsetid 

(min) 

Processtid 

(min) 

Totaltid 

(min) 

Plagg slut i butik 

Order till huvudkontor 

Order från huvudkontor till tillverkare 

Plaggtillverkning 

Produktionsplanering 60    

Väntetid  60    

Stickning  10 2487  

Väntetid 30    

Sömnad  

- Etiketter  
 

 
5 12  

Väntetid 30    

Efterbehandling  

6 129  

- Tvättning  

- Väntetid 
10 

- Torkning 
 

- Väntetid  
10 

- Ångning 
 

- Paketering i påse  

Väntetid  720    

Leverans 1440    

     

Total tid    5009 min 

Plagg i butik 
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5. Diskussion  

5.1 Värdeflödesanalys   
Syftet med tidsstudien var att undersöka vilket av produktionsätten, konventionell- eller 

complete garment tillverkning, som var mest tidsmässigt effektivt vid produktion av ett plagg i 

finstickad trikå. Resultatet av tidsstudien kan utläsas i värdeflödesanalysen i tabell 1 och 2 och 

det kan konstateras att den konventionella tillverkningens tid för plaggtillverkning är snabbare 

än complete garment tillverkningens tid. Den konventionella tillverkningen uppvisar trots det 

en högre tid totalt, även om tiden för plaggtillverkning är snabbare. 

En möjlig orsak till att den konventionella tillverkningsmetoden, uppvisar en högre 

tillverkningstid totalt, är att den har fler non-value-added faktorer i sitt flöde som påverkar den 

totala tillverkningstiden, vilket kan avläsas i värdeflödesanalysen (tabell 1). Detta innebär, i 

teorin, att det är genom tiderna i varuflödet som möjligheten till en optimering finns (Hines & 

Rich, 1997).  

För att undersöka huruvida detta stämde i praktiken utvärderades flödesstegen enligt grad av 

funktionsduglighet och om stegen kunde hålla god kvalité och ifall det fungerade korrekt varje 

gång (Womack, 2006). Det visade sig att flera av non-value-added faktorerna, som fanns med 

i flödet för den konventionella tillverkningen, i praktiken var nödvändiga. Detta på grund av 

utformningen och planeringen av det utvalda varuflödet. Den konventionella tillverkningens 

supply chain uppvisade en låg produktionstid för material- och konfektionsproduktion. En 

orsak till att den totala produktionstiden ökades berodde på den externa beredningens tidsbehov, 

vilket visade sig driva upp non-value-added tiderna för detta produktionssätt.  

Complete garment tillverkningen hade till skillnad från den konventionella tillverkningen en 

högre produktionstid, men något färre non-value-added faktorer. Det kan konstateras att 

transportsträckorna mellan olika produktionsställen har betydelse för sluttiderna, vilket är en 

fördel för complete garment tillverkningens totala tid av varuflödet.  

I värdeflödesnalysen kan ytterligare några för- och nackdelar utläsas för de båda 

tillverkningssättens supply chain perspektiv. För de båda tillverkningsmetoderna är väntetid 

och planering inför produktion, något som är svårt att undvika, men då de är färre för complete 

garment tillverkningen kan detta ses som en fördel. 

Resultatet av varuflödesanalysen visar hur betydelsefullt det är att varuflödena är så 

tidseffektiva som möjligt, för att kunna bemöta efterfrågan effektivare och för att höja 

försäljningsprocenten (Christopher& Peck, 1997). Ur ett teoretiskt perspektiv finns det 

möjligheter, för de båda tillverkningsmetoderna, att på olika sätt reducera totaltiderna i 

respektive supply chain. Den konventionella tillverkningen visade sig dock ha fler nödvändiga 

non-value-added faktorer i sitt varuflöde, jämfört med complete garment tillverkningen. Det 

innebär att den konventionella tillverkningen kan få större svårigheter med att reducera 

totaltiderna, även om produktionstiden för complet garment tillverkningen var något högre.  

