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Sammanfattning 

Den svenska jeansmarknaden blomstrar, så gör även intresset för närproducerade varor. I 

denna uppsats undersöks möjligheten att kombinera dessa två rådande fenomen genom att 

väva denim i Sverige. Initiativet som tagits eftersträvar också att främja den textilindustri som 

fortfarande existerar i Sverige. Utifrån en studie i befintliga denimvävar från Japan och USA 

har en kravspecifikation upprättats för att på samma vis framställa en fysisk produkt med 

liknande egenskaper.  

 

Tack vare Textilhögskolan i Borås maskinpark har detta varit möjligt.  Studier i jeanskultur, 

väveriteknik och materialegenskaper har också legat till grund för att på ett rättvist sätt arbeta 

fram en så äkta vara som möjligt. Alla delar i utvecklingsarbetet har krävt kontakt med 

samarbetspartners för att kunna färdigställa slutprodukten. Rikligt med eftersökningar av 

garnleverantörer, väverier och övriga producenter av varor och tjänster har genomförts.  

 

Resultaten från undersökningarna har varit blandade. Vissa delar av arbetet har framskridit 

smärtfritt och andra delar har varit mer komplicerade. För att säkerställa den 

svenskproducerade denimvarans relevans på den kommersiella marknaden har intervjuer 

gjorts med svenska jeansproducenter. Efter djupgående intervjuer med stort engagemang från 

båda håll kan uppsatsdeltagarna konstatera att det finns efterfrågan av svensk denim.  

Nyckelord 

Denim, Jeans, Lokalproduktion, Svensk Textilindustri, Vävproduktion 
  



 
 

Abstract 

The Swedish denim market is booming, and so does the interest in locally produced goods. 

This paper examines the possibility of combining these two prevailing phenomenon by 

weaving denim in Sweden. The initiative taken also seeks to promote the textile industry 

which still exists in Sweden. Based on a study of existing denim fabrics from Japan and the 

U.S. a set of requirements has been drawn up to produce a physical product with similar 

characteristics. 

 

Thanks to the Textile University of Borås’s machinery, this has been possible. Studies in jean 

culture , weaving technique and material properties have also been the basis for a fair way to 

produce a product with the highest quality possible. All parts of the development has claimed 

contact with partners in order to complete the finished product. Abundant of yarn suppliers, 

weavers and other producers of goods and services have been implemented in this paper. 

 

The result of the studies has been mixed. Some parts of the work has progressed smoothly, 

and other parts have been more complicated . To ensure the Swedish produced denims 

relevance in the commercial market, interviews were made with Swedish denim producers. 

After in-depth interviews with high level of commitment from both sides can the authours of 

this study note that there is demand for Swedish denim. 
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Förord 

Grunden till denna uppsats tog fart redan innan vi började på Textilhögskolan, vi visste inte 

riktigt om det än bara. Under våra tre år har grunden till denna uppsats lagts och den har 

mynnat ut i att vi hade rätt; det finns ett stort intresse av svensk denim och det finns nästan 

möjligheter till det. Vi behöver bara jobba ännu hårdare för att det skall bli verklighet. Vi har 

haft väldigt roligt och lärt oss väldigt mycket under uppsatsskrivandet.  

 

Först och främst vill vi tacka Roger Högberg på Textilhögskolan för att ha gett oss chansen att 

inreda en skyttelvävstol från grunden. När frågorna haglade så det hade tröttat ut en nyfiken 

5-åring måste tvivlet kommit till honom och vi uppskattar att han inte slängde ut oss. Varje 

moment under fyra månaders tid har följts av två varför och tre ”kan du visa det där igen?”. 

Utan Roger hade det inte blivit någon denimväv och vi har lärt oss otroligt mycket av honom, 

även om vi troligen bara snuddat på ytan av hans kunskap. 

 

Tack Roger! 

 

Vidare vill vi tacka Jonas Melin och Niklas Westerlund som under uppsatsens gång bidragit 

med både fysisk hjälp i labbet och stöttning och peppande under svåra stunder av tvivel. Tack 

för det pojkar! 

 

Tack till Johan på 7H Färgeri som tog sig an att sanforisera vår väv och har varit mycket 

hjälpsamma i kontakten.  

 

Adrian Roos på Nerdy by Nerds förtjänar även han ett stort tack då han tog sig an att sy upp 

ett par fantastiska jeans av det denimtyg vi hade vävt upp. En mycket inspirerande person som 

vi vill önska all lycka till! 

 

Tack även till Anton och Peter på Denim Demon respektive Nudie Jeans för att ni tog er tid 

att svara på våra frågor och visade ett så stort intresse.  

  

Till sist ett tack till Emanuel Gunnarsson som hjälpt två vilsna själar genom denna uppsats. 

Han lyckades alltid hitta ljusningar i stressen vilket uppskattas väldigt.  
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Inledning 

Bakgrund 
Jeans är idag en stor del av ett livsstilsideal, dels globalt och inte minst här i Sverige. Sverige 

har tack vare märken som Nudie Jeans, Neuw och Denim Deamon placerat sig högt upp på 

listan av länder med ett högt intresse för högkvalitativa jeans (Sims, 2013). Jeansmodet har en 

lång historia bakom sig och de riktiga denimentusiasterna ser det som just en livsstil. För 

dessa entusiaster är det stor skillnad på jeans och jeans. Kunden efterfrågar otvättade 

indigofärgade jeans med ett grovt gärna Japanskt tyg där stadkanten är bevarad. Att sedan gå 

in sina jeans har blivit till en sport, man bär dem nästan varje dag utan att tvätta dem för att 

arbeta fram så snygga slitningar som möjligt.  

 

Samtidigt som intresset för jeans och denim ökar så ökar även medvetenheten om dessa plagg 

( Lundmark & Jiremark , 2013). Var och hur är frågor som konsumenter allt oftare vill ha svar 

på när det gäller kläders produktion. Med ett större miljötänk och intresse kommer högre krav 

på produkten och de arbetsförhållanden som produkten tillverkas under. I länder som Japan 

och USA finns idag en fungerande och välmående denimindustri med många intressanta 

varumärken (Lalier, 2013). Dessa företag både producerar och säljer sina vara lokalt samt 

exporterar dem världen över. Det finns fortfarande viss textilindustri kvar även här i Sverige 

och genom att ta tillvara på den kunskap som finns bör det även vara möjligt att låta 

utvecklingen här gå åt samma håll som i tidigare nämnda länder. Genom att möta dagens 

medvetne denimentusiasts krav på kvalitet, etik och miljö kan en närproducerad vara leda till 

en ny gren i den svenska textilindustrin.  

 

Problemformulering 
De senaste åren har vi sett flera svenska företag som satsar på tillverkning här i Sverige 

(Mouwitz & Svengren Holm, 2013) (Willners, 2013) för att enklare kunna säkerställa att 

miljö och etiska krav uppnås och för att därmed kunna ge konsumenten ett mervärde. Med 

lokal produktion föds även nya möjligheter för svenskt näringsliv. Den gamla anrika 

textilindustri som en gång blomstrade här (Selivanova, 2010) behöver inte dö ut, nu finns 

chansen att återuppliva den.  
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Syfte 
Syftet med uppsatsen är att ta fram en kravspecifikation av en denimväv ur ett ekonomiskt, 

miljömässigt och kvalitativt perspektiv, samt att, genom en undersökning, pröva 

möjligheterna för en svensk produktion.  

 

Frågeställningar 
Vilka kommersiella förutsättningar för en svensk produktion av denimväv finns det? 

 

Hur ser en kravspecifikation ut av högkvalitativ denim med fokus på ekonomisk hållbar 

produktion? 

 

Finns det en efterfrågan av den här produkten på en svensk marknad? 

 

Avgränsningar 
Undersökningen kommer att göras i perspektivet av en tygproducent, vilket innebär att det 

sker en avgränsning mot framtagning av plagg. Marknadsundersökningen kommer inte riktas 

mot slutkonsument utan mot företag som idag tillverkar och säljer jeans med bas i Sverige.  

 

Fokus på produktutvecklingen kommer främst att innebära att varan lever upp till den kvalitet 

som kravspecifikationen anger. I den mån det går kommer även alla steg i 

produktutvecklingen att göras lokalt i Sverige. Med detta sagt blir det ekonomiskt hållbara 

perspektivet att redogöra om den slutgiltiga varan anses attraktiv på marknaden efter att den i 

största mån har utvecklats för att nå upp till kravspecifikationens kvalitetsmål och är så långt 

det går lokalproducerad. 

 

På grund av de förutsättningar som getts i laboratoriet har inte kravspecifikationen kunnat 

följas i form av garner samt bredd på varan. Anpassningar har därför gjorts för att kunna 

efterlikna kravspecifikationen.  
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Kravspecifikationen innehåller endast maskinella förutsättningar, själva varans egenskaper i 

form av slitstyrka och färghållfasthet har bortsetts i ifrån då det inte anses relevant för 

uppsatsen.  

Metoddiskussion 

Uppsatsen kommer löpa enligt följande metoder; produktutveckling, 

materialinsamling/sourcing, litteraturstudier samt kvalitativa intervjuer. 

 

Produktutveckling  
En kravspecifikation upprättas för att möta de krav som ställs på den färdiga denimvaran. Den 

innehåller krav på garner, maskiner, varans tjocklek och kvalitet. Kravspecifikationen har 

upprättats genom studier av befintliga denimvaror från tillverkare i Japan och USA. Varor har 

beställts som prover och därefter har garntjocklek, täthet i varp och väft samt färg analyserats.  

 

En studie har gjorts över beredningsmetoder för garner i form av val av färg och 

infärgningsmetod.  

 

Produktutvecklingsfasen har ägt rum i Textilhögskolans vävlaboratorium. Vävstolen har 

inretts från grunden anpassats för vävning av denimvara. Processen har inkluderat koning, 

varpning, solvning, skedning, placering av lameller samt knytning. Uppsatsdeltagarna har 

varit delaktiga i samtliga processer (Norrman , 2014, ss. 44-47, Bilaga 4). 

 

Justeringar och anpassningar efter kravspecifikationen har gjorts genom maskinella 

inställningar såsom justering av frammatningshastighet och varans bredd. 

 

För att efterlikna kravspecifikationen sker experiment med väftgarners tjocklek och kvalitet 

samt fiber. Bomull och lin med olika grovlekar testas.  
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Materialinsamling/sourcing 
Materialsourcing av garner för varp och väft har gjorts genom att kontakta garnleverantörer 

och agenter per telefon och mail i Sverige och i övriga världen. Garnen måste uppfylla 

kravspecifikationen.  

