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Sammanfattning   

Denna rapport innefattar ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet inom innovationsteknik och 

design, utfört av Elin Johansson. Uppdragsgivaren för detta examensarbete var Klippan Yllefabrik AB och 

arbetet har riktat in sig på textil användning med Pernilla Roos som handledare på företaget. 

Uppdragsgivaren Klippan Yllefabrik AB har ett spillmaterial i form av stadkanter som slängs. Projektets 

huvudsakliga uppgift var att generera en lösning på hur man kan återanvända spill materialet. Lösningen 

skall ge uppdragsgivaren möjligheten att återanvända spill materialet. 

Projektets arbete utgick ifrån designprocessen där förstudien var en mycket stor och inledande del för att 

bygga upp arbetet. Förstudien innefattade kartläggning av trender inom inredning- och textilbranschen, 

undersökning av uppdragsgivarens sortiment och vad som skulle passa in i det nuvarande sortimentet. 

Undersökning kring textilbranschen, textilåtervinning och dess utveckling ingick även det i förstudien då det 

ger en stor inblick i vad som görs med textil som slängs eller återvinns. 

Den valda slutprodukten presenteras genom modeller gjorda skalenligt.  



Abstract 

This report describes a Bachelor Theisis of Science in Innovation and Design, conducted by Elin 

Johansson. The examination project was carried out for Klippan Yllefabrik AB and the work have been 

directed towards textile recycling with Pernilla Roos as task manager. 

When producing blankets and throws Klippan Yllefabrik AB have waste material. The projects main point 

was to generate a solution on how to use the waste material. The solution shall give the company the 

possibility to use the waste material instead of throwing it away. 

The work in the project are based out of the designprocess which starts off with a big preliminary study. 

The preliminary study included mapping trends in the interior- and textile industry, survey of the client's 

range and what would fit into the current range. Research on textile industry, textile recycling and its 

development was also included in the preliminary study as it gives a great insight into what is done with 

textiles being thrown or recycled. 

The chosen concept was presented through full-scale models. 
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1. Inledning 

Rapporten redovisar ett examensarbete som startats våren 2017 av Elin Johansson, student på Karlstad 

universitet. Projektet gjordes i kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och 

design, MSGC12 som omfattar 22,5Hp. Projektet görs i samband med uppdragsgivaren Klippan Yllefabrik 

AB i Klippan. Handledare på Karlstad universitet var Lennart Whik och Examinator var Leo de Vin.  

1.1.Bakgrund 

Uppdragsgivaren Klippan Yllefabrik AB startade år 1879 och är ett 

familjeägt företag, nu är det den fjärde och femte generationen som 

arbetar tillsammans. 

Klippan yllefabrik AB kombinerar svensk design med deras långa tradition 

av textil kunnande för att producera produkter i naturmaterial och i största 

möjliga mån ekologiska alternativ.  

Klippan Yllefabrik AB har ett stort sortiment som är riktat mot kvinnor genom 

hela livet för inredning av hem och rum. Produkter som finns i sortimentet är 

bland annat filtar, väskor och kuddar i yllematerial. 

Klippan Yllefabrik AB säljer sina produkter runt om i världen men huvudkontoret ligger i Klippan där allt 

startade. Produkterna tillverkas i fabriken som ligger i Lettland. 

Ullen som Klippan Yllefabrik använder kommer från noga utvalda platser med tanke på kvalitet och miljö. 

• Gotland ull: Svenskt får som dateras tillbaka till vikingatiden. Ullen är tjock, glansig och glatt med 

färger i naturlig grå skala. 

• Eco ull: Klippan var en av de första med att ekologiska filtar, ekologisk ull har specifika regler. Inga 

bekämpningsmedel, fåren får endast naturlig mat och ingen onödig antibiotika. 

• Merino ull: En känd traditionell fårart från Spanien. Fåren betar på stora ytor vilket är viktigt för 

kvalitén på fibrerna. 

• Casimir ull: Ullen kommer från en speciell sorts get som finns i Asien. Ullen är väldigt exklusiv, stark 

och värme-isolerande samtidigt som det är mjukt och lätt 

• Lam ull: De klassiska ullarna tillverkas av lam ull från Nya Zealand. Nya Zealand är en av de största 

producenterna av ull då de har väldigt bra betesmark vilket ger ren, tjock och vit ull. 

 

 

 

 

 

Figur 1 Klippan yllefabrik AB logga 
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Klippan Yllefabrik AB har vid tillverkning av filtar i fabriken i Lettland en mängd material som slängs som de 

skulle vilja använda till en ny produkt. Spillämnet är kanterna längs sidan på filtarna som liknar fransar 

vilket slängs då det inte finns någon användning för dem. Fransarna som slängs är i olika färger och har 

olika längd på de olika sidorna av spillämnet.  

Spillämnet som kallas stadkanter kan ses i bilden bredvid bli bort klippt (inringat i figur 2). 

Närbild på stadkanterna visas i figur 3. 

1.2. Problemformulering 

Hur kan man använda spillmaterialet för att tillverka en ny detalj som kan säljas bland de andra 

produkterna i uppdragsgivarens sortiment? 

1.3. Syfte 

Syftet med examensarbetet för studenten är att på ett självständigt sätt använda det som tidigare 

undervisats under programmets gång högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design. 

Examensarbetets syfte är att lösa problemet som uppdragsgivaren Klippan Yllefabrik AB. (Se 

problemformulering)  

Lösningen ska på ett så bra sätt som möjligt uppfylla så många av de önskemål uppdragsgivaren angett. 

De önskemål som angetts är: 

• Använda spillmaterial 

• ”Enkel” tillverkning 

1.4. Målformulering 

Målet med examensarbetet är att undersöka Klippan Yllefabrik ABs behov och bemöta de önskemål som 

finns och ta fram en lösning som är så komplett som möjligt. Lösningen presenteras i form av skisser och 

skissmodeller. 

Figur 3 Maskinvid framställning av filtar och där stadkanter tas bort 

Figur 2 Närbild på stadkanter 
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Examensarbetet skall vara avslutat vårterminen 2017 och uppnå de akademiska kraven för att presenteras 

vid redovisning, opponering och examensutställning.  

1.5. Avgränsning 

Arbetet kommer endast att behandla en produktutveckling gjord med grund på spillmaterialet, de koncept 

som utvecklas skall kunna tillverkas i de maskiner som finns i fabriken i Lettland. 

 

2. Metod  

Examensarbetets tillvägagångssätt följer utlärda arbetsverktyg från utbildningen högskoleingenjör i 

innovationsteknik och design.  

Kapitlet presenterar de metoder och arbetssätt som används under arbetet i examensarbetet olika faser, de 

olika faserna är förstudie, analys, idegenerering, konceptval och konceptutveckling.  

2.1. Projektplanering 

Projektplanen skrivs tidigt i examensarbetet för att användas för avstämning och för att upprätthålla en bra 

struktur under examensarbetets gång. Det som specificeras i projektplanen är vad det är för problem som 

ska lösas, vilka mål som finns, organisation, projektmodellen, en riskbedömning och hur dokument kommer 

att hanteras i examensarbetet. 

2.1.1. Projektmodell 

Projektmodellen visar projektets flöde i vilket projektet skall fortgå. Flödet projektmodellen visar viktiga 

moment som skall genomföras. Milstolpar i projektmodellen märks upp med datum för att göra det extra 

tydligt (Eriksson & Lilliesköld 2004). 

2.1.2. Riskbedömning 

En liten riskanalys görs i projektplanen för att tidigt i projektet ta reda på de risker som kan uppstå och hur 

man om de skulle inträffa löser problemet. 

Först vid en riskanalys identifieras alla tänkbara risker som kan inträffa under projektets gång. Den största 

risken beräknas och sedan rangordnas riskerna med en lösning på de svåraste. Under arbetets gång görs 

riskanalys kontinuerligt. 