En möjlig variant av reducering av non-value-added processerna för complete garment 

tillverkningen visas i tabell 3. Denna reducering innebär att totaltiden för varuflödet minskar 

och därmed ger en möjlighet att öka försäljningsprocenten för butiken. 
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Tabell 3. Sammanställning av optimerat värdeflöde. 

 

 

5.2 Hållbarhetsaspekter 
Enligt Mattila (Mattila et al., 2002) är en vanlig genomförsäljningsprocent för nutidens 

beklädnadsföretag 65-70%, vilket betyder att många plagg förblir osålda. Teoretiskt betyder det 

att 30 % av de tillverkade plaggen som finns i en butik är en del av en överproduktion.  Det 

innebär att en stor mängd resurser av råmaterial har använts i onödan. Problemet med detta 

resursslöseri skulle teoretiskt kunna minskas med hjälp av complete gament tillverkning och 

dess möjligheter till kortare supply chain, eftersom företaget inte behöver ha ett för stort 

varulager.    

Process Non-value- 

added tid 

(min) 

Förberedelsetid 

(min) 

Processtid 

(min) 

Totaltid 

(min) 

Plagg slut i butik 

Order till huvudkontor 

Order från huvudkontor till tillverkare 

Plaggtillverkning 

Planering 30    

Väntetid  30    

Stickning  10 2487  

Väntetid 15    

Sömnad  

- Etiketter  
 

 
5 12  

Väntetid 15    

Efterbehandling  

6 129  

- Tvättning  

- Väntetid 
5 

- Torkning 
 

- Väntetid  
5 

- Ångning 
 

- Paketering i påse  

Väntetid  720    

Leverans 1440    

     

Total tid    4909 min 

Plagg i butik 
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En optimalt utformad supply chain och tillverkningsmetoden complete garment, som har få 

produktionssteg, skulle kunna påverka placeringen av tillverkaren. Detta skulle innebära att 

tillverkaren har möjlighet att placeras närmare den utvalda marknaden och på så sätt minskas 

varutransporterna och de miljöeffekter som kan uppstå.  

 

5.3 Reliabilitet och validitet  
Informationsinsamling skedde med hjälp av texter och intervjuer samt genom praktiskt 

utförande, observationer och analyser i tillverkningsprocessen. Insamlad data analyserades och 

granskades kritiskt för att öka reliabilitet och validitet (Ejvegård, 2009). Validiteten och 

reliabiliteten syftar på giltigheten i utförande samt hur stark tillförlitligheten i de mätbara 

resultaten är (Nationalencyklopedin, 2014).  Tidsbedömningar för vissa av produktionsstegen 

kan däremot anses sänka validiteten på studien, då det kan behövas en felmarginal beroende på 

den mänskliga faktorn vid intervjuer och antaganden.  

 

För att stärka reliabiliteten i denna rapport har de olika tidsfaktorerna granskats av experter 

inom området. Mats Johansson adjunkt i färgeri och beredning, Kristina Gutfelt adjunkt inom 

konfektionsteknik, Jonas Larson lektor inom logistik och Richard Webster, Shima Seiki, 

England granskade sticktiden för det complete garment producerade plagget. Nivån på 

reliabiliteten och validiteten för studien kan därför anses som relativt hög (Bjereld, Demker & 

Hinnfors, 2002).  

6. Slutsats  
Utifrån den utförda värdeflödesanalysen kan slutsatsen dras att en supply chain för complete 

garment tillverkning, vid tillverkning av en tröja i trikå med hög delning, är mest tidsmässigt 

effektiv. Det skall påpekas, att de båda tillverkningsmetoderna har både för- och nackdelar i 

respektive supply chain, när det gäller nödvändiga non-value-added tidsfaktorer. Complete 

garment visade sig ha mindre antal nödvändiga non-value-added tidsfaktorer än vad den 

konventionella tillverkningen hade, även om produktionstiden var något högre. En viss 

reducering av non-value-added tidsfaktorerna är möjlig, för de båda tillverkningsmetoderna. 