 

Sourcing av vävproducenter i Sverige har skett genom kontakt, via telefon och mail, och 

besök hos producenter, då främst verksamma linneväverier. Vidare samtal kommer föras med 

möjliga producenter för att eventuellt anpassa kravspecifikationen för de förutsättningar som 

producenterna har, i form av maskinbredd och liknande.  

 

Litteraturstudie 
Litteraturstudie över tidigare forskning kring denim, jeans och vävproduktion samt olika 

fibrers egenskaper. Litteraturen har inkluderat färgning och efterbehandlingar. Även 

forskning kring produktion i Sverige och den ökade miljö- och etikmedvetenheten hos 

konsument studeras. Sökningar har gjorts i Textilhögskolans databas och bibliotek. Primära 

sökord är denim, jeans, historia, konstruktion, tillverkning, behandlingar. Sökorden är valda 

för att optimalt kunna besvara frågeställningarna och grunden till dagens jeanskultur 

(Ejvegård, 2009, s. 47). 

 

Kvalitativa intervjuer 
Undersökning av, för uppsatsen, intressanta aktörer för en vidare försäljning av denimväven. 

Strukturerade kvalitativa intervjuer (Patel & Davidson, 2011) har gjorts med jeanstillverkarna 

Nerdy by Nerds, Denim Demon, Neuw och Nudie Jeans om intresset för en svensktillverkad 

vara och hur intresset ser ut på marknaden för jeans med svensktillverkad denim. Företagen är 

baserade i Sverige och Norge och det tillsammans med att de idag använder denim från bland 

annat Japan och USA ligger till grund till urvalet. Intervjuerna har skett via telefon, mail och 

fysiska möten beroende på respondentens preferens.  
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Källkritik 
Källkritik bör riktas mot litteraturstudiens resultat då den, trots en ordentlig genomgång av 

Högskolan i Borås databas, inte innehåller några vetenskapliga artiklar. Böcker och 

kurslitteratur har i första hand använts. Bristen på vetenskapliga artiklar kan förklaras med att 

uppsatsämnet inte är särskilt nytt och innovativt utan bygger snarare på äldre kunskap i en ny 

tappning. Litteraturen är dock relevant och har en relativ aktuell datering.  

 

I den mån som Internetkällor har använts ska källkritik riktas även mot dem, framför allt de 

internetkällor som använts. Att de användes till trots beror på att de kretsar kring denim och 

jeans och pålitligheten på i dessa källor är relativt hög då uppgifterna stämmer med relevant 

litteratur.   
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Teoretisk referensram  

Denim och jeans i samhället 
Jeanskultur/jeanshistoria 
Stycket är en kortfattad sammanställning av jeansens historia och betydelse enligt Lloyds Kyi 

& Lindén Ivarsson, Hang och Marsh & Trynka. 

 

 Ordet denim härstammar från Serge de Nîmes vilket var handelsnamnet på en fransk 

tygkvalitet som tillverkades i Nîmes, Frankrike. När tyget började exporteras till England 

förenklades ordet till endast De Nimes vilket senare kom att bli denim och återfinns första 

gången i Webster Dictionary år 1864 (Hang, 2006) (Lloyds Kyi & Lindén Ivarsson, 2006).  

 

The Amoskeag manufacturing company i New Hampshire producerade sin första denimväv i 

mitten av 1850-talet. Denna väv var en kypertväv som skiljde sig från de franska och engelska 

genom att bestå av en ofärgad och en färgad tråd, nästan alltid färgad av indigo, till skillnad 

från engelska och franska dito som oftast var styckfärgade. Det var denna väv som Levis kom 

att använda till sina byxor när den blåa färgen fick ökad efterfrågan (Marsh & Trynka, 2002). 

Ordet jean däremot går tillbaka ända till år 1567 i Oxford English Dictionary. Jean var en typ 

av byxa som från början bars av italienska sjömän från Genua, därifrån härstammar ordet 

(Lloyds Kyi & Lindén Ivarsson, 2006). Byxornas tyg hade en liknande konstruktion som 

Serge de Nîmes tyget (Hang, 2006). 
 

Den första riktiga beställningen av ett denimtyg gjordes år 1890 hos The Amoskeag 

Manufacturing Company. Beställaren efterfrågade ett tyg där inte smuts och slitage skulle 

synas lika mycket på som ett ofärgat bomullstyg, producenten färgade därför trådarna 

mörkblått med indigo (Lloyds Kyi & Lindén Ivarsson, 2006). Indigo var länge ett av världens 

dyraste färgämnen tills den tyska kemisten Adolf von Baeyer tog fram den syntetiska indigon 

år 1878 (Lloyds Kyi & Lindén Ivarsson, 2006) (Hang, 2006). Ordet indigo går tillbaka ända 

till upptäcktsresanden Marco Polo som myntade namnet under hans färd genom nuvarande 

Pakistan på 1200-talet där han såg befolkningen i Indus dalgångar färga tyger blåa med hjälp 

av färgpigment från plantor av indigoferasläktet (Lloyds Kyi & Lindén Ivarsson, 2006). 
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Levi Strauss föddes i Buttenheim i Bayern år 1829 och emigrerade till USA 1847. I samband 

med den rådande guldrushen sökte han lyckan på östkusten och startade år 1853 sin 

grossistbutik. År 1866 öppnade han huvudkontor på Battery Street i San Fransisco (Lloyds 

Kyi & Lindén Ivarsson, 2006). Omkring år 1870 uppfann skräddaren Jacob W. Davis 

jeansnitarna (Hang, 2006) efter ett önskemål från en grannkvinna till Jacobs skrädderi som 

bad honom att ta fram ett par arbetsbyxor som skulle hålla för hennes man som var 

skogshuggare (Marsh & Trynka, 2002).  

 

För att ha råd med patentkostnaden på 68 dollar till arbetsbyxor förstärkta med nitar slog sig 

Davis och Strauss ihop. (Marsh & Trynka, 2002) Jacob och Levi fick patentet på nitförstärkta 

arbetsbyxor beviljat den 20 maj 1873 (Lloyds Kyi & Lindén Ivarsson, 2006). Levis 

marknadsförde byxorna som Waist Overalls som var midjehöga istället för den vanliga Bib-

overallen som annars var populär bland arbetare. (Marsh & Trynka, 2002) Vid den här tiden 

tillverkades arbetsbyxorna av tyget cotton duck (canvas), Levis första “denim” var egentligen 

segelduk som färgats blå (Marsh & Trynka, 2002). 
 

Den ikoniska Levis 501an introducerades år 1873 och var märkets första modell (Lloyds Kyi 

& Lindén Ivarsson, 2006). 1889 grundas varumärket Lee. Lee introducerar Union-All-

ovarellen ca 1913 som ett arbetsplagg till lantbrukare, mekaniker och fabriksarbetare, även 

riktat till kvinnor och barn (Lloyds Kyi & Lindén Ivarsson, 2006). 1924 lanserar Lee de mer 

moderiktiga cowboy-jeansen modell 101. Under depressionen på 30-talet ökade turismen från 

öst till Västamerika. Till följd av dålig ekonomi och dåliga skördar tog ranchägarna initiativet 

att locka dit folk ifrån östkusten. Cowboymodet och jeansen började därmed sprida sig även 

till västkusten med turisterna (Lloyds Kyi & Lindén Ivarsson, 2006).  

 

1935 tar Levis fram de första jeansen speciellt för kvinnor För att särskilja sig i konkurrensen 

började Levis år 1936 använda sig utav den röda tyglappen vid bakfickan, det här räknas som 

den första kända varumärkesurskiljaren. På 1940-talet slog sig Wrangler in i branschen 

genom att låta kända rodeoryttare klä sig i deras jeans (Lloyds Kyi & Lindén Ivarsson, 2006).  
 

Jeansen och övriga kläder gjorda av denim kom att bli armékläder under andra världskriget. 

Efter andra världskriget fortsatte soldaterna att klä sig i jeans likt dem använt sig av under 

kriget, de åkte motorcykel och började leva en mer rebellisk livsstil än vad folk tidigare varit 
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vana vid. Motorcykelgänget Hells Angels exempelvis startades från början av Amerikanska 

stridspiloter efter andra världskriget (Lloyds Kyi & Lindén Ivarsson, 2006).  

 

Detta fenomen förstärktes av Marlon Brando i filmen The Wild One 1953 där han gestaltade 

ungdomsrebellen på motorcykel klädd i t-shirt och jeans. Även James Dean kom att gestalta 

den här typen av rebell i filmer som Rebel Without a Cause på 50-talet. Kvinnornas 

motsvarighet Marilyn Monroe kom även hon att klä sig i jeans och blev inspirationskälla till 

många unga kvinnor. Till följd av detta ungdomsuppror kom skolor att förbjuda plagget 

(Lloyds Kyi & Lindén Ivarsson, 2006). 
 

Många amerikanska soldater var stationerade i Europa under och efter kriget och då kom 

jeansen på riktigt att få kännedom även här. Jeansen introducerades i Sverige som cowboy-

byxor av NK år 1947. Den svenska jeanspionjären John Magnusson grundade AB 

Skyddskläder i Fristad och började att tillverka arbetskläder likt dem amerikanska (Lloyds 

Kyi & Lindén Ivarsson, 2006). 

 

Algot Johansson startade företaget Algots i Borås år 1907. Företaget var tidigt med att 

introducera jeansen som fritidskläder och var en av landets största jeanstillverkare. På grund 

av importstopp från USA efter krigstiden vände sig NK till Algots och producerade jeans till 

den svenska marknaden. Utbudet var mycket mindre än efterfrågan och när importstoppet 

upphörde började de amerikanska jeansen att välla in i landet (Lloyds Kyi & Lindén Ivarsson, 

2006). 
 

Senare under hippieeran kom jeansen återigen att få agera rebelliskt plagg och syntes på var 

man under Woodstock-festivalerna som "ett uppror mot etablissemanget" (Lloyds Kyi & 

Lindén Ivarsson, 2006, s. 43). Under 60 och 70-talet började jeansen dyka upp mer och mer 

även i Europa. I London och New York började punken att utvecklas under 70-talet och 

anhängarna klädde sig i trasiga jeans (Lloyds Kyi & Lindén Ivarsson, 2006). Jeanstemat 

prydde en rad ikoniska skivomslag på denna tid och rotade sig djupare i populärkulturen. 