Vid fram tagning av den största risken multipliceras sannolikheten (S) med konsekvensen (K) för att få 

riskvärdet. Sannolikheten och konsekvensen värderas 1-4 där 4 är högsta sannolikhet och allvarligast 

påverkan. Högt värde på riskvärdet betyder att det är en stor risk. (Eriksson & Lilliesköld 2004) 

2.1.3. WBS 

En WBS Work Breakdown Structure görs för att visualisera projektflödets olika faser. Det blir en 

nedbrytningsplanering som visas genom ett hierarkiskt indelat träddiagram med de olika projektets delar. 

Projektets delar visas i ett träddiagram vilket gör att det blir tydligt i vilken ordning allt ska göras. WBSen är 

en preliminär del som uppdateras under arbetets gång (Eriksson & Lilliesköld 2004). 
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2.1.4. Gantt-schema 

Av WBSen görs ett Gantt schema genom att approximera tiden för de olika faserna och sammanföra de 

viktigaste datumen för inlämningar och redovisningar. Gantt scheman visar grafiskt hur tidsplaneringen ser 

ut för ett projekt (Eriksson & Lilliesköld 2004). 

2.2. Förstudie 

Studier kring trender, användning av textilier och återanvändning av textilier görs för att skapa ett gediget 

underlag som bas till den slutgiltiga lösningen. För att se om den resulterande produkten skulle vara 

eftertraktad på marknaden görs denna förstudie.    

Förstudien görs för att se till så att den slutliga produkten kan tillverkas på ett sätt som uppdragsgivaren 

önskar. Kravspecifikationen är baserad till stor del på vad som kommer fram i förstudien men 

kravspecifikationen förändras genom hela arbetet.  

De delar som förstudien innehåller är huvudsakligen trendspaning, litteraturstudier, intervjuer och 

undersökning av användning av textilier.  

2.2.1. Trendspaning 

Trendspaning görs under arbetet för att hitta de trender som finns i branschen för heminredning. Målet med 

trendspaningen är att ge en så stor förståelse som möjligt för vad det är för produkt som skulle kunna 

fungera eller är eftertraktad av marknaden.  

Genom att besöka affärer med liknande produkter som uppdragsgivaren säljer görs undersökningar av vad 

som säljs och vilka trender som är på gång inom branschen. Intervjuer görs med företag som säljer 

uppdragsgivarens produkter, andra väverier och personer kunniga inom textilbranschen. 

Även undersökningar på sociala medier görs för att hitta kreativa lösningar som kanske kan användas 

senare i arbetet. Sökningar på bland annat Instagram, Pintrest och internet görs och dokumenteras för 

senare användning till inspiration. 

2.2.2. Litteraturstudie 

Litteratur som har information som kan tillföra kunskap till projektet söks upp i böcker, tidskrifter, artiklar och 

internet. Den information som kommer fram genom litteraturstudien sammanställs och används i arbetet 

med produktspecifikationen. 

2.2.3. Intervjuer 

Intervjuer kommer att göras med personer inom företagets inriktade kundgrupp för att få fram deras åsikter 

om företaget, deras produkter och deras märke. 

Frågorna ställs till personerna i ett frågeformulär och uppföljs med en avslappnad konversation på telefon 

eller personligen vid behov. De frågeformuläret som besvaras finns i bilaga B. 

Även intervjuer av företag som säljer liknande produkter eller säljer Klippan Yllefabriks produkter görs för 

att se om det finns något som kunder frågar efter vid handel.  
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2.3. Analys  

Förstudiens resultat sammanfattas till en analys. Analysen ger en resulterande bild som visas genom en 

moodboard och produktspecifikation med de kriterier som den slutgiltiga produkten skall uppfylla. 

2.3.1. Moodboard 

En moodboard är en sammansättning av bilder som beskriver trender som är intressanta för den slutgiltiga 

produkten. Genom att under arbetet i förstudien samla på bilder och material sammanställs detta till en 

moodboard som betraktas som inspiration vid fortsatt arbete. Moodboarden visas för uppdragsgivaren för 

att se så att alla viktiga detaljer är med, det är ett bra sätt att skapa dialog mellan uppdragsgivare och 

student (Johannesson, et al. 2004) 

2.3.2. Kravspecificering 

Grunden för vad som skall finnas med i kravspecifikationen kommer från förstudien och det som anges från 

uppdragsgivaren. 

Kravspecifikationen formulerar de problem och önskemål som uppdragsgivaren har och visar vad det är 

som är viktigt eller mindre viktigt att ta med i den blivande produkten. Där försvinner de aspekter som inte 

är nödvändiga och en lista med de viktigaste aspekterna lyfts fram (Johannesson, et al. 2004). 

Examensarbetet använder kravspecifikationen som en riktlinje i arbetet med produktutvecklingsprocessen, 

den kan förändras under arbetets gång  

Önskemålen och problemen som uppdragsgivaren har listas så noggrant som möjligt för att komma fram till 

en så komplett lösning som möjligt. Listan ger en riktning i projektet för vad det är för produkt eller 

produkter som skulle passa uppdragsgivaren. 

Vid utvärdering av projektet används kravspecifikationen för att se om man lyckats åstadkomma alla de 

punkter som listats. 

2.4. Idegenerering 

Vid idegenereringen utgår arbetet från analysen där moodboard och kravspecifikationen är de delar som 

finns att tillgå. De olika metoder som används idegenereringen är brainstorming och Ideskiftesmetoden. 

Idegenereringen görs i grupp och enskilt, för att få fram så många lösningar som möjligt (Johannesson, et 

al. 2004). 

2.4.1. Brainstorming 

Vid brainstorming ges problemformuleringen och de idéer skrivs eller skissas ner på post it lappar som 

sedan sammanförs för att se idéerna. Varje ide är skriven eller skissad på en separata post it lapp vilket gör 

det enkelt att dela upp de olika idéerna (Nilsson, et al. 2015).  

2.4.2. Ideskiftesmetoden (metod 6-3-5) 

Då gruppen får problemformuleringen får var och en ett papper med tre gånger tre kolumner där den 

medverkande skriver eller skissar tre av sina idéer i tre kolumner. Pappret skickas vidare mellan tre 

personer som skriver ner tre nya idéer. Idéerna kan antingen vara baserade på de som tidigare finns på 
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pappret eller en egen idé. När alla tre deltagande skrivit på pappret samlas det in (Johannesson, et al. 

2004). 

2.4.3. Sammanställning och eliminering 

Idéerna som kom fram genom de olika genererings metoderna sammanställs och analyseras.  

Vid analyseringen av idéerna jämförs de för att se om de är realiserbara och stämmer överens med de 

punkter som är i produktspecifikationen.  

När de idéer som kan realiseras blivit framtagna görs olika koncept som passar med de olika idéerna. 

2.5. Konceptval 

De koncept som genereras och sammansätts vid idegenereringen genom brainstorming listas och jämförs.  

Koncepten som sammanställs visas för uppdragsgivaren för att komma fram till vilket koncept som skulle 

fungera i nuvarande sortiment. 

2.5.1. Elimineringsmatris 

Genom att lista de olika koncepten som kommit fram används en elimineringsmatris och då analyseras 

koncepten grundligt. Det visas i denna matris vad som går att realisera med tanke på kostnad, miljö, 

tillverkning, säkerhet och de önskemål som finns. Av de tre bästa koncepten görs en presentation 

(Johannesson, et al. 2004). 

2.5.2. Koncept genomgång med uppdragsgivaren 

De tre bästa koncepten som kommit fram ifrån elimineringsmatrisen presenteras och diskuteras för 

uppdragsgivaren som har det sista ordet.  

2.6. Konceptutveckling 

Det koncept som uppdragsgivaren valt ut utvecklas vidare i detta steg. Först görs en informationssökning 

som då visar hur man på bästa sätt kan göra detta koncept realiserbart. 

Sedan görs en sammanställning som används för att börja arbetet med hur man på bästa sätt kan visa hur 

en slutgiltig produkt kan se ut. 