Nackdelen med den konventionella tillverkningen är att det kan vara svårare att reducera det 

högre antalet tidsfaktorer som ingår i det varuflödet, vilket gör att en supply chain för complete 

garment tillverkning är att föredra. En annan slutsats, som kan dras är den mest effektiva variant 

för produktion skulle vara en optimerad supply chain, av complete garment tillverkning, i 

kombination med en reducerad produktionstid. En optimerad supply chain skulle även kunna 

skapa möjligheter att tillverkaren placeras närmare den tänkta marknaden och därigenom kan 

transportsträckor och utsläppen minskas i miljön. Detta borde kunna utföras med den 

spetsteknologi och snabba supply chain som en complete garment tillverkning kan erbjuda.   

Denna studie visar i huvudsak att genom en kombination av complete garment teknologi och 

en optimal supply chain kan troligtvis en högre och mer passande lageromsättning uppnås, då 

ett lägre lagersaldo krävs. Utifrån detta kan slutsatsen dras att procenten av varor sålda till fullt 

pris kan öka genom en kortare ledtid samt att överproduktion och transportsträckor kan minskas 

vilket är gynnsamt för företag i beklädnadsbranschen, både ur ett ekonomiskt och ett hållbart 

perspektiv.  
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7. Förslag till fortsatt arbete  
Hur varuflödet kan optimeras, för de båda tillverkningsprocesserna, är ett intressant fortsatt 

område att vidareutveckla genom till exempel en djupare analys av ledtiderna. Detta är extra 

intressant för complete garment tillverkningen då det är ett område, som fortfarande är relativt 

outforskat. Det skulle även vara intressant att noggrannare undersöka de tidsmässiga för- och 

nackdelarna för tillverkningsmetoderna för att se vilka förändringar som skulle kunna vara 

möjliga att genomföra.    

För att undersöka hur de dragna slutsatserna fungerar i praktiken, skulle det även vara intressant 

att utföra en liknande studie i samverkan med ett företag och det varuflöde som finns för ett 

plagg hos dem.   

 

  



26 

 

8. Källförteckning 
 

Bjereld, U., Demker, M., & Hinnfors, J. (2002). Varför vetenskap?: om vikten av problem och 

teori i forskningsprocessen, 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Bowersox, D.J., Closs, D.J., & Cooper, M.B. (2007). Supply chain logistics management, 2. 

ed. Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin. 

Brackenbury, T. (1992). Knitted clothing technology. Oxford: Blackwell Scientific 

Publications. 

Christopher, M. & Peck, H. (1997) "Managing Logistics in Fashion Markets", The 

International Journal of Logistics Management, Vol. 8 Iss: 2. 

Coyle, J.J., Langley, C.J., Novack, R.A., & Gibson, B.J. (2009) Supply Chain Management: A 

Logistics Perspective, 4. ed. Mason: South-Western. 

Eberle, H. (2004). Clothing technology: from fibre to fashion, 4. ed. Haan-Gruiten: Europa-

Lehrmittel 

Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig metod, 4. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Fairhurst, C. (red.) (2008). Advances in apparel production [Elektronisk resurs]. Text 

Cambridge: Woodhead Pub. in association with the Textile Institute. 

Ghoi, W. (2006). “The Development of Specialized Knitted Structures in the Creation of 

Resist-Dyed Fabrics and Garments.” Thesis (PhD), Raleigh: North Carolina State University.   

Glock, R.E. & Kunz, G.I. (2012). Apparel manufacturing sewn product analysis. 

Johanneshov: TPB. 

Grass, A. & Grass, M. (1967). Stockings For a Queen. London: William Heinemann Ltd. 

Harrison, A. & Hoek, R.I. van (2011). Logistics management and strategy: competing 

through the supply chain, 4. ed. Harlow: Pearson/Financial Times Prentice Hall. 

Hines, P. & Rich, N. (1997). “The seven value stream mapping tools.” International Journal 

of Operations & Production Management, Vol. 17, No. 1, 46–64.  

Hunter, B. (2004). ”Complete garments, evolution or revolution (Part 1).” Knitting 

International, Vol. 111, No. 1319, 18-21.   