Klassiska skivomslag med jeanstemat är Rolling Stones "Sticky Fingers", Bruce Springsteens 

"Born in the USA" och Ramones debutskiva (Marsh & Trynka, 2002). 
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Längre fram började jeansen leta sig in på catwalken och komma i olika tvättar och slitningar 

redan vid köp (Lloyds Kyi & Lindén Ivarsson, 2006). Modeskaparen Yves Saint Laurent sa 

en gång: 

"Jag önskar att jag hade uppfunnit jeansen: de är spektakulära, praktiska, 
avslappnade och nonchalanta. De är uttrycksfulla, anspråkslösa, sexiga och 
enkla - allt jag vill att mina kläder ska vara" (Falk, 2011, s. 73).  

 

Under 1990-talet började vintage Lee- och Levisjeans från 40, 50 och 60-talet öka i 

popularitet och exempelvis Levis plagg med the Big E-etiketten blir hett på 

secondhandmarknaden. 2001 köper Levis ett par jeans tillverkade på 1880-talet som hittats i 

en gruva i Nevada för 46 532 dollar på eBay (Lloyds Kyi & Lindén Ivarsson, 2006). 
 

  



 

 
 

16 

Jeans i dagens samhälle 

En utveckling när en produkt eller plagg blir vida använt av en större grupp människor är att 

en mindre grupp personer får detta som särintresse. I en studie gjort av Augustson, textil 

behandlas “jeansnörden” som samhällsgrupp. Resultatet av uppsatsen är att det inte finns en 

homogen grupp som betecknar sig själva som “jeansnördar” (Augustsson & Johansson, 2011) 

men likväl finns det en växande grupp som har jeans som stort intresse. De har en hög 

kunskapsnivå om denim och jeans och därmed höga krav på kvalitet. Enligt studien så kan de 

därmed också tänka sig att betala ett högre pris för ett par jeans med en bakgrundshistoria och 

erkänt hög kvalitet. Jeansnörden känner att ett par jeans är en given del av dess identitet och 

livsstil. En respondent från studien säger: 
 

“Tyget i sig för det första. Vad det är för kvalitet på tyget, hur de är vävda, 
vilken infärgning de har. Åt vilket håll de är vävda, hur hårt spunnet garnet är i 
tyget, allt det där är det som bidrar till hur man upplever ett par jeans när man 
håller dem för första gången, som när man jobbar och skall vika ihop dem och 
det är så tungt och hårt att det blir jobbigt, och inte så där slappt och slafsigt som 
ett par tvättade jeans i tunnare kvalitet” (Augustsson & Johansson, 2011, s. 45).  

 

Svensk textilindustri 
Sverige som textilindustriland har en lång och gedigen historia. Redan år 1616 anlades den 

första klädes- och linnefabriken i Jönköping och 1695 startades Langlets färgeri i Borås följt 

av en rad färgerier i trakten under 1700-talet. Under samma århundrade började den svenska 

linodlingen att blomstra och det producerades mängder av linnetyger i Marks kommun 

(Dahlin-Ros, 2002). 

 

Det första mekaniska bomullsväveriet startade 1834 i Rydboholm. Bomullen skeppades till 

hamnarna i Göteborg och Varberg för att sedan transporteras vidare till Mark. År 1813 

grundades bomullsspinneriet i Sjutorp och 1850 var textilindustrin landets största industri, 

dock minskade sysselsättningen i samband med bomullsbristen under den amerikanska 

revolutionen på 1860-talet (Dahlin-Ros, 2002). 

 

Den första syfabriken öppnade 1861-1862. Borås Wäfveri grundades 1869. På 1930-talet 

började konstnärer att konstruera mönster för textilindustrin. Runt 1950 sysselsatte 

textilindustrin 114 000 människor (Dahlin-Ros, 2002). 
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Det svenska modeundret  
För cirka tio år sedan började det svenska modeundret att myntas som begrepp. Stockholm 

placerades på modekartan bland metropoler som London och New York (Falk, 2011). År 

2001 uppgick svensk textilexport till 14,2 miljarder kronor, mer än dryck-, järnmalm- och 

musik-exporten sammanlagt (Dahlin-Ros, 2002). År 2007 exporterades fler jeans än 

vodkaflaskor från Sverige (Falk, 2011). 

 

Acnes jeans med de röda sömmarna som tillverkades i hundra exemplar i slutet av 90-talet 

och delades ut till vänner och bekanta kan ses som lite av ett startskott för en nya svenska 

denimindustrin. Går man längre bak i tiden hette pionjären Lars Knutsson, han öppnade 

jeansbutiken Gul & Blå i Stockholm 1966 och började sälja jeans under det egna märket 1968 

(Falk, 2011). 

 

Cheap Monday tog Sverige och sedan världen med storm när de år 2004 lanserade sina billiga 

varumärkesjeans. År 2001 grundades Nudie av Maria Erixon. Företagets försäljning har 

emellanåt uppgått till så mycket som 70 % på exportsidan och redan andra året omsatte de 20 

miljoner kronor (Falk, 2011). 

 

En ny typ av svenska varumärken har etablerats under 2010-talet. Dessa varumärken står för 

ett nytänkande som skiljer sig från de tidigare nämnda. En gemensam faktor dessa företag har 

är att dem valt att lägga produktionen i Sverige för att sedan sälja en exklusiv vara som gör 

skäl för sitt pris. Stutterheim tillverkar regnrockar i Borås och har under de senaste åren slagit 

stort både i Sverige och utomlands. Historien kring hur företagets grundare hittat sin morfars 

gamla regnrock i en lada på Arholma och sedan återskapat den är ständigt återkommande och 

utgör grunden för varumärket (Satz, Sydsvenskan, 2014) . 

 

Ett annat exempel är det Malmöbaserade herrmärket Common som även dem tillverkar sina 

kläder i Sverige. Företaget blev utsett till årets nykomling på Elle-galan år 2013 (Josefsson, 

2013). 

 

På jeanssidan står företaget Nerdy by Nerds för innovation. Med Europas första fabrik i butik-

koncept i Malmö hyser dem en öppen produktion där konsumenterna kan se hur plaggen 

tillverkas (Satz, Sydsvenskan, 2013). 
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Denim 
Tillverkning 
Denim är en av grundkonstruktionerna i vävning och på svenska kallas varianten kypert. 

Kypert består av en så kallad 3x1 eller 1x3 konstruktion med en lutning åt höger eller åt 

vänster. I denimvaror är det vanligast med en högerlutad konstruktion. Väven får en tydliga 

rät- och avigsidor där antingen varpen eller väften dominerar (Kärrman & Rydin, 

Varukonstruktion väv, 2005). 

 

Varan är mycket stabil tack vare dess 45 gradiga lutning och är mycket slitstark.  

Kypert eller denim kräver minst fyra skaft vid solvning (Alderman, 2004). Varpen består av 

det indigofärgade garnet och väften, inslaget, är det ofärgade garnet.  
 

Skyttelvävstol 
En skyttelvävstol är en äldre typ av vävmaskin som uppfanns redan 1795 av prästen Edmund 

Cartwright. Maskinen kom till att ersätta den traditionella handvävstolen med ett maskinellt 

väftinslag som effektiviserade vävningen. Vävstolarna drevs till en början med vattenkraft 

som sedan byttes ut mot ångmaskiner under den industriella revolutionen. Senare på 1950- 

talet kom skyttelvävstolen i många fall bytas ut till mer tidseffektiva alternativ till väftinlägg, 

såsom projektil, gripare och luft- eller vatteninjektioner. Att väva ett tyg på skyttelvävstol tar 

lång tid då maskinerna ofta är gamla och inte har samma vävkapacitet som de modernare 

(Kärrman, Väveriteknik, 2005). 

 

Väftinlägget sker genom att tråden lindas på en spole som placeras i en skyttel som skickas 

fram och tillbaka och på så vis lägger in garnet. Garnet löper kontinuerligt fram och tillbaka i 

varan och därmed bildas en stadkant i båda ändar på väften (Kärrman, Väveriteknik, 2005). 
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Selvedge 
I traditionell konstruerad denim påträffas ofta stadkanten, selvedge är den engelska termen. 

Stadkanten är ett signum för att väven är tillverkad enligt äldre metod på en skyttelvävstol. 

Genom att skytteln åker fram och tillbaka vid vävning utan att tråden klipps av bildas 

stadkanten, till skillnad från dagens moderna maskiner där tråden klipps av efter varje 

väftinlägg (Alderman, 2004). Vid tillverkning av jeans behåller man stadkanten genom att låta 

den vara kvar på insidan av byxbenet istället för att overlocka tygkanten, detta ses idag som 

en kvalitetsstämpel. 

 

Ounce  

Once (oz) är ett ytmått som anger tygets grovlek mäts i ounces per square yard, med andra ord 

hur många ounce tyget väger per kvadratyard. En yard är 0,92 meter och ett ounce är cirka 

0,028 kilogram. Denim ligger idag vanligtvis mellan 7-16 oz, med extrema fall upp till 32 oz. 

Grovleken bestäms främst av garnets tjocklek samt tygbommens upprullningshastighet. Om 

upprullningshastigheten är låg tvingas väven att packas hårdare efter varje skedanslag och 

väven blir därmed tätare och grövre (The Fashion Dex Inc., 2014). 

 

Färgning och behandlingar 
Indigo 
Indigofärg delas in i två grupper, naturlig och syntetisk indigo. Den naturliga utvinns direkt 

från indigoferaväxter som mals till ett pulver och sedan används i färglösningen. Syntetisk 

indigo är framställt på kemisk väg genom att återskapa naturindigons exakta molekyl, vilket 

gör färgpigmenten identiska. I syntetisk indigo finns ej de föroreningar som kan förekomma i 

naturlig indigo (Sandberg, 1986). 
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Infärgning 
Indigo är en kypfärg vilket innebär att pigmentet måste göras vattenlösligt med kemikalier. 

Natriumhydrosulfit används för att reducera kypfärgen och görs till ett bad. Indigofärg har 

mycket dålig härdighet vilket gör att denimvaran lätt tappar färg och slitningar kommer fram. 

När garn färgas med indigo tränger ofta inte färgen in i kärnan av garnet, mitten är ofta 

fortfarande vit vilket ger en än snabbare slitning av varan (Rehnby, 2010). 

 

Garnet som används som varp i denimvaran färgas oftast genom två tekniker, hankfärgning 

och rope dyeing.  

 

Hankfärgning  
Garnet lindas upp till garnhärvor och doppas i ett bad av indigofärgämne upprepade gånger 

för att få färgen att fastna på garnet. Maskinen kan bestå av ett stort kärl med en mekanisk 

arm med flertalet krokar på som garnhärvorna placeras på. Armen sänker sedan ner garnet i 

badet upprepade gånger (Rehnby, 2010). 

 

Rope Dye 
Garnet matas på en foulardmaskin genom flertalet färgbad. en foulardmaskin består av 

flertalet valsar, cylindrar, som garnet löper över och under genom en längre process. en 

foulardmaskin är ofta väldigt stor och innehåller flera processer som infärgning, sköljning och 

torkning (Rehnby, 2010). 