Konceptet visas upp genom olika gestaltningsmetoder, till största del genom analoga metoder så som 

skisser, skissmodeller och prototyper. Detta ger en stor förståelse för hur konstruktion, funktion och 

utseendet på den slutgiltige produkten är.    

2.6.1. Skisser 

Utifrån konceptgenerering och konceptval är nästa steg att börja skissa. Skisserna görs för att förenkla 

framtagningen av skissmodeller som görs i nästa steg. 

2.6.2. Skissmodell 

Skissmodellen är en del av produktutvecklingen där man utgår från allt man tidigare gjort och använder 

skisserna som hjälp för att ta fram en skissmodell. Denna skissmodell används för att visa på dimensioner 

och prova sig fram till en slutgiltig prototyp.  
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Modellen tillverkas för hand för att se hur man skulle kunna se hur en slutgiltig produkt kan se ut utan att 

göra en prototyp i fabrik. 

 

3. Resultat  

3.1. Projektplanering 

Framtagningen av projektplanen görs efter ett besök hos uppdragsgivaren Klippan Yllefabrik AB då en 

större förståelse för vad Klippan Yllefabrik ABs problem och önskemål. Under arbetets gång ändrades inte 

projektplanen nämnvärt förutom de avgränsningar som adderades för att styra arbetet. Styrningen av 

arbetet genom att addera avgränsningar görs för att se till att arbetet inte blir för omfattande och inte kan 

slutföras.  

Projektplanen används för att på ett strukturerat och metodiskt sätt arbeta med de olika momenten som 

skall utföras under examensarbetet. Hela projektplanen finns att se i bilaga A. 

WBS 

WBS- schemat införs till efter diskussioner med examinator då det skulle hjälpa studenten att på ett enklare 

sätt se en helhetsbild av projektets faser. Schemat visar även de metoder som skall användas vid de olika 

faserna. Nedan i figur 4 visas det WBS-schema som används i projektet. 
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Figur 4 - WBS-Schema 
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Gantt-schema 

Då WBS-schemat lades till senare i arbetet gjordes Gantt-schemat innan med hjälp av kurs PM och egna 

planeringen. Gantt-schemat som gjordes så tidigt i arbetet hade endast de viktigaste hållpunkterna, den 

resterande planering görs i ett Excel dokument. Gantt-schemat finns i att se i bilaga A. 

3.2. Förstudie 

I förstudien nedan redovisas vad som kommit fram i de olika delarna. Sammanfattningen som görs av 

delarna i förstudien används för att ta fram en så komplett slutgiltigt koncept. 

3.2.1. Trendspaning 

Vid trendspaningen som gjordes genom att fråga återförsäljare inom textilindustrin får man uppfattningen 

att kunderna fortfarande vill ha en så miljövänlig produkt som möjligt. Kunder ifrågasätter mer och mer hur 

produkter framställs, detta gör att produkter som har en vad som ses som en bra framställnings process är 

mer attraktiva. Närproducerat är också en trend som inom handeln brer ut sig, då kunder känner att det 

garanterar bättre arbetsförhållanden och miljöförhållanden för arbetarna jämfört med om de produceras i 

lågprisländer.  

Genom att visa hur en produkt produceras och varför den är bättre att köpa istället för andra varor kan det 

ge en produkt en större möjlighet i branschen. För att sticka ut i branschen bör man visa att produkterna är 

tillverkat miljövänligt, svensktillverkat, av ekologisk ull osv. 

Färgtrender i textilbranschen är naturfärger i olika nyanser. De färger som är trendigast är grå, brun, blå 

och grön i olika nyanser. Grafiska mönster är även det en trend, genom att blanda neutrala färger i grafiska 

mönster.  

3.2.2. Litteraturstudie 

Textil- och ylleindustri  

Textilindustrin är en industribransch som omfattar garn, tyg och liknande detaljer. En av världens äldsta och 

största industrier är textilindustrin. Den största tillväxten har skett i Sydostasien då det är ”billigare” än 

andra länder. Det som gör det billigare är att det är längre arbetstid, mindre miljöregler och mycket lägre 

löner.  

I ylleindustri tillverkas filt, kard- och kamgarn som används för framställning av inredning, kläder och för 

tekniskt bruk. Ylle är en textilvara som är baserad på ull men innehåller även andra fibrer. Ylletyger som 

innehåller minst 95% betraktas som helylletyg (NE (u.å)). 

Historia 

Industrialiseringen inom textiltillverkningen startade i bomullsindustrin, det spred sig sedan till ylleindustrin 

och linneindustrin. Främst de industrialiserande länderna utvecklades under mellankrigstiden, det som 

utvecklades var industrin för bruk inom landet och exportering till fattigare länder. 
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Dock finns det fortfarande dåliga arbetsförhållanden, däribland barnarbete i fattigare länder som det var 

tidigare i Europas bomullsindustrier (NE (u.å)). 

Utveckling i Sverige  

Utvecklingen av textilindustrin i Sverige startade med hantverksfabriker för försvarets skull på 1600-talet i 

Norrköping. 

Under 1800-talet grundades de mest kända textilfabrikerna där bland, bomullsspinneri i Lerum 1805, 

Sjuntorp 1813 och bomullsväveriet 1834 i Rydboholm. Industrialiserandet av fabrikerna skedde genom 

mekanisering i yllefabrikerna i Norrköping och Malmö.  

På 1900-talet var de största textilindustrierna i Göteborg och Norrköpingsområdena. Sedan förflyttades stor 

del av produktionen då det är billigare att producera utomlands (NE (u.å)). 

Teknisk utveckling  

Den tekniska utvecklingen inom textilindustrin har skett genom flera innovationer inom flera områden. I 

Västeuropa sker den största delen av den industriella vävningen. Syntetiska material är nu mer använda i 

den globala produktionsvolymen istället för bomull och ull. 

Teknikskiftet inom ylleindustrin spreds från Storbritannien ut över Europa och till USA under 1800-talet. 

Under mitten av 1800-talet mekaniserades kardningen och spinningen i Storbritannien. Först var 

ylletrådens bräcklighet ett problem i mekaniska vävstolar, detta löste Louis Schönherr efter en resa till 

Storbritannien genom att konstruera en vävstol som hanterade bräckligheten till ylletråden (NE (u.å)). 

Ull  

Ull är hår från bland annan kanin, lama och get som under spinning och annan bearbetning får 

egenskaperna likt fårull.  

Ylle är en textilvara som är baserad på ull men innehåller även andra fibrer. Ylletyger som innehåller minst 

95% betraktas som helylletyg (NE (u.å)).  

Fårullen varierar beroende på var på fåret ullen suttit, klimatet fåret bor i och vad fåren får för näring. Det 

som kan variera är fiberfinhet, fiberlängd, krusighet och glans.  

Merinoull är en av ull sorterna, ullen är fin fibrig, krusig och ganska matt medan Cheviotull är en mer grov 

ull som är glansig och svagt kuslig. 

Fårull vid klippning har 40-50% fett, smuts och svett som tvättas bort för att få det bearbetbart genom 

spinning, vävning och färgning mm. Vid vatten tvätt av ullen har den en benägenhet att filtas, denna 

nackdel med ullen kan minskas genom att man behandlar ullen med en antifiltningsbehandling. 

Ull har en bra töjbarhet och elasticitet vilket ger mycket hållbara varor, krusigheten och spänsten gör att 

tyget inte tryck samman och blir platt utan det blir mycket volym i tyget som då get en hög 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/textilindustri/utveckling-i-sverige
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/textilindustri/teknisk-utveckling
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isoleringsförmåga. Dock har ull en mycket svagare styrka än många andra fibrer so används vid 

textiltillverkning. Ullen tar upp fukt men har inte känslan av att vara blöt enligt NE (u.å). 

Textilåtervinning 

Textilåtervinning är inte lika utbrett som den sopåtervinning och dess sortering. Utvecklingen av 

textilåtervinning är under utveckling på flera olika områden så som insamling, sortering, återanvändning 

och återvinning (NE (u.å)). 