Johansson, K. G. (2003). Från textilindustri till beklädnadsindustri: en studie i södra 

Västergötland med betoning på Alingsås: historia, intervjuer och reportage. [Alingsås: Kjell 

Georg Johansson]. 

Mattila, H., King, R., & Ojala, N. (2002) Retail performance measures for seasonal fashion. 

Journal of Fashion Marketing and Management, Vol.6, No.4. 

Nationalencyklopedin. 2014. Hållbar utveckling. http://www.ne.se/enkel/hållbar-utveckling, 

Nationalencyklopedin (Hämtad 2014-05-31). 

Nationalencyklopedin. 2014. Jämförande metod. http://www.ne.se/jämförande-metod, 

Nationalencyklopedin (Hämtad 2014-05-03). 

http://www.ne.se/enkel/h%C3%A5llbar-utveckling


27 

 

Nationalencyklopedin. 2014. Reliabilitet. http://www.ne.se/lang/reliabilitet/292172, 

Nationalencyklopedin (Hämtad 2014-05-03). 

Nationalencyklopedin. 2014. Validitet. http://www.ne.se/lang/validitet/338295, 

Nationalencyklopedin (Hämtad 2014-05-03). 

Peterson, J. (2008). Trikåteknik, 5. uppl. Borås: Kompetenskompaniet Borås Högskola. 

Peterson, J. (2012). Customisation of fashion products using complete garment technology. 

(Akademisk avhandling) Tammerfors: Tammerfors tekniska universitet. 

Petterson, S-M. & Hillman, M. (2010). Knit On Demand – a performance studu of the 

concept mass customized knitted fashion garments. C-uppsats, Textilhögskolan i Borås, 

Borås. 

Shen, L. (2005). "Knitting." Encyclopedia of Clothing and Fashion. Ed. Valerie Steele. Vol. 

2. Detroit: Charles Scribner's Sons, 2005. 307-311. Gale Virtual Reference Library. Web. 24 

Apr. 2014.  

Spencer, D.J. (2001). Knitting Technology: A Comperhensive Handbook and Practical Guide, 

3. ed. Cambridge: Woodhead Publishing Ltd. 

Thomas, H. (2005). "Knitting Machinery." Encyclopedia of Clothing and Fashion. Ed. V. 

Steele. Vol. 2. Detroit: Charles Scribner's Sons, 2005. 311. Gale Virtual Reference Library. 

Web. 24 Apr. 2014.  

Tobler-Rohr, M.I. (2011). Handbook of sustainable textile production. The supply chain of 

textiles, 44-149. Oxford: Woodhead.  

Tyler, Editor: David J. (2008). Carr and Latham's Technology of Clothing Manufacture, 4th 

Edition, 4. uppl. John Wiley & Sons. 

Womack, J. (2006). “Value stream mapping.” Manufacturing Engineering, Vol. 136, No. 5, 

145–156.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

9. Bilagor 

Bilaga 1 

Beräkningar materialproduktion 

Konventionell tillverkning 

 

Varubredd 

 Baserat på maskinkapacitet och materialdensitet. 

- (Maskinens diameter i tum(26) x π x maskinensdelning(18)) / ((antal 

maskstavar/cm (10)) x 100 cm/meter)= 1,47 meter 

- Varubredd som används i beräkningar= 1,40 meter 

 

Produktionshastighet 

  Baserat på maskinkapacitet och materialdensitet 

-  (Maskinens systemantal(96) x maskinensvarvtal (25) x 60 min/tim x 

verkningsgrad (85 %))/ ((antalsystem/maskrad(1/1))x (antal maskrader/cm (15)) x 

100 cm) = 81,6 m/h 

 

Materialåtgång  

 Baserat på läggbild med en varubredd på 1,40 meter. 