	  

Sanforisering 
När väven är klar bör ej varan tvättas, blötläggning innebär att indigofärgen blöder av sig. 

Varan bör dock efterbehandlas då väven krymper avsevärt vid tvätt. För att undvika detta så 

krävs en mekanisk krympning, ofta kallad sanforisering, av varan. Sanforisering är en 

mekanisk process där varan krymps med hjälp av en gummimatta. Varan fuktas genom ånga 

och löper sedan mellan en gummimatta och en varm cylinder. Gummimattan krymper varan 

genom en skakande rörelse som tycker i hop varan i varp och väftled (Rehnby, 2010). 
 

Effekten av sanforiseringsprocessen kan varieras genom maskinella inställningar.   
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Tvättar och efterbehandling av jeans 
 
Förtvätt av denim görs ofta för att ge tyget en mjukare känsla. För att ge jeansen ett mer 

använt utseende förekommer en rad olika andra tvättar och efterbehandlingar. Stentvätt är en 

vanligt förekommande behandling. Genom att våttumla byxorna tillsammans med små 

lavastenar framkallar man slitningar på dem. En annan metod för att ge byxorna slitningar är 

sandblästring. Vid denna metod sprutar man sand eller liknande material under högt tryck på 

önskat område där slitning ska uppstå. Modernare varianter för att få färgen att släppa kan 

göras genom syra- eller enzymtvätt, då färgen avlägsnas på kemiskt vis (Humphries, 2009). 
 

Fibrer 

Bomull 
Bomull är den mest använda fibern inom klädindustrin och är en cellolusafiber som kan odlas 

i områden med över 200 frostfriadagar om året. Att odla bomull är en process som kräver 

stora mängder vatten, mellan 7 000-29 000 liter per kilo. Bomullen förbrukar även stora 

mängder energi och kemikalier, odlingen står för 2,5 % av jordens totala jordbruk men för 25 

% av bekämpningsmedelsanvändandet (Världsnaturfonden WWF, 2005). 

 

Bomullfiberns egenskaper gör att den lämpar sig väl att använda inom klädindustrin då en är 

absorbent, har hög hållfasthet och bra komfort. Den står sig även bra mot basiska ämnen så 

som tvättmedel och klarar av tvättning i tvättmaskin väl (Humphries, 2009). 

 

Bomullens kvalitet delas in i dess längd, korta stapelfibrer, mellan stapelfibrer och långa 

stapelfibrer. Längre fiber ger ett starkare och mjukare garn tack vare att fibrerna då i garnet 

kan lägga sig parallellt under en längre stäcka (Humphries, 2009). 

 

Tabell 1. 

Korta stapelfibrer 10-25 mm Kina, Indien, Sydafrika 

Mellan stapelfibrer 26-35 mm USA 

Långa stapelfibrer 36-60 mm Egypten, Pima, Sea Island 

 (Humphries, 2009) 
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Lin 
Lin är det material som har den äldsta dateringen att användas i en väv, fynd har visat att den 

har används till beklädning i cirka 10 000 år. Lin är en cellolusafiber som kan odlas i 

tempererade områden så som nordvästra Europa, där den bästa kvaliteten också kommer ifrån. 

Lin använder mindre vatten i odlingsprocessen än bomull och är mer resistent mot skadedjur 

vilket innebär en reducering av bekämpningsmedel. Däremot går det åt vatten i 

rötningsprocessen som krävs för att få fram linets fiber (Humphries, 2009). 

 

Linfibern har högre hållfasthet än bomull och har en starkare lyster. Fibern är relativt stel och 

bryts lättare än bomullsfibern som är mer följsam (Humphries, 2009). 

 

Garnnummer 
För att konstatera garner och trådars tjocklek används internationella standarder. De baseras 

på förhållandet mellan längd och vikt för garnet och kallas även för systemnummer. I Sverige 

och övriga världen används Nm nummer eller Tex. 

 

Nm anger hur många meter garn som det går på ett kilo, Nm 1 för bomull är 1 600 meter. Det 

är det grövsta garnet och ett högre Nm nummer ger ett tunnare garn och därmed fler meter 

garn. Ett garn med systemnummer 3 kräver tre gånger så mycket garn för att nå 1 kilo. 

Garnnummer kan också anges som Nm 8/2, i det fallet är det två garner som är 

sammantvinnade och ger samma tjocklek som Nm 4/1. Enheten Tex anger istället hur många 

gram garnet väger per meter (Kärrman & Rydin, Varukonstruktion väv, 2005). 

 

Enheten Ne är ett äldre systemnummer som baseras på samma princip som Nm men använder 

engelska mått istället. Längdenheten är 840 yards och vikten ett engelskt pund (Kärrman & 

Rydin, Varukonstruktion väv, 2005). 

 

  



 

 
 

23 

Kravspecifikation 
En kravspecifikation är ett verktyg som används av både beställaren och leverantören för att 

underlätta kommunikationen kring en produkt eller liknande. Det är oftast ett dokument som 

innehåller all teknisk information över den produkt eller dylikt som leverantören ska leverera. 

En kravspecifikation är ett verktyg för beställaren att säkerställa kvalitén och för leverantören 

att på ett överskådligt vis ta reda på kundens krav (Textil & Läderlaboratoriet, 2013). 
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Resultat - empiri 

Kravspecifikation 
Kravspecifikationerna finns som tabeller i bilaga 1.  
 
 
Kravspecifikationen konstruerades genom en analys av prover på selvedge denim som 

beställts från Pacific Blue Denim. (Pacific Blue Denim, 2013) X prover beställdes av 

varierande tjocklek (oz) och härkomst. Proverna analyserades i varp- och väfttäthet samt 

garntjocklek. Det konstaterades att en vara av lämplig tjocklek hade en varp och väfttäthet på 

omkring 20 trådar/cm. Garnets tjocklek varierade men de lämpligaste proverna hade omkring 

Nm 11/1 (Ne 7/1).  

 

Vidare användes en befintlig kravspecifikation för en vara på 14,5 oz (Textile Technology, 

2012) där det konstaterades även där att en varp- och väfttäthet omkring 20 trådar/cm och 

garntjocklek på Nm 10/1 - Nm11/1 (Ne 6/1-Ne 7/1) är lämpligast.  

 

Arbetet med uppsatsen inleddes med ett konstruera en denimväv från grunden i en tom 

skyttelvävstol på Textilhögskolan i Borås. Med hjälp och mycket guidning från Roger 

Högberg genomfördes alla stegen från garn på konor till en färdig vävd vara på ett mycket 

pedagogiskt vis. Processen gav uppsatsskrivarna en djupare kunskap i själva grunden i och 

hur en vävprocess fungerar.  

 

Anpassningar från kravspecifikationen fick göras då varan på Textilhögskolan konstruerades 

med de medel som fanns på plats. Skyttelvävstolen som fanns tillgänglig kunde väva en vara 

med en minsta bredd på 100 cm.  

 

Varpgarnet som användes var en indigofärgad icke-ekologiskt bomullsgarn med tjockleken 

Ne 20/1. Trådtätheten i varpled uppmättes till 24 trådar/cm i färdig vara.  

 

Väftgarnet varierades mellan tre olika kvaliteter, 100 % bomull Ne 12/2, 100 % bomull Ne 

6/1 och 100 % lin Ne 16/1. Samtliga garner var oblekta. Även väfttätheten varierades och 

ökades från 18 till 20 trådar/cm för att få en tätare vara.  
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Resultatet av produktutvecklingen gav en vara som i möjligaste mån liknade 

kravspecifikationen. Varan vävdes då med tätast möjliga inslagshastighet och det grövsta 

oblekta linnegarnet som fanns tillgängligt. Denimvarans styvhet och lyster, tack vare linnet, 

gjorde att valet föll på det. 

 

7H Färgeri i Kinnarumma kontaktades angående sanforiseringen av väven. 7H lät väven 

provköras kostnadsfritt ihop med en annan väv av samma bredd. Den slutgiltiga varan från 

skolans vävlaboratorium togs med och lämnades in till företaget. Följande vecka var väven 

klar för avhämtning. Slutresultatet av sanforiseringen blev efter omständigheterna bra. Varan 

krympte enligt önskemål och tyget behöll sin färgäkthet och djupa blåa nyans.  

 

Materialinsamling/sourcing 
Kontakt med 11 linneväverier i Sverige via telefon togs den 9 april varav 2 väverier, Klässbos 

Linneväveri och Vätterns Linneväveri, svarade i ett första skede positivt. Frågan som ställdes 

var om de hade möjlighet att väva en denimväv med önskvärd kvalitet. Vidare samtal och 

kontakt ledde till ungefärliga prisuppgifter för själva vävandet. Ytterligare anpassningar är 

troliga mot linneväveriernas maskiner. Den närmaste bredden från kravspecifikationen är 85 

cm och beroende på vad som idag vävs på de maskinerna kan garntjockleken och varp- och 

väfttätheten behöva alterneras.  

 

Vidare har garnleverantörer i Sverige och utomlands kontaktats för att finna garner som lever 

upp till kravspecifikationen, ytterst få svarade. Inga uppgifter av de garn som söktes kunde 

samlas in. Uppgifter togs istället från Garnhuset i Kinna på liknande garn som angavs i 

kravspecifikationen. 
 

Angående färgning och sanforisering kontaktades 7H Färgeri i Kinnahult. Sanforisering 

tillhandahölls och genomfördes men ej infärgning av garn. För ett eventuellt inköp av 

syntetisk indigo kontaktades Zenit AB Konsthantverksmaterial.  
 

För intervjuer kontaktades jeansproducenterna Nudie Jeans, Nerdy by Nerds, Denim Demon 

och Neuw. Intervjuerna ägde rum som planerat och svaren på de ställda frågorna samlades in.  
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Intervjuer 
Överlag kan resultatet från de kvalitativa intervjuerna tolkas positivt. Samtliga respondenter 

anser att en svensk denimvara skulle vara intressant och spännande. De ser även fördelen och 

en framtid med lokal produktion. Malmöbaserade Nerdy By Nerds har idag sin 

sömnadproduktion i deras butik/fabrikskoncept och är mycket intresserade av en svensk 

denimvara. De ser gärna helt svenskproducerade jeans och tror att det finns en stor efterfrågan 

bland deras kunder (Roos, 2014). 
 