På Naturvårdsverkets hemsida kan man läsa om det textila avfallet i Sverige. Det som kan summeras från 

därifrån är att 2014 importerades 128 000 ton textilier i form av kläder och andra textilier. Detta är 13,1 kilo 

textilier per person var av ca 8 kilo slängs i de vanliga soporna. (Naturvårdsverket (u.å.)) 

 

Returtex är ett företag som har en av de största manuella sorterings anläggning av textilier i Skandinavien, 

använda textilier sorteras in i 90 olika kategorier. Anläggningen startades sommaren 2016 i Avesta. 

De textilier som går att användas igen utan bearbetning är ca 70%, säljs vidare till secondhand butiker.  

Medan 20% av textilierna används till isolering och trasor, det sista 8% går till förbränning (Nyteknik 

(2017)). 

Det pågår en utveckling av olika sorterings lösningar som skulle gör det till en snabbare sortering de olika 

projekten är:   

• Ett sensor baserat system som analyserar textilen och sorterar efter fiber typ. 

Ett rullande band utrustats med tre sensorer som belyser textilierna med infrarött ljus som 

reflekteras olika beroende på material. Systemet registrerar informationen och sorterar textilen. 

(Ledande i denna utveckling är IVL Svenska Miljöinstitutet) (Nyteknik (2017)) 

• Radiofrekvent identifierings taggar lagrar information om plagget och sys in i dem för att senare i 

kedjan kunna lättare återvinna textilierna. (Ledande i denna utveckling är Swerea) (Nyteknik (2017)) 

Swerea är en forskningskoncern för industriell förnyelse som jobbar med flera företag inom textilbranschen 

för att utveckla ett sätt att använda spillmaterial.  

Swerea ´s hemsida förklarar sitt arbete som ” Swerea är en svensk forskningskoncern för industriell 

förnyelse och hållbar tillväxt. Vårt uppdrag är att skapa, förädla och förmedla forskningsresultat inom 

områdena materialutveckling, produktionsutveckling och produktutveckling”  Swerea (u.å.). 

I en intervju med en av de anställda på Swerea som jobbar med nedbrytning och användning av biologiska 

textilmaterial diskuterades användning av spillmaterial från tillverkning. Det som är svårt är att separera 

olika beståndsdelar i en textil, det är lättare att återanvända ett material som endast har en beståndsdel. Ull 

baserade material kan lätt bearbetas för att sedan vävas om för att användas igen.  
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Scandinavian Design 

Scandinavian Design blev ett internationellt begrepp på 1950-talet, detta var för att under en period 

påverkade nordiskformgivning andra länders formgivning. 

Skandinaviens hem fick möjligheten att inreda sina hem med detaljer som hade en klar funktion och en 

elegans som de inte haft förut. Det fanns en skillnad mellan dansk, svensk och finsk design men de blev 

sammanlänkade som en symbol för ett demokratiskt välfärdssamhälle (NE (u.å)). 

Miljövänlig handel 

Kund vill vara medveten om vad man köper. Genom att som handlare köpa en produkt med minimal 

miljöpåverkan infinner det sig en känsla för kunden att man gjort något bra genom att köpa en sådan 

produkt.  Detta har undersökts i ett examensarbete på Lunds universitet där de kommer fram till att det är 

många aspekter till att en konsument väljer miljövänligt. Vissa av konsumenterna gör sina val med tanke på 

arbetarna längre ned i produktionskedjan, för djurlivet och för naturen.  (Joseph A. & Sebastian M. (2013))  

Det finns även en artikel som har undersökt hur miljövänliga inköps beteenden är relaterat till miljövänliga 

val och beteenden i Österrike och Litauen. I denna artikel ser man att ett miljövänligt inköps beteende kan 

göra att konsumenten gör flera andra mer miljövänliga val i sitt liv. (Genovaitė, L. Švitrigailė, G. & Jurga, B. 

(2017))  

Designprocessen 

Att bli låst i tankegången är något som kan hända i designprocessen och det har undersökts vid en 

workshop som det skrivs om i en artikel. Artikeln visar på att man i designprocessen kan bli fast vid en ide 

eller fast vid ett sätt att lösa ett problem utifrån det personen har varit med om i livet.  (Nathan ,C.& 

Cardoso, C. (2017)) 

3.2.3. Intervjuer 

Det som kom fram i intervjuerna var att de som kände till uppdragsgivarens produkter köper deras 

produkter då de är: 

• Väldigt bra kvalitet 

• Svenskt företag  

• Fantastiska färger och mönster 

• Designen anses även vara i framkant 

Favoritprodukten var definitivt plädarna bland de som blev intervjuade men även köksprodukterna 

nämndes som en favorit av vissa. Något som också ansågs som en stor fördel var att det är sverigebaserat 

och närproducerade produkter. I Bilaga B finns alla intervjuer. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/scandinavian-design
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3.3. Analys 

Nedan analyseras och sammanställs det som kommit fram i förstudien och det visas i en kravspecifikation 

och en moodboard. 

3.3.1. Moodboard 

De moodboards som görs i arbetet ger en sammanfattad bild över hur projektet skall styras. De används 

under hela arbetet för att ta bort idéer som inte passar in med moodboarden vilket ger den slutgiltiga 

produkten en så bra bas som möjligt.  

Den första moodboarden (figur 5) är en 

samling av bilder som tagits i samband 

med besök hos uppdragsgivaren. Denna 

gjordes för att få en förståelse för 

uppdragsgivarens formspråk och färger 

som kopplas till företaget.  

De punkter som kopplas till 

uppdragsgivarens produkter är: 

• Miljövänligt 

• Kvalitet 

• Skandinavisk design 

Moodboarden bredvid (figur 6) är den 

andra som gjordes med egna bilder som tagits 

under trendspaning på flera olika platser. Denna 

visar vad som finns i butiker just nu. Detta är vad 

den nya produkten skall baseras på för att få en 

så attraktiv slut produkt som möjligt.   

De tankar som kopplas till till moodboarden är: 

• Grafiska mönster 

• Naturliga färger 

• Naturmaterial 

• Nordisk design 

 

 

  

Figur 5 Moodboard med Klippan Yllefabrik ABs produkter 

Figur 6 Moodboard med bilder från trendspaning 



20 
 

3.3.2. Kravspecificering 

Produktspecifikationen ses i tabell 1. Kriterierna listas och används i elimineringsmatrisen vid 

konceptelimineringen. Den används även i arbetet som stöd för att förstå vad som krävs till den slutgiltiga 

produkten. 

Tabell 1 Produktspecifikation 

Produktspecification 

Num Cell Kriterium K Ö F B HF   

1 1.1 Använda spillmaterial K HF 

A
lstrin

g 

3 1.3 

Utveckling av koncept och konstruktion med 

tanke på användarvänlighet Ö 3 F 

4 1.4 

Utv.kostnader < 0 kr. Exklusive 

reskostnader, material eller annat. K B 

5 2.1 Miljövänligtmaterial K B 

Fram
ställn

in
g 

6 2.1 Tillverkningsbar i företagets lokaler K B 

7 2.1 

Tillverkningsmetod väljs utifrån vald 

produkt K B 

8 2.2 Låg tillverkningspåverkan på miljön K B 

9 2.3 

Framställning och tillverkning utan påverkan 

på människa K B 

10 2.4 Tillverkningskostnad tar företaget hänsyn till K B 

11 3.1 

Valt koncept ger konsumenten möjlighet till 

valmöjligheter i inredningen Ö 3 B 

12 3.2 Lätt transport Ö 2  B 

13 3.3 Ingen/enkel förpackning Ö 2  B 

14 3.4 Försäljningspris tar företaget hänsyn till K B 

15 4.1 Möjlighet till olika användnings områden Ö 2 F B
ru

kn
in

g 

16 4.2 Återvinningsbar Ö 4 B 

17 4.4 Produkten kostar inget under användning K B 

18 5.1 Återvinning görs av kunden Ö 2 B 

Elim
in

erin
g 

19 5.1 Reparerbar Ö 3 B 

20 5.3 Minimal risk för skador vid återvinning Ö 5 B 

21 5.4 Elimineringskostnad =0 kr Ö 4 B 
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I tabell 1 ovan viktas de olika kriterierna genom att beteckna dem med (K) för krav och (Ö) för önskemål på 

den slutgiltiga produkten. Önskemålen rangordnas med en 5:a för ett viktigt önskemål och en 1:a för ett inte 

så viktigt önskemål.  