- Fem plagg= 5,125 meter  

- Ett plagg= 5,125/5=1,025 meter  

- 30 plagg = 1,025 x 30 = 30,75 meter  

 

 Produktionstid  

- (materialåtgång(30,75)) / (Produktionshastighet (81,6)) = 0,3768 timmar 

- 0,3768 x 60(minuter per timme)= 22,7 minuter 

 

 

 

 

  



29 

 

Bilaga 2 

Beräkningar plaggtillverkning  

Konventionell tillverkning 

Sömnadstider  

- IFP tidssättning 

- Sömnadstid ett plagg = 5,05 minuter 

- Sömnadstid 30 plagg= 5,05 x 30 = 151,5 minuter 

Övrig tid för plaggtillverkning 

- Tillskärning  

Baserat på plaggmodell och total sömnadstid (15 %)= 15 minuter 

-  Efterbehandling = 69 minuter 

- Ångning och Paketering= 60 + 9 = 69 minuter 

Operation Maskin Hanteringskod 
Tid 

(c-min) 
Frekvens 

Total 

tid 
(c-min) 

Effektivitet 
(85 %) 

SAM 
(c-min/100=min) 

Laddning 5 

delar 
Manual Lh15 16,5  16,5 1,15 18,975/100=0,19 

Sömnad axel nr 

1 
OW A lh16ls16/1 19,33  19,33 1,15 22,2295/100=0,22 

Sömnad 

halsringning 
OW B mh26ms60/4 51,27  51,27 1,15 58,9605/100=0,59 

Sömnad axel nr 

2 
OW A lh16ls16/1 19,33  19,33 1,15 22,2295/100=0,22 

Sömnad ärm i 

armhåla 
OW B mh29ms61/5 57,54 2 115,08 1,15 132,342/100=1,32 

Sömnad fåll 

ärm slut 
OW B lh14ls27/1 17,96 2 35,92 1,15 41,308/100=0,41 

Sömnad sidsöm 

(tvättetikett)  
OW A lh31ls112/6 45,31 2 90,62 1,15 104,213/100=1,04 

Sömnad fåll 

nederkant 
OW B lh33ls115/5 46,76  46,76 1,15 53,774/100=0,54 

Sömnad 

storleksetikett 
1-N lh12ls2/2 15,11  15,11 1,15 17,3765/100=0,17 

 Granskning av 

sömmar och 

trimning av 

sytråd 

Manual lh28 30,8  30,8 1,15 35,42/100=0,35 

Total 

sömnadstid för 

en tröja: 

      5,05 min 

Operation Maskin Hanteringskod 
Tid 

(c-min) 
Frekvens 

Total 

tid 
(c-min) 

Effektivitet  
(85 %) 

SAM 
(c-min/100=min) 

Packa i påse Manual lh24 26,4 30 792 1,15 911/100=9,11 
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Bilaga 3  

Beräkningar plaggtillverkning  

Complete garment tillverkning 

Sömnadstid 

- IFP tidssättning  

Operation Maskin Hanteringskod 
Tid  

(c-min) 
Frekvens 

Total 

tid  
(c-min) 

Effektivitet  

(85 %) 
SAM 

(c-min/100=min) 

Sömnad 

storleksetikett 
1-N lh12ls2/2 15,11  15,11 1,15 17,3765/100=0,17 

Sömnad 

tvättetikett 
1-N lh17ls3/1 19,75  19,75 1,15 22,7125/100=0,23 

Total:        0,4  

- Sömnadstid 30 plagg = 0,4 x 30 = 12 minuter 

Övrig tid för plaggtillverkning 

Efterbehandlingar Tid 

tvättning, torkning, ångning 120 

Paketering i påse 9 

Total: 129 min 

 

 

 

Produktionstid 

- 82 minutes 54 seconds (82,9 min), från Wonseok Choi i Korea 

- Produktionstid 30 plagg: 82,9 x 30 = 2487 minuter 

 

 

 

 

 

 

 

Operation Maskin Hanteringskod 
Tid 

(c-min) 
Frekvens 

Total 

tid 
(c-min) 

Effektivitet  
(85 %) 

SAM 
(c-min/100=min) 

Packa i påse Manual lh24 26,4 30 792 1,15 911/100=9,11 