Denim Demon kommer att från och med i sommar kunna erbjuda två jeansmodeller sydda i 

Sverige och tänker satsa stort på detta i framtiden. Företaget jobbar på att inom kort kunna 

erbjuda en jeanskollektion med samtliga modeller tillverkade i Sverige. Grundaren Anton tror 

stort på den lokalproducerade trenden och förutspår att den kommer att bli större än den 

ekologiska inom konfektionsbranschen. I framtiden ser Denim Demon gärna att hela 

värdekedjan i deras produktion är belägen i Sverige (Olsson, 2014). 

 

Nerdy by Nerds kunder efterfrågar och tycker om det närproducerade och Adrian menar att 

kunden värdesätter om hela produkten är närproducerad. Han drar paralleller till matkulturen 

där vi sett en stor lokal ekotrend (Roos, 2014). Även Anton på Denim Demon nämner detta 

och ger mikrobryggerier som ett exempel. De tror att konfektionsbranschen är nästa område 

där vi kommer att se fler företag som producerar sina varor lokalt (Olsson, 2014). 

 

Filip på Neuw är mer skeptisk och tycker sig se ett stabilt till obefintligt intresse för 

miljövänliga och lokalproducerade kläder hos kunderna. Företag själva har idag inget 

ekologiskt eller närproducerat sortiment och tror att kvalitet och pris kommer vara 

nyckelfaktorerna för att bygga upp intresset kring det. Han ställer sig däremot positiv till lokal 

produktion om det är under rätt förutsättningar för företaget och säger att det är något som 

absolut är möjligt i framtiden (Lundqvist, 2014).  
 

Nudie Jeans har i dagsläget ingen produktion i Sverige. Företaget undersöker dock saken men 

anser att det i dagsläget saknas den kompetens och maskinpark som krävs för att leva upp till 

den kvalitet dem eftersträvar. Nudie Jeans som större företag har som krav att produkterna 

måste vara kommersiellt gångbara, både sett till prissättning och kvalitet. I stort ställer sig 

företaget positiva till lokalproducerad denim men belyser kvalitets- och kostnadsaspekten. De 

arbetar idag med bland annat japansk denim av mycket hög kvalitet som köps in från företag 
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med lång erfarenhet. Peter menar att konkurrensen är hård och det krävs mycket för att kunna 

konkurrera med de befintliga väverierna på marknaden. Ett krav Nudie Jeans har på de tyger 

de köper in är att det är ekologiskt (Frank, 2014). 
 

Till skillnad fån Nudie Jeans ser inte Denim Denom priset som något stort hinder för en 

gångbar produkt. De ser en antydan till att kunderna blir mer och mer benägna att betala för 

bra och unika varor. Samtidigt som de som handlar billigt blir fler ökar även skaran kunder 

som lägger mer pengar och större vikt på varje inköp. Anton betonar betydelsen v att 

butikspersonalen informerar kunderna om fördelarna med ekologiska och närproducerade 

kläder (Olsson, 2014). 
 

Det mest förekommande länderna där jeansproducenterna som intervjuats köper in sina tyger 

från idag är Japan, Italien och Turkiet. Alla företag ställer sig positiva till materialblandningar 

i denimväven och den generella responsen är att dem tycker det är intressant att se nya 

spännande material (Frank, 2014) (Olsson, 2014) (Roos, 2014). 
 

Som tidigare nämnts menar Peter på Nudie Jeans att det saknas kompetens och rätt maskiner 

för att ha tillverkningen i Sverige och Denim Demon anser att det vore att föredra att ta in rätt 

expertis från andra länder för att effektivisera produktionen i Sverige (Frank, 2014) (Olsson, 

2014). 

 

Ekonomi 
 
Samtliga beräkningar är gjorda baserade från siffror från respektive företag. Kostnaderna är 

beräknade på 100 meter varp då det var ett krav från Vättern Linneväveri att den mängden 

beställs. Alla priser är exklusive moms med undantag för priset till slutkund. 

 

Kostnad för garn 
Garnhuset i Kinna Varp Väft Bomull Väft Lin 
Material 100% Bomull 100% Bomull 100% Lin 
Tjocklek Nm 8/2 Nm 8/2 Nm 8/2 
Kvantitet 39 kg 39 kg 39 kg 
Längd 200 000 meter 200 000 meter 200 000 meter 
Pris 120 kr/kg 120 kr/kg 200 kr/kg 
Kostnad 4 680 kr 4 680 kr 7 800 kr 
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Kostnad för varpning 
  Klässbos Linneväveri 
Kostnad varpning kr/timme 330 
Tid, uppskattning från lab (tim) 8 
Total kostnad 2 640 kr 
 
 

Kostnad för vävning 
  Vätterns Linneväveri Klässbos Linneväveri 
Kostnad/löpmeter 150 kr 48 kr 
Vävhastighet 3 m/t 2,5 m/t 
Varptäthet 2000 trådar 2000 
Minsta längd varp 100 meter 100 meter 
Kostnad 15 000 kr 4 800 kr 

 

Kostnad för färdig vara 
  Vätterns Linneväveri Klässbos Linneväveri 
100% Bomull Totalt 24 360 kr 16 800 kr 
100% Bomull kr/m 243,60 kr 168,00 kr 

 
    

50/50 Bomull/Lin Totalt 27 480 kr 19 920 kr 
50/50 Bomull/Lin kr/m 274,80 kr 199,20 kr 
 

 

Kostnad för sanforisering 
  7H Färgeri  
Startkostnad 1 000 kr 
Kostnad vid 100 meter 25 kr/m 
Total kostnad 2 500 kr 
Kostnad per meter 25 kr 
 

 

Marginal AKA Denim 

  
Bomull/lin Klässbos 
Linneväveri 

Kostnad per meter vara 224,20 kr 
Pålägg AKA Denim 150% 
Pris till jeanstillverkare 336,30 kr 
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Kostnadsberäkning Jeans till slutkonsument 
  Nerdy by Nerds 

 Sömnadstid (timmar) 2,7 
 Timkostnad 400 kr 
 Kostnad sömnad 1 080 kr 
 Materialåtgång (meter) 2,5 
 50/50 Bomull/Lin 841 kr 
 Totalt inkl denim 1 921 kr (Exkl tråd och knappar) 

Pålägg butik Cirka 100% 
 Utpris till slutkonsument (inkl moms) 4 802 kr 
  

 

Materialåtgång jeans 
 
Längd vara efter krympning 5% (meter) 95 
Materialåtgång (meter) 2,5 
Antal jeans 38 
 

 

Vinstmarginalsberäkning AKA Denim 
  AKA Denim 
Kostnad per meter 224,20 kr 
Per meter 112,10 kr 
Per Jeans 280,25 kr 
38 par jeans 10 649,50 kr 

 

 

Produktionstid  
Antal meter 100 
Varptid (t) 8 
Vävhastighet meter/timme 2,5 
Tid Vävning (t) 40 
Tid efterbehandlingar (t) 8 
Tid sömnad per jeans (t) 2,7 
Tid sömnad 38 par jeans (t) 102,6 
Total tid 38 par jeans (t) 150,6 
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Diskussion 

Produktutveckling 
Varan som vävdes på Textilhögskolans maskiner uppnådde inte kravspecifikationens mål. På 

grund av begränsad maskinpark och ett begränsat urval av garner kunde inte varan göras 

optimal. Den skyttelvävstol som användes vid vävningen hade för bred minimumbredd för att 

kunna producera önskad bredd anpassat till selvedgedenim.  

 

Prototypvävens bredd var 100 cm mot kravspecifikationens 70 cm, detta innebär att vid 

produktion av jeans blir mängden spill onödigt stor vilket i sin tur ger negativa ekonomiska 

och miljömässiga konsekvenser. Det begränsade garnutbudet gjorde att varan inte heller levde 

upp till kravspecifikationens mål för grovlek (Oz.).  

 

De garner som användes var av grovlek Ne 20/1 i varp samt Ne 16/1 i väft mot 

kravspecifikationens Ne 7/1 i både varp och väft. Grövre garn hade alltså behövts för att 

uppnå rätt grovlek. Ingen av de garner som användes var heller ekologiska, vilket 

kravspecifikationen angav att de skulle vara. Vid en fortsatt produktion av denimväven bör en 

skyttelvävstol med bättre anpassad minimumbredd användas. Grövre garner av ekologisk 

kvalitet bör även köpas in.  
 

Materialinsamling/sourcing 
Under arbetets gång har det tagits kontakt med ett flertal företag som krävts för att förse 

projektet med varor eller tjänster i någon eller flera delar i vävproduktionen samt 

efterbehandling av varan. Sökandet av leverantörer har till störst del gjorts genom sökningar 

på nätet. Internet har gett många träffar, det är dock långtifrån alla som har varit väsentliga.  

 

Sökandet efter varor och tjänster har i den mån det har gått gjorts på lokal nivå. När det 

kommer till exempelvis garner på lokal nivå märks det tydligt att den svenska textilindustrin 

inte är i fokus. De flesta garnträffar riktar sig till hobbyverksamhet och är ej optimala för 

denimvävar av högre kvalitet. Garnleverantörer var det största problemet att få tag på. De 

leverantörer som riktar sig mot industriell tillverkning ligger till absolut störst del i utlandet 

och gör därför kommunikationen svårare.  
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Kvantiteterna som säljs är ofta stora och ej anpassade till mindre aktörer vilket också 

försvårar möjligheterna till ett korrekt resultat. Detta gör även att priset blivit högre än om det 

funnits möjlighet till att köpa in större kvantiteter. Även ekologiska alternativ av de garner 

som sökes har varit ett problem att finna. En annan aspekt till svårigheterna med att hitta rätt 

garn är givetvis kunskaps- och erfarenhetsbrist hos uppsatsdeltagarna om var man finner 

dessa leverantörer.  
 

Man kan konstatera att närheten till leverantören underlättar i kommunikationen. De lokala 

företagen har i detta fall även varit mycket mer hjälpsamma än dem belägna utanför Sverige. I 

och med att den svenska textila tillverkningsindustrin är såpass liten i dagsläget finns däremot 

troligtvis ett större intresse för de inhemska företagen att främja nya projekt inom samma 

bransch.  
 

På grund av bristfälliga svar från garnleverantörerna har insikten om hur svårt det är att hitta 

bomullsgarn med rätt indigofärgning vuxit sig starkare. Ur detta problem uppkom en idé om 

att färga garnet på egen hand. För detta krävs inköp av indigofärg samt kontakt med ett färgeri 

som kan färga garnet enligt kravspecifikationens färgningsmetod. Fördelen med detta skulle 

bli att den slutgiltiga varan kommer att till ännu större del bli svenskproducerad, dock medför 

detta större kostnader vilket leder till en dyrare slutprodukt. 

 

Kontakten med företaget som skötte sanforiseringen av väven var den smidigaste. De gav svar 

direkt och att få testsanforisera väven var inget problem. 