Kriterierna betecknas även med (F) för funktion, (B) för begränsning och (HF) för huvudfunktion. 

De rader som är grå markerade är relaterade till kostnader och de kommer inte att beröras i denna 

arbetsprocess. 

3.4. Idegenerering 

Idéer som kommit fram i idegenereringen presenteras nedan. Idéerna sorteras och sammanställs för att 

studenten enklare ska kunna generera ett slutgiltigt koncept som möter kundbehovet. 

3.4.1. Brainstorming 

Ideegenereringen startas med att information om spillmaterialet som skall användas i den nya produkten, 

vad det är för uppdragsgivare och vad de har för sortiment.  

Därefter fick de medverkande i ideegenereringen börja skriva ned vad de kunde komma på på post it 

lappar. Lapparna sammanställs och förklarades av respektive medverkande. Genom att förklara sina idéer 

fick studenten en förklaring till varje ide och de medverkande kunde diskutera och hitta på fler idéer.  

Nedan presenteras de idéer som genererades under brainstormingen. Det är inte alla idéer då vissa var 

snarlika varandra och kunde sammanföras. 

Tabell 2 Idegenereringens resultat efter brainstorming 

1.  Bokmärksband 2. Franstygkasse 

3. Vävas ihop till matta 4. Fransfilt 

5. Tofsar 6. Franskappa 

7. Stoppning för kuddar 8. Indiandräckt för barn 

9. Igelkottdräckt för barn 10. Hörlursförvaring 

11. Fransar till Lovikka vantar 12. Tidningskorg 

13. Överkast 14. Bordsdekoration 

15. Kuddfodral 16. Servettringar 

 

3.4.2. Ideskiftesmetoden (metod 6-3-5) 

Efter brainstormingen fick de medverkande var sitt block för att göra ideskiftesmetoden. De medverkande i 

ideegenereringen tog fram flera idéer som här nedan sammanställdes och förklaras. Alla dokument från 

ideskiftesmetoden finns i bilaga C. 

I ideskiftesmetoden utvecklades och plockades de bästa ideerna från brainstormingen. De medverkande 

valde de ideer som de tyckte var intressanta att spinna vidare på. Därför kommer endast två av ideernas 

utveckling i ideskiftesmetoden visas och förklaras nedan. 
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• Bokmärke 

I den första bilden ser man att personen har varit osäker på tidsbegränsningen då det är en bild 

med mindre detaljer än de resterande bilderna medan det visar klart och tydligt vad det ska 

föreställa. Genom att skriva vad detaljer skall föreställa gör den första personen det enkelt för nästa 

person att fortsätta spinna vidare på ideen. 

De resterande bilderna visar mera detaljer så som tofsar och ett djur på änden som ger produkten 

en utmärkande detalj. 

 

Figur 7  Bokmärkets utveckling i ideskiftesmetoden 

• Papperskorg 

Första bilden visar en korg i flätad metall med stadbitar lindade som dekorering. Den andra bilden 

vill visa på att man kan göra korgarna i flera storlekar. De två första bilderna är klart kopplade med 

varandra medan den sista bilden är en korg med fransar på insidan.  

 

 

Figur 8 Lampskärmens utveckling i ideskiftesmetoden 
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3.4.3. Sammanställning och eliminering 

Idegenereringen avslutas med en sammanställning och eliminering av de idéer som inte är relevanta eller 

realiserbara. Här har de idéer som kommit fram i brainstormingen och ideskiftesmetoden sammanställts 

och de idéer som inte är realiserbara tas bort. De slutliga nio idéer som valts att gå vidare med presenteras 

nedan. 

Här nedan visas de tre första av de sammanställda idéerna i figur 9,  

 

Idé 1: Tygväska/Ullväska med 

fransar påsydda i mönster eller 

heltäckande på hela väskan. 

 

Idé 2: Matta med invävda 

fransar i mönster, blandning av 

ryamatta och trasmatta. 

Idé 3: Ett bokmärke gjort av en 

bit stadkant med toffsar på 

övre och undre del. 

 

 

Figur 9 Sammanställning av ideer från idegenereringen 1 
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Nedan visas de tre nästa av de sammanställda idéerna i figur 10, 

 

Idé 4: Sängöverkast med 

ränder av fransar insydda i 

överkastet 

 

Idé 5: Dekorativ kudde med 

fransar insydda i mönster med 

flera färger 

Idé 6: Stålkorg dekorerad med 

tofsar och fransar virade längst 

upp på korgen. 

 

 

Figur 10  Sammanställning av ideer från idegenereringen 2 
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Nedan visas de tre sista av de sammanställda idéerna i figur 11, 

 

Idé 7: Girlang med lampor och 

fransar som lyser med ett 

mjukt ljus. 

 

Idé 8: Kappa eller jacka gjord 

helt i fransar, fransar i olika 

färger.   

Idé 9: Lampskärm med fransar 

i olika färger som ger ett mjukt 

ljus. 

 

 

Figur 11 Sammanställning av ideer från idegenereringen 3 
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3.5. Konceptval 

Resultatet av konceptvalets tillvägagångssätt kommer redovisas i detta kapitlet. 

3.5.1. Elimineringsmatris 

Tabell 3 Elimineringsmatris 

Elimineringsmatris 

Id
é

 

Å
te

r 
an

vä
n

d
er

 

sp
ill

m
at

er
ia

l 
U

p
p

fy
lle

r 
al

la
 k

ra
v 

R
ea

lis
er

b
ar

 

In
o

m
 k

o
st

n
ad

sr
am

en
 

Sä
ke

r 
o

ch
 e

rg
o

n
im

is
k 

P
as

sa
r 

fö
re

ta
ge

t 

Ti
llr

äc
kl

ig
 in

fo
 Kommentar Beslut 

1 + - + + + + 
 

  - 

2 + + ? + + ? 
 

  - 

3 + + + + + + +   + 

4 + + ? + + + 
 

  - 

5 + + + + + + +   + 

6 + + - + + - 
 

  - 

7 + + + + + - +  - 

8 + + ? + + -   - 

9 + + + + + + +  + 

 

3.5.2. Koncept genomgång med uppdragsgivaren 

Utifrån elimineringsmatrisen och genomgång av de olika idéerna skapades en förståelse för vad 

uppdragsgivaren är intresserad av. Vid genomgången av de nio idéerna kom det fram en önskan från 

uppdragsgivaren att utveckla tre av de nio som genomgåtts. 

3.6. Konceptutveckling 

I kapitlet konceptutveckling kommer de idéer som valts genom elimineringsmatrisen att fortsatt arbetas 

med för att komma fram till ett slutgiltigt koncept. Idéerna får nya namn vidare i detta kapitel, det visas i 

punktlistan nedan. 

De idéer som kommer att arbetas med i detta kapitel är: 

• Ide 3 – Koncept 1 Bokmärke 

• Ide 5 – Koncept 2 Kudde 

• Ide 9 – Koncept 3 Lampskärm 

De tre idéerna och koncepten som utvecklas kommer i nedan kapitel att genom mer undersökning att 

antingen visas för företaget som en collection eller endast som separata produkt/produkter. 
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3.6.1. Skisser 

De skisser som görs vid sammanställningen från idegenereringen används som grund för det fortsatta 

arbetet. Då skisserna från samanställning kunde användas till framställningen av skissmodellerna gjordes 

inte fler skisser i detta steg. 