 

Intervjuer 
 
Den positiva respons som gavs i intervjuerna var ganska väntad med tanke på den 

lokalproducerade trenden som råder. Att Nudie Jeans var såpass intresserade var dock lite av 

en överraskning. Nudie Jeans som ett större företag har en mer kommersiell inställning till sin 

verksamhet, vilket dem förtydligade i intervjun. Tyget var tvunget att kvalitets- och 

prismässigt kunna mäta sig med konkurrenternas vävar för att det skulle vara intressant för 

dem.  
 

De andra tillfrågade företagen var intresserade på ett bredare plan och såg det mer som att det 

får kosta vad det kosta vill. Nerdy by Nerds och Denim Demon arbetar redan idag med svensk 
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produktion. De vet vad detta innebär, att priserna blir högre och marginalerna kryper, men 

dem anser att det är värt det för att kunna förmedla ett trovärdigt budskap och ett mervärde till 

kund. Även för dessa företag är självfallet kvaliteten på denimväven en avgörande faktor till 

om den lever upp till de krav som ställs på produkterna.  

 

Priset var för dessa inte lika avgörande. Denim Demon ser gärna att så många som möjligt av 

stegen i värdekedjan är gjorda här i Sverige. Företagets grundare Anton uttryckte det som att 

det vore en dröm om denimväven i deras svensksydda jeans också var tillverkad i Sverige. 

Adrian på Nerdy by Nerds upplever att kunderna ofta vill veta ursprunget på hela produkten 

och ställer sig mycket positiv till att kunna erbjuda ett tyg där tillverkningsprocessen ges 

tillkänna samt är lokalproducerat. Filip på Neuw däremot anser att kundernas intresse och 

kunskap kring produkternas tillverkning är väldigt låg. 
 
 

Generellt så ges känslan av att de tillfrågade företagen på olika sätt känt av en ekologisk och 

närproducerad trend i samhället och att dessa faktorer blir en allt viktigare aspekt hos vissa 

kundgrupper att ta hänsyn till. Nudie Jeans talar om återförsäljare i Tyskland som enbart 

riktar in sig på att sälja ekologiska varor och Denim Demon upplever att deras återförsäljare 

intresserar sig för ekologi och kunskapen om var produkterna kommer ifrån.  

 

Både Nudie Jeans och Denim Demon har tidigare sålt limiterade små upplagor av jeans som 

har kostat runt 3000-3500 kr/paret. Alla dessa upplagor har sålt slut vilket tyder på att det 

finns en marknad även för dyrare jeans. Dock har upplagorna varit små och begränsade så 

frågan är om försäljningen hade fortsatt vid en större upplaga.  
 

Neuw menar att just priset men även kvaliteten och stabilitet i produktionen är nyckelfaktorer 

till att våga gå in och lägga en order som mindre företag. Både Nudie Jeans och Denim 

Demon gav antydan till att kunskapen och den maskinella begränsningen sätter käppar i 

hjulen för en svensk produktion. Detta indikerar på att det finns mycket kvar att arbeta med 

för att kunna konkurrera med utlandet. 

 

Dock ska en viss kritik riktas mot svaren då det handlar om en teoretisk fråga. Att vara positiv 

i en teoretisk satsning är enklare än att vara det i en faktisk då variabler som lönsamhet, 

kostnader och liknande måste vägas in.  
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Ekonomi 
Resultatet av den ekonomiska sammanställningen är svårtolkat. Flertalet av de företag som 

kontaktats har inte kunnat eller velat ge ut priser på de tjänster eller produkter som 

efterfrågades. Beräkningarna är baserade på de kostnader som samlades in och det finns 

flertalet luckor, bland annat färgningsprocess och främst har inte priset för ett, enligt 

kravspecifikationen, korrekt indigofärgat varpgarn kunnat tillgås.  

 

Kostnaderna för färgning är kostnaderna för att färga garnet i Sverige. Denna kostnad är inte 

nödvändig om garnet är färgat vid inköp. Troligt är då att priset för garnet stiger och det 

infinner sig en större osäkerhet om hur färgningsprocessen har gått till. Om infärgningen sker 

i Sverige blir slutpriset än dyrare men än mer närproducerad. Desto fler processer som sköts 

inrikes desto mer kan säkerheten för arbetarna förbättras och miljöpåverkan minskas. Det ger 

även ytterligare mervärde till kunden och slutkunden. 

 

Kostnaderna för garn är hämtade från Garnhuset i Kinna som levererar vävgarner och är 

baserade på ett inköp av mindre kvantitet. Garnet är inte heller indigofärgat eller behandlat 

vilket gör att felmarginalen blir än större. Dock kan priserna troligen pressas om en större 

kvantitet beställs eller om en större beställning från en internationell garnagent sker. 

 

Som redan nämnt har det varit svårt att få kontakt med garnleverantörer och eftersom 

kravspecifikation eftersträvade ekologisk högkvalitativ bomull så var det där fokus låg under 

eftersökningen. Det resultatet nåddes inte och inte heller konkreta priser på indigofärgat garn 

har framkommit. Det garnet som används i prisexemplet är ett godkänt garn men för att få en 

vara med en eftersträvansvärd kvalitet bör fibrerna vara längre. Då kontakt via mail och 

telefon, trots upprepade försök, inte lyckats bör ett besök till en internationell garnmässa 

planeras innan uppstart.  

 

Kostnaderna för varpning har tagits fram av Klässbos Linneväveri och är den kostnad som de 

tar för all form av så kallad lönvävning. Notera att antalet timmar är baserad på den tid det tog 

att varpa i Vävlaboratoriet på Textilhögskolan och det finns många variabler att ta hänsyn till. 

Dels längden på den varp som ska konstrueras och vilken hastighet som maskinparken tillåter. 
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Vätterns Linneväveri gav ingen kostnad för varpningen men vävprocessen är mer kostsam hos 

dem vilket gör att kostnaden för varpning är inkluderad i kostnaden för vävning.  

 

Kostnaderna för sanforisering är de som troligen är de mest korrekta då en offert har mottagits 

från 7H Färgeri efter ett prov behandlades hos dem.  

 

Marginalberäkningarna för det fiktiva företaget AKA Denim är mer komplicerade att göra. 

Beräkningar är gjorda med ett påslag på 150 %. Marginalerna är idag för låga för att kunna 

starta ett företag men samtidigt kan de inte höjas då slutpriset skulle bli ännu högre. För att på 

ekonomi i företaget krävs en större produktion som ger fler meter vara per timme. 

Marginalerna ska även täcka fraktkostnader och övriga kostnader som ej är inräknade.  

 

En vinst på cirka 10 000 för 38 par jeans kan tyckas mycket men då ska det nämnas att 

produktionstiden är relativt lång och från inköp av garn till att denimvaran säljs. Denimvara 

för 38 par jeans är en mindre kvantitet men då priset till slutkund blir så pass högt är det en 

väldigt nischad målgrupp. Notera att i beräkningarna för ett färdigt par jeans inkluderas 

marginal för sömnaden och för återförsäljaren.  
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Slutsats 

Möjligheten till en svensk denimproduktion finns där. Att väva en vara i Sverige är möjligt 

men det kräver mer arbete än vad som har lagts ner i arbetet kring denna uppsats. 

Uppbyggandet av långsiktiga relationer med garnleverantörer tar lång tid, speciellt om den 

garnleverantören befinner sig i Zimbabwe eller Indien. Att garnet skulle vara det som var 

svårast att få tag på kom lite som en överraskning då kravspecifikationen, visserligen med 

höga krav, är baserad på faktiska denimvaror.  

 

Det går också att konstatera att väva på ett linneväveri i Sverige inte är den optimala 

lösningen för att bedriva en egen verksamhet. Det är relativt dyrt att låta en extern partner stå 

för själva produktionen av den produkt som säljs. Det är också en risk att hålla sin produktion 

hos en eller två producenter då det är en tuff bransch och risken för konkurs är en verklighet. 

För att ta produktionen till en realitet bör alternativet att införskaffa skyttelvävstolar 

övervägas. Det kan i sig vara svårt då maskinerna inte längre tillverkas och är dyra. Men det 

är en helt annan uppsats. 

 

Priset för de slutgiltiga faktiska jeansen till slutkonsument blir, med en svensk denimvara och 

svenska sömnad, mycket högt. Under arbetets gång med uppsatsen har det diskuterats att det 

kan bli svårt att få ner priset under 4000 kr i butik. Det stämmer också enligt de beräkningar 

som sammanställts, även om de visar ett än högre pris. Marginaler kan dock pressas i flertalet 

processer då kvantiteterna ökar.  

 

Beräkningarna innehåller visserligen ett stort mått osäkerhet men kan användas som 

fingervisning om kostnaderna. Om kunden för de jeansen existerar återstår att se men det kan 

konstateras att det inte är unikt i jeansvärlden att den typen av priser förekommer. De 

intervjuer som genomförts bekräftar att efterfrågan i alla fall från jeansproducenterna finns.  

 

Positivt är responsen från de jeanstillverkare som intervjuats som på det stora taget är mycket 

intresserade av en framtida produkt, vedertaget att den håller den kvalitet som önskas. 

 

En realistisk slutsats är att denna uppsats är en grund till ett fortsatt mer långsiktigt arbete. Att 

väva i Sverige är möjligt men då krävs mycket hårt arbete och en ekonomisk satsning av 
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större magnitud. Att trycka på startknappen för den första svenska selvedgedenimväven ligger 

uppskattningsvis minst 1 år bort.   
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Bilagor 

Bilaga 1, Kravspecifikation 
 

Kravspecifikation AKA 
 
Garn Varp Väft Bomull Väft Lin 
Fiber 100% Ekologisk bomull 100% Ekologisk bomull 100% Ekologiskt lin 
Färg Hankfärgad med naturlig indigo Ofärgad/naturlig färg Ofärgad/naturlig färg 
Tvist Ringspunnet z-lutning  Ringspunnet z-lutning  Ringspunnet z-lutning  
Tjocklek Ne 7/1 Nm11/1  Ne 7/1 Nm 11/1 Ne 6/1 Nm 10/1 

        Maskin 
   Typ Skyttelvävstol 

    
   Bredd 70 cm  

  Varptäthet 20 trådar/cm 
  Väfttäthet 18 trådar/cm 
  Väv 1x3 eller 3x1 
  Antal trådar 1500 
   

Kravspecifikation Vävlab 
 
Garn Varp Väft Bomull Väft Lin 
Fiber 100% Bomull 100% Bomull 100% lin 
Färg Indigo Ofärgad/naturlig färg Ofärgad/naturlig färg 
Tvist 1 garn z Tvist 1 Garn z Tvist 1 Garn z Tvist 
Tjocklek Ne 20/1 Ne 6/1  Ne 16/1  

    
    Maskin 

   Typ Skyttelvävstol       
  Bredd 100 cm 
  Varptäthet 24 ends/cm 
  Väfttäthet 20 trådar/cm 
  Väv 3x1 
  Antal trådar 2400 
   

  



 

 
 

42 

Kravspecifikation Linneväveri 
 
Garn Varp Väft Bomull Väft Lin 
Fiber 100% Bomull 100% Bomull 100% Lin 
Färg Rope dyed med syntetisk indigo Ofärgad/naturlig färg Ofärgad/naturlig färg 
Tvist Två garn, ringspunnet z-lutning  Ringspunnet z-lutning  Ringspunnet z-lutning  
Tjocklek Nm 11/1 Nm 10/1 Nm 10/1 

    
    Maskin 

   Typ Skyttelvävstol 
    

   Bredd 85 cm 
  Varptäthet 22 trådar/cm 
  Väfttäthet 20 trådar/cm 
  Väv 3x1 
  Antal trådar 2000 
   

  



 

 
 

43 

Bilaga 2, Intervjuer 
 

Frågor 
Intervjufrågor till produktutvecklande varumärkesleverantörer av jeans: 

 
1. Var har ni er vävproduktion/köper ni tyg från idag? 

 

2. Märker ni av det ökade intresset för närproducerat och miljövänligt hos era kunder? 

 

3. Hur hög tror ni att kunskapen är idag hos era kunder om var era produkter tillverkas? 

 

4. Finns det intresse från era kunder idag av jeans vävda och sydda i Sverige? 

 
5. Finns det intresse från ert håll att sälja jeans vävda och sydda i Sverige? 

 
6. Hur ser ni på lokal produktion i framtiden? Någon ni kommer rikta er mot? 

 
7. Vad ställer ni för kvar en denimvara? Kvalitet, material, grovlek (Oz), ekologiskt 

 
8. Kan eventuella materialblandningar exempelvis bomull/lin vara intressant för er? 

 
9. Hur priskänsliga är era kunder? 

 
10. Hur ser er målgrupp ut? 

 
11. Finns det intresse hos er att skapa en premiumlinje med svenskproducerad denim? 
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Bilaga 3, Svar på intervjufrågor 

 
Peter Frank 
Produktionsansvarig på Nudie Jeans CO 

Intervju via telefon, 2014-05-20 Göteborg 

 

1. Turkiet, Italien, Japan 
 

2. Vi önskar att vi märkt av intresset mer. När lanseringen av ett helt ekoloiskt sortiment 

gjordes blev det en mycket positiv respons och försäljningen ökade. I exempelvis Tyskland 

finns det butiker som endast säljer ekologiska varor och dessa butiker säljer väldigt bra. 
 

3. Det finns två kundgrupper, en som inte är särskilt miljömedvetna och en annan som är 

väldigt medvetna när de konsumerar. Den sistnämnda är dock inte lika stor som den 

förstnämnda, många köper endast för ett dem gillar produkten. Nudie Jeans gör ekologiska 

plagg och tänker på miljö och etik av egen vilja för att dem vill förmedla ett budskap. 
 

4. Absolut. Nudie har redan gjort en serie Svensktillverkade jeans för längesedan. Vi har även 

lanserat lokalt tillverkade träskor och tofflor vilket fick en okej respons. 
 

5. Absolut. Nudie Jeans har länge kollat på alternativet att till viss del producera i Sverige 

men det saknas kompetens och rätt maskiner i landet för att produkterna ska leva upp till 

Nudies standard. För ett lokalproducerat tyg är det även viktigt att det är av bra kvalitet för att 

det ska kunna användas i jeansen. Att det ska kunna säljas kommersiellt är ett krav. 
 

6. Vi ser positivt på det, just nu undersöker vi saken men som sagt så anser Nudie Jeans att 

det saknas kompetens och rätt maskiner. 
 

7. Ekologiskt är ett krav. I dagsläget använder vi oss främst av 11,75 - 13 oz. 
 

8. Nudie Jeans har redan tillverkat jeans i en bomulls- och hampablandning. Vi ställer oss 

positiva till materialblandningar om tyger fortfarande håller rätt kvalitet. 
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9. Det beror på, jeansnördar som vill ha det senaste är minst priskänsliga och kan tänka sig 

betala mycket för rätt vara. Nudie Jeans har sålt jeans för 3000-3500 kr som mest. Dessa jeans 

har dock tillverkats i mindre upplagor omkring 100-300 exemplar i relation med Nudies 

årsförsäljning av jeans som ligger på cirka 1 000 000 stycken. 
 

10. Nudie har ingen definierad målgrupp. 
 

11. Ja men det krävs mycket för ett inköp av tyget. Konkurrensen är hård och många väverier 

har lång erfarenhet och mycket hög kvalitet som är svår att mäta sig med. Men det finns 

möjlighet om tyget kan mäta sig kvalitetsmässigt och inte blir för dyrt. 
 
. 
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Adrian Roos 
Produktionsansvarig på Nerdy By Nerds 

Intervju den 2014-05-22 i Malmö 

 

1. Vi köper in tyger från mestadels Japan, och lite Turkiet. 

 

2. Ja extremt, både av ekologiskt och återvunnet. Många kunder gillar och efterfrågar det 

närproducerade, och även då hela produkten. Kunden väll även veta mer om själva 

produktionen, inte bara plats utan även tekniker och liknande.  

 

3. Hög, mycket tack vare inhouse produktion av själva sömnaden. Jeansen sys efter 

beställning och kunden kan själv se fabriken. Vi försöker även hålla en tydlig kommunikation 

i vår butik och på hemsidan. När vi säljer ett par jeans får kunden välja på vilket 

ursprungsland de vill att tyget ska komma ifrån och det ger direkt en kunskap om 

produktionslandet för väven. 

 

4. Ja, många är intresserade, många av kunderna skulle nog köpa.  

 

5. Ja 

 

6. Ja, det gäller inte bara textil utan även andra produktkategorier. Det började med mat och 

har fortsatt nu till textil, och kläder. Jag tror att nästa produktkategori kommer vara 

textilprodukter. Kunderna blir mer medvetna och vi ha mer kunskap om var och hur 

produkten tillverkas. Det blir mer och mer hantverk, titta på exempel som Jallatrappan (socialt 

projekt med en mindre syfabrik för att integrera främst invandrarkvinnor i Rosengård) och 

Made in Majorna (Läderacceroarer producerade i Göteborg)  

 

7. Det är väldigt svårt att få information från väverierna i Japan och Turkiet om vad som är i 

varan, om den är ekologisk eller om det används miljögifter. Det enda som anges är 

tjockleken i ounces och om garnet är färgat med naturlig eller syntetiskt indigo. Vi 

kontrollerar kvaliteten när vi får varan på prov och skickar den ven vidare till Anders 

Kärrman som hjälper oss med det. Vi får ingen information om varan är ekologisk men det är 

något vi försöker arbeta mot. Vi försöker därför bibehålla samarbetet med den turkiska 

leverantören Isko då de ligger mest framåt i utvecklingen. Men det är svårt med kvantiteterna 



 

 
 

47 

då vi beställer så pass så mängder och en ekologisk denimvara från Isko kräver en minimi 

order på 3000 meter. Vi beställer idag vanligtvis mellan 2,5 till 25 meter av varje tyg. Men 

kunden har ett intresse och vi tror att vi kan sälja det så fort vi får tag på det. Så det är något vi 

stävar efter.  

 

8. Positivt, alltid kul med nya spännande material.  

 

9. Mellan 35-55 män med kapital är den största kundgruppen. Äldsta kunden är 90 år. Vi har 

även vissa kunder med udda kroppsformer som inte kunnat ha jeans tidigare då vi kan 

skräddarsy efter kundens önskemål. Sen passar råa jeans bra in i många sammanhang, 

fungerar även till kavaj. Så största kundgruppen är medvetna, välklädda män med lite mer 

pengar.  

 

Vi försöker även ta fram en modell för kvinnor men det är svårt att hitta material som är av 

tillräckligt hög kvalitet med stretch. Det krävs för att få fram en bra passform på damsidan 

och det kan vara lite svårt.  

 

10. Inte speciellt, kunden vet vad det handlar om så de kan till och med tycka att ett par jeans 

hos oss är billigt. Eventuellt kan en prishöjning ske, då kvaliteten höjs som till exempel 

ekologiska tyger. Det krävs även en breddning av målgruppen för en prishöjning då vi är ett 

nystartat företag som vill hålla prisbilden nere för att kunna bygga upp ett kundsegment. 

 

11. Ja definitivt.   
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Anton Olsson 
Grundare Denim Demon 

Intervju den 2014-05-26 i Borås 

 

1. Kina, Japan, Italien och Turkiet. Erat (AKA Denims) tyg skulle konkurrera med de 

Japanska motsvarigheterna. 
 

2. Vi har inte märkt av det hos våra kunder något avsevärt. Snarare är det något som märks av 

generellt, exempelvis i matkulturen som microbryggerier och så vidare samt även i 

modebranschen. Jag ser ett större intresse för lokalproducerat än ekologiskt och tror att 

intresset kommer att växa ytterligare med den yngre generationen. 
 

3. Denim Demons återförsäljare bryr sig mer och har mer kunskap än konsumenten. 

Personalen är mycket viktig för att förmedla detta till slutkund. 
 

4. Vi vill gärna tro detta i och med satsningen på svensk produktion. Även utomlands är 

intresset stort. Genom storytelling vill vi förmedla en trovärighet som varumärke och 

understryka att jeansen faktiskt på riktigt är Made in Sweden. 
 

5. Ja! 
 

6. Ja vi satsar hårt på detta. Denim Demon ska lansera två modeller till sommaren som är 

uppsydda i Sverige. Så småningom ska hela jeanskollektionen bli svensktillverkad. 
 

7. Vi ser framför allt gärna att tyget i de svenskproducerade plaggen är ekologiska, på den 

produktlinjen har vi ganska hög krav. Olika kunder efterfrågar olika typer av tyg, så det är 

svårt att generellt ställa några krav på tyget. 
 

8. Det är absolut intressant. Folk gillar att förnya sig och försöka hitta det “nya”. Det är 

mycket strech-tyger på marknaden idag och vi ser gärna att man vågar chansa istället och 

testa nya varianter. 
 