 

3.6.2. Skissmodell 

Första gjordes pappers modeller för att få fram de mått som ska användas och genom att använda dessa 

pappers versioner som mallar blir det enklare att konstruera skissmodellerna. Mallarna används för att 

klippa ut delar i det tyg som uppdragsgivaren tillhandahållit.  

Som ett första steg i appliceringen av stadkanterna nålas de fast och sys ditt med en symaskin på vissa av 

de bitar som ska ha dessa fästa på. När de fästs på de korrekta bitarna sammansätts de för att framställa 

kuddar och lampskärm.  

Bokmärken görs det flera versioner på vilket kan ses nedan. 

Tabell 4 Koncept 1 Bokmärke 

Koncept 1 Bokmärke 
Bokmärket som koncept skulle vara ett sätt för uppdragsgivaren att återanvända stadkanterna till en 
produkt som kan delas ut vid mässor som marknadsföring för företaget. Uppdragsgivarens produkter är 
redan av en väldigt bra kvalitet, att då återanvända ett spillmaterial visar på att företaget är 
miljömedvetna och kreativa. Ett bokmärke av ett spillmaterial blir som ett visitkort 
 
På bokmärket fästs en logga med en förklaring på baksidan, förklaringen visar på hur produkten är 
framtagen och varför det är en extraordinär produkt. 

 
Figur 12 Bokmärken förslag 1 och 2 

 
Figur 13 Bokmärken förslag 3 
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Tabell 5 Koncept 2 Kudde 

Koncept 2 Kudde 
Stadkanterna placerade i ett grafiskt mönster blandat med textil från uppdragsgivaren, detta ger en 
ytterst originell kudde som i ett hem skulle ge ett mycket vackert uttryck. De som gör kudden originell är 
att den har olika färger på stadkanterna och ger uttrycket att produkten är av hög kvalitet.  
 
Kuddens framsida kommer ha en grafisk design och baksidan kommer att vara ett material för att ge 
kunden en möjlighet att ändra uttrycket på sin inredning. Det materialet som kommer att vara på 
baksidan och till viss del på framsidan är en grå nyans som kan passa med vilken färg som kan komma 
på stadkanterna. Flera stadkanter sys ihop för att skapa mönstret och sedan sys samman med det grå 
materialet. En dragkedja på en sida, en logga in sydd i kuddens sidsömmar och en pappers logga med 
förklaring angående framtagningen av produkten fästs som kunden kan läsa. 

 
Figur 14  Kudde förslag 1 och 2 

 

 
Figur 15  Kudde  förslag 1,2 och 3 
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Tabell 6 Koncept 3 Lampskärm 

Koncept 3 Lampskärm 
En Lampskärm är en produkt som uppdragsgivaren inte har tidigare men den är starkt kopplad till de 
tidigare produkterna. Det som gör att den är starkt kopplad till de andra produkterna är att den är 
tillverkad av stadkanterna från tillverkning av filtar och plädar i företagets sortiment. Genom att använda 
stadkanterna på lampskärmen fås ett mjukt ljus och färgerna på skärmen ger ett originellt uttryck som 
ändå matchar resterande inredning. 
 
Genom att sy stadkanter på ett tunt tyg som sedan fästs på en enkel lampskärm. Detta ger lampskärmen 
ett unikt utseende som sprider ett ljus som blir mjukt och mysigt. Vid en sömkant på lampskärmen fästs 
en logga likt den loggan som nu sätts på kuddarna hos uppdragsgivaren. Även en pappers logga med 
förklaring angående framtagningen av produkten fästs som kunden kan läsa. 

 
Figur 16 skissmodell lampskärm 

 
Figur 17 Närbild lampskärm 
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4. Diskussion   

Arbetet under projektets gång har gått bra. De metoder som valdes vid projektets start har bidragit till stor 

del med mycket kunskap och information som används i hela projektet. Vid projektets början var uppdraget 

väldigt brett då det var en textil produkt som skulle tas fram. Klippan Yllefabrik AB hade inget specifikt 

önskemål än att använda spillmaterialet. Uppdragets omfattning kan kopplas till att Klippan Yllefabrik AB 

inte har haft erfarenhet av examensarbeten tidigare.  

Under förstudien kunde mycket information om textilbranschen, textilåtervinning och ull textilier 

undersökas. Genom att undersöka textilbranschen och dess utveckling ger det en stor förståelse för 

branschen och materialen som används. 

I förstudien hittades även projekt som jobbar med användning av textilier och återvinning av textilier. 

Swerea är ett forskningsinstitut som jobbar direkt med företag med att återvinna deras spillmaterial, detta är 

en lösning på uppdragsgivarens problem. Uppdragsgivaren kan om slutprodukten i detta projekt inte är 

något som kan realiseras kontakta Swerea för att jobba med dem istället. 

Trendspaningen visade att det var mycket fransar och grafiska mönster som är på marknaden. 

Litteraturstudien samt trendspaningen visar väldigt tydligt är att man som kund vill vara medveten om vad 

man köper. Genom att som handlare köpa en produkt med minimal miljöpåverkan infinner det sig en känsla 

för handlaren att man gjort något bra genom att köpa en sådan produkt.  

Idegenereringen var mycket användbar då det vid första besöket hos uppdragsgivaren visades en bild på 

en kudde med fransar som gjorde att studenten blev låst i tankegången. Detta är något som kan hända i 

designprocessen vilket kom fram i litteraturstudien.  

Utifrån den låsta tankegången gjordes idegenereringen med endast nödvändig information till de 

medverkande. Detta gjorde att det kom fram väldigt många olika idéer som i annat fall skulle varit väldigt 

lika varandra eller uppdragsgivarens nuvarande produkter.  

Mellan de olika idegenererings metoderna fick de medverkande fler detaljer vilket gjorde att de kunde 

fokusera på de post it lappar som de tyckte skulle passa bäst.  

Under elimineringen användes det som kommit fram i förstudien, detta gjorde att nio olika idéer visades för 

uppdragsgivaren och de fick visa vilka idéer som de gillade mest. När detta diskuterades kom det fram att 

Klippan Yllefabrik vill istället för en produkt ville att flera produkter skulle utvecklas vidare. 

Skisserna från elimineringen användes vid framställning av skissmodeller. Skissmodellerna framställdes 

genom att prova sig fram med material som uppdragsgivaren skickat. 

De koncept som uppdragsgivaren ville att studenten skulle utveckla mer var bokmärke, kudde och 

lampskärm. Bokmärket är en produkt som skulle ges ut på mässor detta är även den en passande ide. 

Dock specificerar problemformuleringen en produkt som ska säljas i butik och inte en detalj för 

marknadsföring därför plockas denna bort som en slutgiltig produkt. 
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Problemformuleringen: ”Hur kan man återanvända spillmaterialet för att tillverka en ny detalj som kan säljas 

bland de andra produkterna i uppdragsgivarens sortiment?” 

Anses som löst av projektet. Det finns flera möjliga detaljlösningar som återanvänder spillmaterialet och om 

det inte är realiserbart för Klippan Yllefabrik finns det andra möjligheter som kommit fram i projektet.  
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5. Slutsats 

De slutgiltiga koncepten är ett förslag på nya användningsområden för ett spillmaterial som annars skulle 

slängas. Om uppdragsgivaren önskar genomföra den slutgiltiga lösningen för att sälja i butik finns det vissa 

delar som bör kompletteras. Det som föreslås att kompletteras efter projektet har presenterats är: 

• Beräkningar på hur mycket det skulle kosta att tillverka detaljerna i det slutgiltiga konceptet. 

• Tillverkningsmetoden för att få en så smidig tillverkning som möjligt i tillgänglig fabrik. 

• Specifika mått på den slutgiltiga produkten som passar bäst. 

Koncepten ger flera lösningar på hur uppdragsgivaren kan återanvända stadkanterna.  

Om det inte skulle vara möjligt för uppdragsgivaren att genomföra lösningen given kan de ta kontakt med 

Swerea och se om det finns en möjlighet att återanvända stadkanterna på ett annat sätt. 

  



33 
 

Tackord    

Jag vill tacka alla som deltagit och hjälpt till under projektets utvecklig, utan denna hjälp hade inte projektet 

kunnat slutföras. Stort tack till uppdragsgivaren Klippan Yllefabrik AB som gett mig möjlighet att arbeta med 

ett projekt kring användning av ett spillmaterial och Pernilla Roos som agerat handledare, kontaktperson 

och bollplank hos uppdragsgivaren. 

Lennart Wihk på Karlstad Universitet, tack för din handledning i projektet. 

Slutligen vill jag tacka alla nära och kära som stöttat och hjälpt mig genom hela projektets gång. Tack!  



34 
 

Referenser 

Eriksson, M. & Lilliesköld, J. (2004). Handbok för mindre projekt. Stockholm: Liber AB.  

Genovaitė, L. Švitrigailė, G. & Jurga, B. (2017) Elsevier Ltd. Published in Journal of Cleaner Production., 20  

JanuariJohannesson, H., Persson, J.-G. & Pettersson, D. (2004). Produktutveckling. Stockholm: Liber AB. 

Joseph A. & Sebastian M. (2013) Varför handlar konsumenter miljövänliga kläder?. Kandidatuppsats Lunds 

universitet: Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management 

Nathan ,C.& Cardoso, C. (2017) The Author(s). Published by Elsevier Ltd., 1 FebruariNationalencyklopedin (u.å.).  

Textilindustri 

 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/textilindustri  [2017-02-21] 

Nationalencyklopedin (u.å.). Ylleindustri  

 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ylleindustri  [2017-02-21] 

Nationalencyklopedin (u.å.). Ylle 

 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ylle  [2017-02-21] 

Nationalencyklopedin (u.å.). Ull 

 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ull  [2017-02-21] 

Nationalensyklopedin (u.å.). Rumsinredning 

 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rumsinredning  [2017-02-21] 

Nationalensyklopedin (u.å.). Scandinavian design 

 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/scandinavian-design  [2017-02-21] 

Naturvårdsverket (u.å.). Textilavfall. 

 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-

 omrade/Avfall/Avfallsforebyggande-program/Textil/   [2017-05-02] 

Nilsson, Wikberg, Å., Ericson, Å. & Törlind, P. (2015). Design process och metod. Lund: Studentlitteratur. 

Nyteknik (2017). Svenska sorteringen vill ta emot mer textilier. 

 http://www.nyteknik.se/miljo/svenska-sorteringen-vill-ta-emot-mer-textilier-6830044  [2017-03-16] 

Nyteknik (2017). Sensorer sorterar gamla kläder. 

 http://www.nyteknik.se/miljo/sensorer-sorterar-gamla-klader-6830033  [2017-03-16] 

Swerea (u.å.). Om Swerea. 

 https://www.swerea.se/om-swerea  [2017-03-16] 

  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/textilindustri
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ylleindustri
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ylle
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ull
file:///F:/Examensarbete/Nationalensyklopedin%20(u.å.).%20Rumsinredning%09http:/www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rumsinredning
file:///F:/Examensarbete/Nationalensyklopedin%20(u.å.).%20Rumsinredning%09http:/www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rumsinredning
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/scandinavian-design
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-%09omrade/Avfall/Avfallsforebyggande-program/Textil/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-%09omrade/Avfall/Avfallsforebyggande-program/Textil/
http://www.nyteknik.se/miljo/svenska-sorteringen-vill-ta-emot-mer-textilier-6830044
http://www.nyteknik.se/miljo/sensorer-sorterar-gamla-klader-6830033
https://www.swerea.se/om-swerea


35 
 

Figurförteckning 
Rapportens samtliga figurer, tabeller och illustrationer är gjorda av Elin Johansson. 
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Projektplan – Klippan Yllefabrik AB 
 
Bakgrund  
Examensarbetet startas efter att studenten efterfrågat om företaget hade intresse för ett projekt som 

innefattar en produktutvecklingsprocess av en nuvarande produkt eller utveckla en ny innovativ produkt 

som lätt kan passa i med Klippan Yllefabriks sortiment. 

Klippan yllefabrik AB kombinerar svenskdesign med deras långa tradition av textil kunnande för att 

producera produkter i naturmaterial och i största möjliga mån ekologiska alternativ.  

Dokument som är till grund för projektet: 

• Gant (Bilaga 1) 

• Kurs PM (Bilaga 2) 

• WBS (Bilaga 3) 

Mål och Syfte  

Målet med examensarbetet är att under examensarbetet gång undersöka om det går att minska spill vid 

tillverkning av filtar. Om spillet är kvarvarande skall en innovativ produkt som passar in i företagets 

sortiment och varumärke utvecklas genom att använda utbildningens tidigare kurser och erfarenheter.  

Klippan Yllefabriks önskemål: 

• Minska spillämne 

• Ny produkt   

• Användning 

Examensarbetet redovisas muntligt och i en skriftlig rapport under vecka 23 (troligtvis: datum ej klart). 

Under arbetets gång kommer besök på Klippan Yllefabrik AB ske i den mån det behövs för att få en så 

komplett lösning som möjligt och handlednings möten bokas med handledaren för att få vägledning i 

examensarbetet. 

Organisation  

Student 
 

Elin Johansson 
elin.l.johansson@outlook.com 
 

Examinator 
 

Leo de Vin 
leo.devin@kau.se 
 

Uppdragsgivare (Klippan Yllefabrik AB) 
 

Pernilla Roos 
pernilla@klippanyllefabrik.se 
 

Handledare (Karlstad Universitetet) 
 

Lennart Wihk 
lennart.wihk@kau.se 
 

 

Projektmodell  

mailto:elin.l.johansson@outlook.com
mailto:leo.devin@kau.se
mailto:pernilla@klippanyllefabrik.se
mailto:lennart.wihk@kau.se
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Projektmodellen visar projektflödet, avstämningspunkter och dockument. Viktiga avstämningspunkter är 

skrivet med blått. Dokument som lämnas in har datum markerat med datum i blått. 

Tidsplan 

Examensarbetets tidsplan görs genom att använda ett Gantt schema (bifogat i Bilaga 1) med de viktigaste 

datumen. Besök på Klippan Yllefabrik AB och Handledningsmöten kommer bokas under examensarbetets 

gång. 

 
Tabell 1-Tidsplan  

Även en WBS som finns i bilaga 3 görs för att se projektets struktur så klart som möjligt. 

Riskbedömning  

Först identifieras alla tänkbara risker som kan inträffa under projektets gång. 

Tidsplanen inte följs, sjukdom, tidsbrist, inte godkänt koncept, åtkomst till CAD-program, förlorad data, 

backfire (sämre lösning än den tidigare). 

Sedan tar man fram vilken risk som är värst genom att, multiplicera sannorlikheten (S) med konsekvensen 

(K) för att få riskvärdet, se nedan tabell. Sannolikheten och konsekvensen värderas 1-4 där 4 är högsta 

sannolikhet och allvarligast påverkan. Högt värde på riskvärdet betyder att det är en stor risk. 

 

Figur 18-Riskmatris 

Riskerna rangordnas där skrivs ur man löser de risker om de skulle uppstå och även vem det är som är 

ansvarig. 

 

Figur 19-Åtgärdslista 

Under arbetets gång görs riskanalys kontinuerligt. 