9. Konsumenterna har varit väldigt priskänsliga men detta är dock något som har kommit att 

ändras den senaste tiden. Många kunder letar efter det unika. Vi ser en trend till att glappet 

mellan de som handlar dyrt och de som handlar billigt ökar. De som värdesätter bra och unika 
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varor lägger mer pengar och värderar dessa köp. De som handlar billigt fortsätter med det och 

tänker inte så mycket kring kvalitet, miljö och etik. Denim Demon gjorde en limiterad 

upplaga jeans för några år sedan som sålde slut för 3500 kr/paret , så folk är villiga att betala 

bara de får något för pengarna. 
 

10. Denim Demons målgrupp är väldigt bred och ålder är ingen aspekt vi tar hänsyn till. 

Däremot kommer den svenskatillverkade kollektionen att vara mer nischad. Priset är 

självklart en målgruppsfaktor, alla har inte råd. 
 

11. Abolut, det vore drömmen. Vi ser gärna att hela kollektionen skulle vara svensktillverkad 

och gärna med så många steg i värdekedjan integrerade som möjligt. 
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Filip Lundqvist 
Produktionsansvarig Neuw  

Intervju den 2014-05-28 via mail, Göteborg och Stockholm 

 
1. Japan, Australien, Italien, Kina, Turkiet 

  

2. Muntligt: Stabilt intresse.. så länge plånboken stannar i fickan 

Köpbetande: Kraftigt avtagande och nära noll. 

  

3. Återförsäljare: Ganska god. 

Kunder: Väldigt låg. Vagt intresse hos den större konsumentgruppen. 

  

4. Emotionellt: Absolut 

Konventionellt: Inte alls. Men utbudet är nära noll och utan en uppbyggnad av utbudet kan vi 

som producenter aldrig skapa ett intresse kring det. För att bygga upp det kommer pris och 

kvalitet vara nyckelfaktorer. Det miljöpossitiva i närproducerat är ett plus, inte en anledning 

till köp för slutkonsument.   

  

5. Ja 

Kavitet, Pris, stabilitet är dock ett måste för att vi ska kunna gå in som litet bolag. 

  

6. Absolut möjligt. 

Kavitet, Pris, stabilitet är dock ett måste för att vi ska kunna gå in som litet bolag. 

  

7. Kvalitet är det centrala. 

Övriga punkter är kollektionsfrågor där ett utbud av varianter krävs för ett lokalt väveri. 

  

8. Mycket till inte alls. Det är beroende på slutkundens värdering av produkten. 

Med det sagt så är priset alltid en central del när slutkunden bestämmer sig för att plocka upp 

plånboken eller inte. 

  

9. Not a teen, not yet a parent. 

  

10. Absolut möjligt. 
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Kavitet, Pris, stabilitet är dock ett måste för att vi ska kunna gå in som litet bolag. 

Vi är ännu mera intresserade av att producera en starkt konventionell kollektionsdel med 

Svenska tyger.  
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Bilaga 4, Bilder 
 
Bild Nr 1 Koning 2014-01-29   Bild Nr 2 Konor på varpställning  
Fotograf: Olof Norrman   2014-01-29 Fotograf: Olof Norrman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild Nr 3 Varpsked 2014-01-30                     Bild Nr 4 Varpbom på plats 2014-02-06 
Fotograf: Olof Norrman                      Fotograf: Olof Norrman 
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Bild Nr 5 Solvning 2014-02-07  Bild Nr 6 Solving klar 2014-02-25 
Fotograf: Olof Norrman   Fotograf: Olof Norrman  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild Nr 7 Skedning 2014-02-25  Bild Nr 8 Knytning 2014-02-26 
Fotograf: Olof Norrman   Fotograf: Olof Norrman 
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Bild Nr 9 Placering av lameller 2014-03-11 Bild Nr 10 Spolning 2014-03-16 
Fotograf: Olof Norrman   Fotograf: Olof Norrman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild Nr 11 Vävning 2014-03-27  Bild Nr 12 Instagram 2014-05-26 
Fotograf: Olof Norrman   Fotograf: Olof Norrman  
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Loggbok 
 

29/1 

12:00-18:00 

Koning av varpgarn på koningsmaskin, 120 konor a 2000 meter styck. Påbörjade även 

uppsättningen av konor i varpställning.  

Deltagande: Philip, Olof och Jonas 

 

30/1 

8:00-17:00 

Slutförde processen att sätta upp konor i varpställningen. Tog ur befintligt solvskaft, sked och 

lameller ur vävstolen. Placerade 2416 solv fördelat på 10 skaft, 300 på de 8 främsta och 8 på 

de bägge skaften som används för stadkant.  

Deltagande: Philip, Olof, Jonas och Niklas 

 

6/2 

8:00-16:00 

Påbörjade processen att solva varpen genom solvskaften. Solvordningen i de 8 främsta är 1-8.  

Deltagande: Philip och Olof 

 

7/2 

8:00-1700 

Fortsatte solvningsprocessen.  

Deltagande: Olof och Jonas 

 

18/2  

9:00-16:00 

Fortsatte solvningsprocessen.  

Deltagande: Olof och Jonas 

 

19/2 

Fortsatte solvningsprocessen.  

Deltagande: Olof och Jonas 
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25/2 

10:00- 16:00 

Slutförde solvingsprocessen. Påbörjade processen att skeda varpgarnet. Fyra trådar för genom 

skedens delingar. Skeden är en 60/10 och är 122 cm lång. Upptäckte ett fel i solvningen och 

avbröt på grund av tidsbrist. 

Deltagande: Niklas och Olof 

 

26/2 

09:00-14:00 

Åtgärdade felet i solvingen genom att byta ut och flytta ett solv från sjunde skaftet till åttonde.  

Slutförde skedningen. Påbörjade knytning av ny varp till gammal som finns kvar på 

tygbommen i maskinens främre del.  

Deltagande: Olof och Philip 

 

3/3 

13:00-14:00 

Slutförde knytningsprocessen.  

Deltagande: Olof 

 

4/3 

11:00-12:00 

Påbörjade processen att placera lameller, varpväktare, på varje varptråd.   

Deltagande: Olof 

 

 

11/3 

10:00-1500 

Slutförde processen att placera lameller.  Varpen sträcktes och vreds fram för att bli helt klar 

för vävning.  

Deltagare: Niklas och Olof 

 

14/3 

Testväv gjordes av Roger. Inslaget var en ofärgad bomullsväft, Nm 16/1.  
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16/3 

Undersöker väven för första gången. Nöjd med delar av resultatet, såsom stadkant, men varan 

är för tunn. Beslut tas att prova med grövre väft. 

Deltagare: Philip och Olof 

 

 

20/3 

Vävning genomförs med en grövre bomullsväft, Nm 6/1. Resultatet är en förbättring men 

varan har inte riktigt den stabilitet som önskas.  Beslut fattas att prova med lin i väften, 

nm12/1. 

 

27/3 

Väving genomförs med oblekt lin i väften.  

 

8/4 

Skrev planeringsrapport över hur uppsatsen skall läggas upp tidsmässigt.  

 

9/4 

Diskuterade färgning och sanforisering med lärare på skolan. 

 

Kontaktade väverier, färgerier, garnimportörer och efterbehandlingsföretag. Fick kontakt med 

olika företag, två väverier var intresserade av ett fortsatte samarbete. Färgerier ställde sig 

tveksamma då det kan vara problem att färga i Sverige. Sanforisering var inga problem att 

göra hos 7H färgeri. Svårast att nå var garnimportörer då kraven är högt ställda i 

kravspecifikationen.  

 

16/4 

Gjorde en litteraturgenomsöknig på Högskolan i Borås bibliotek om böcker i ämnet denim. 

Vävning i labbet. Gjorde nya tester med ett tätare inslag, dvs långsammare upprullning av 

tygbom. Träffade Malmöbaserade Nerdy by Nerds som har en syfabrik där de syr sina egna 

jeans. De var mycket intresserade av ett samarbete så information utbyttes.  

 

 

22/4 
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Handledning med Emanuel. Diskuterade jämföra högkvalitativt och ej.  

Metod komplett till frågeställning, måste vara akademiskt. Djupintervjuer med 

jeansproducenter om marknadsundersökning. 

Vävning i labbet.  Vävde 5 meter, lin och bomull, som bommades av och sedan togs till 

sanforisering  på 7H färgeri i Kinnahult.  

 

 

25/4 

Hämtade sanforiserad vara på 7H. Nöjd med resultat.  

 

30/4 

Återkopplade med diverse garnleverantörer och väverier 

 

6/5 

Förberedde prestation och opponering för halvtidspresentationen den 7/5 

 

7/5  

Halvtidspresentation i Borås. Mottog kritik ang teoridel, metoddel och referenser. Även oklart 

vem som betecknades som ”kund” och ”slutkund” 

 

13/5 

Litteraturgensökning på Högskolan i Borås bibliotek och databas. Skrivande om teori 

 

14/5 

Sammanställning av litteraturgenomsökningen.  

 

18/5  

Fortsatt skrivprocess, bland annat intervjufrågorna.  

 

19/5 

Handledning med Emanuel. Diskuterade metod och disponering av uppsats. Även en viss 

diskussion fördes ang språket och formulering. Källor fattades på vissa ställen Konstaterade 

att hårt krävdes få att få klart. 
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20/5 

Återkopplade återigen med garnlevernatörer, väverier, 7H färgeri för att försöka få tag på 

prisuppgifter. Kontakt med svenska jeansföretag om intervju, fick direkt svar av Nudie Jeans.  

Fortsatt skrivprocess med påbörjan på resultat och färdigställande av teorin.  

 

21/5 

Fortsatt kontakt med företag och vidare formulering av resultat, diskussion och slutsats. 

Uppsatsen börjar ta form.  

 

22/5 

Philip, Olof och Jonas åkte ned till Malmö för att ha ett möte med Nerdy by Nerds ang 

intervju och även för att överlämna denimvaran som vävts. Den skulle senare sys upp till ett 

par jeans att ge till Roger i väveriet som tack för hjälpen. Intervjun genomfördes på plats hos 

Nerdy by Nerds. 

 

26/5 

Möte med Denim Demon i Textilhögskolans väveri. De kikade på vävprocessen och vi 

genomförde intervjun på plats i skolan.  

 

27/5 

Uppsatsen sammanställdes och skrevs färdig. Lämnades in samma dag.  

 

30/5 

Opponering på andra gruppens uppsats genomfördes och diskuterades. En presentation togs 

fram. 

 

4/5 

Genomförde opponering och hade även slutpresentation på examensarbetet.  

 

12/6 

Genomförde förändringar i texten som opponenterna pekat ut. 
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Besöksadress: Bryggaregatan 17	  !	  Postadress: 501 90 Borås	  !	  Hemsida: www.textilhogskolan.se 