Uppgift Start Stop

Projektplan 2017-01-24 2017-02-06

Metodkapitel 2017-02-06 2017-03-23

Delredovisning 2017-03-23 2017-03-24

Utställning 2017-05-28 2017-05-30

Redovisning 2017-05-31 2017-06-02

Opponering 2017-06-07 2017-06-08

Examensarbete 2017-01-24 2017-06-08

Nr Risk S K S*K=R

1 Tidsplanen inte följs 1 2 2

2 Sjukdom 1 2 2

3 Tidsbrist 1 1 1

4 Ej godkänt koncept 2 4 8

5 Åtkomst till CAD-program 2 1 2

6 Förlorad data 2 2 4

7 Backfire 1 3 3

Nr Åtgärd Förvänat utfall Ansvarig Färdigdatum

4

Framtagning av flera 

koncept

Konceptet som är 

bäst vals Elin Johansson V11

6

Alla filer sparas extra 

på USB minne

Kommer alltid finnas 

en extra kopia Elin Johansson V4

7

Stor undersökning för 

produktutveckling

Vidare utveckling eller 

ny produkt Elin Johansson V23
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Dokumenthantering 

Projektet kommer att genomföras med hjälp av Office Word, Power Point och Excell. Inlämmningar som 

skall göras i kursen görs på itslearning, där de sparas. 

Vid eventuell CADningkommer filerna sparas med dokument namn klippan_a_1, där bokstaven betyder 

vilket koncept det gäller och siffran uppdateras för varje uppdatering som görs av detaljen.  

Bilagor 

Se bilagor längre ned 

 

Källor  

Eriksson & Lillesköld, 2005: Handbok för mindre projekt. Malmö   

Johannesson et al: Produktutveckling - effektiva metoder för konstruktion och design 

 

Bilaga 1 - Gantt Schema:  

 

Bilaga 2 – Kurs PM (Separat) 

Bilaga 3 – WBS 

2017-01-24 2017-02-13 2017-03-05 2017-03-25 2017-04-14 2017-05-04 2017-05-24 2017-06-13 2017-07-03

Projektplan

Metodkapitel

Delredovisning

Utställning

Redovisning

Opponering

Examensarbete
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Examensarbete

Projektplan Förstudie

Literaturstudie

Intervjuer

Studiebesök

Sammanställning

Kravspec

Problem

Önskemål

Sammanställning 

Konceptgenerering

Individuell 
generering

Grupp generering

Sammanställning

Funftionsanalys

Konceptval

Ta bort dåliga 
lösningar

Relativ 
beslutsmatris

Val av koncept

Konstruktion

Skiss

Skissmodell

Prototyp

Utställning

Dokumentation

Sammanställning

Redovisning

Dokumentation

Sammanställning

Rapport

Dokumentation

Rapport Utkast

Opponering

Rapport Justering
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Bilaga B. Intervjuer 

Frågeformulär 1 

 

1. Känner du till Klippan yllefabrik? 
Ja 

 

 

 

 

 
2. Varför väljer eller skulle du välja Klippan Yllefabrik ABs produkter? 

Bra kvalitet 

 

 

 

 

 
3. Vilka produkter är din favorit?  

Plädar 

 

 

 

 

 
4. Varför är det dina favoriter? 

Bra kvalitet 

 

 

 

 

 
5. Skulle en produkt gjort på återanvänt material vara något som du skulle inreda ditt 

hem med?  
Ja absolut 

 

 

 
6. Om du ska köpa tex en kudde och du står och väljer mellan två kuddar, de har 

liknande design och du gillar dem båda men den ena är gjort på återvunnet 
material. Vilken väljer du? 
Den med återvunnet material 
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Frågeformulär 2 

 

1. Känner du till Klippan yllefabrik? 
Ja 

 

 

 

 

 
2. Varför väljer eller skulle du välja Klippan Yllefabrik ABs produkter? 

På grund av den fina kvalitén 

 

 

 

 

 
3. Vilka produkter är din favorit?  

Plädar 

 

 

 

 

 
4. Varför är det dina favoriter? 

Är så förtjust i plädar 

 

 

 

 

 
5. Skulle en produkt gjort på återanvänt material vara något som du skulle inreda ditt 

hem med?  
Ja 

 

 

 
6. Om du ska köpa tex en kudde och du står och väljer mellan två kuddar, de har 

liknande design och du gillar dem båda men den ena är gjort på återvunnet 
material. Vilken väljer du? 
Återvunnet material 
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Frågeformulär 3 

 

1. Känner du till Klippan yllefabrik? 
 

Jag känner mycket väl till Klippan Yllefabrik då jag varit deras kund under mycket lång tid. 

 

 

 

 
2. Varför väljer eller skulle du välja Klippan Yllefabrik ABs produkter? 

 

Jag väljer Klippan yllefabrik då de har hög kvalité på sina produkter. Samt en design som 
låg i framkant. Jag var även mycket nöjd med att de höll utlovade leveranstider. 

 

 

 

 
3. Vilka produkter är din favorit?  

 

Plädarna från bomull till Ull, helt underbara. Deras kökssortiment med förkläde, 
handdukar, bordstabletter, brickor mm i härliga mönster och färger. 

 

 

 

 
4. Varför är det dina favoriter? 

 

Färgerna, designen och att det är hög kvalité på produkterna. 

 

 

 

 
5. Skulle en produkt gjort på återanvänt material vara något som du skulle inreda ditt 

hem med?  
 

Ja varför inte. 

 

 
6. Om du ska köpa tex en kudde och du står och väljer mellan två kuddar, de har 

liknande design och du gillar dem båda men den ena är gjort på återvunnet 
material. Vilken väljer du? 
 

Idag skulle jag självklart välja Återvunnet material. 
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Frågeformulär 4 

 

1. Känner du till Klippan yllefabrik? 
Ja, litegrann 

 

 

 

 

 
2. Varför väljer eller skulle du välja Klippan Yllefabrik ABs produkter? 

För att gynna svensk kvalite 

 

 

 

 

 
3. Vilka produkter är din favorit?  

Ullplädarna 

 

 

 

 

 
4. Varför är det dina favoriter? 

Mjuka och sköna med klassiska mönster. 

 

 

 

 

 
5. Skulle en produkt gjort på återanvänt material vara något som du skulle inreda ditt 

hem med?  
Ja 

 

 

 
6. Om du ska köpa tex en kudde och du står och väljer mellan två kuddar, de har 

liknande design och du gillar dem båda men den ena är gjort på återvunnet 
material. Vilken väljer du? 
Jag skulle välja återvunnet 
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Frågeformulär 5 

 

1. Känner du till Klippan yllefabrik? 
Känner igen produkterna 

 

 

 

 

 
2. Varför väljer eller skulle du välja Klippan Yllefabrik ABs produkter? 

Fint hantverk med bra materialval 

 

 

 

 

 
3. Vilka produkter är din favorit?  

Vet inte men jag gillar ull och lin produkter 

 

 

 

 

 
4. Varför är det dina favoriter? 

Älskar rena och enkla material som håller i längden 

 

 

 

 

 
5. Skulle en produkt gjort på återanvänt material vara något som du skulle inreda ditt 

hem med?  
Självklart 

 

 

 
6. Om du ska köpa tex en kudde och du står och väljer mellan två kuddar, de har 

liknande design och du gillar dem båda men den ena är gjort på återvunnet 
material. Vilken väljer du? 
Återvnnet såklart ☺ 
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Frågeformulär 6 

 

1. Känner du till Klippan yllefabrik? 
 

Ja jag känner till Klippans Ylle fabrik 

 

 

 

 
2. Varför väljer eller skulle du välja Klippan Yllefabrik ABs produkter? 

 

Svenskt företag. 

Produkter av kvalitet. 

Fantastiska färger och mönster. 

 

 
3. Vilka produkter är din favorit?  

 

Filtar är nog min favorit. 

 

 

 

 
4. Varför är det dina favoriter? 

 

Användbart och dom pryder alltid sin plats. 

 

 

 

 
5. Skulle en produkt gjort på återanvänt material vara något som du skulle inreda ditt 

hem med?  
 

Absolut 

 

 
6. Om du ska köpa tex en kudde och du står och väljer mellan två kuddar, de har 

liknande design och du gillar dem båda men den ena är gjort på återvunnet 
material. Vilken väljer du? 
 

Svårt att säga, men jag skulle nog välja det återvunna. 
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Bilaga C. Idegenerering (metod 6-3-5) 
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Bilaga D. Bilder (trendspaning och skissmodell framtagning) 
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