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Abstract 
The Swedish company Lundhags was founded in 1932 by shoemaker Jonas 

Lundhags, and has its roots in Jämtland. He started to manufacture high 

quality boots for use in the mountains all year round. Today Lundhags offers 

functional outdoor products that have a foundation in the Nordic heritage 

and the boot is still the heart and soul in the production. 

   When Lundhags manufactures their boots it creates a big amount of waste 

and residual material. This report describes a project aimed at creating an 

overall picture of the waste and residual material formed at Lundhags shoe 

production and investigating whether it is possible to develop new products 

that can be manufactured by that same material. The objective of the 

project was to present one, or several, product concepts together with 

prototypes made of waste and residual material at Lundhags factory in 

Järpen. 

   The layout of the project consisted of four parts: preliminary study; 

concept generation; prototype development; completion and delivery, 

where each part built on its previous. 

   Prior to the concept generation, the project was limited to processing only 

the material leather. The concepts developed would also be consistent with 

Lundhags as a brand and their existing range of products. Following 

implemented methods for concept generation and prototyping, three 

concepts could be presented; Glove, Wallet and Sandal. All three concepts 

were presented with prototypes that were produced at Lundhags factory in 

Järpen, of waste and residual material. 

Keywords: Product development, Lundhags, Waste material.   
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Sammanfattning 
Företaget Lundhags grundades 1932, av skomakare Jonas Lundhag, och har 

sina rötter i Jämtland. Han ville tillverka kängor, av god kvalitet, för bruk i 

fjällen året runt. Idag tillhandahåller Lundhags ett större sortiment av 

funktionella friluftsprodukter som har en grund i det nordiska arvet och där 

Lundhagskängan fortfarande är hjärtat i produktionen. 

   När Lundhags tillverkar sina kängor skapas det stora mängder spill- och 

överblivet material. I den här rapporten redogörs ett projekt med syftet att 

skapa en övergripande bild över det spill- och överblivet material som bildas 

vid Lundhags skoproduktion samt undersöka om det går att utveckla nya 

produkter som kan tillverkas av det materialet. Målsättningen för projektet 

fastställdes till att presentera ett, eller flera, produktkoncept tillsammans 

med prototyper tillverkade av spill- och överblivet material på Lundhags 

fabrik i Järpen. 

   Upplägget för projektet bestod i fyra delar: förstudie; konceptgenerering; 

prototyputveckling; avslut och överlämning, där varje del byggde på de 

föregående. 

   Inför konceptgenereringen avgränsades projektet till att endast behandla 

materialet skinn. Koncepten som utvecklades skulle även vara enhetliga 

med Lundhags som varumärke och deras befintliga sortiment. Efter 

genomförda metoder för konceptgenerering och prototypframtagning 

kunde tre koncept presenteras; Handske, Plånbok och Sandal. Alla tre 

koncepten presenterades med prototyper som är tillverkade, på Lundhags 

fabrik i Järpen, av spill- och överblivet material. 

   De utvecklade koncepten når alla målsättningen för projektet och har god 

potential för fortsatt utveckling, även om det är troligt att de kräver olika 

stor insats för att nå en färdig produkt. 

Nyckelord: Produktutveckling, Lundhags, Spillmaterial. 
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Förord 
Ett stort tack vill ges till Mats-Håkan Lundhag, produktionsansvarig för skor 

på Lundhags AB, för visat förtroende och hjälp under arbetets gång. 

 

En lika stor tacksamhet ges åt personalen på Lundhags fabrik i Järpen, utan 

er hjälp hade inte projektet kunnat genomföras. 

Mats Ainegren, Mittuniversitetet Östersund tackas för sin vägledning och 

inspiration som handledare. 

Kajsa Nilsson och Pär Skoglund, på Mittuniversitetet Östersund tackas för 

deras engagemang och hjälp under processen med prototypframtagning. 
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1 Inledning 
Här beskrivs projektets bakgrund samt projektets syfte, mål, avgränsningar 

och resurser. 

1.1 Bakgrund 

Lundhags är ett svenskt företag som har sina rötter i Jämtland. Det 

grundades 1932 av skomakare Jonas Lundhag. Han ville tillverka kängor för 

fjällen som skulle hålla en hög standard och fungera för alla årstider. [1] Idag 

tillhandahåller Lundhags produkter med funktionella lösningar för ett aktivt 

friluftsliv, med en grund i det nordiska arvet. Kängor, kläder, ryggsäckar och 

skridskor är Lundhags fyra produktkategorier och hjärtat i deras sortiment 

är Lundhagskängan. I den avspeglas deras filosofi och framtid. [2]  

   Lundhags huvudsakliga skoproduktion är belägen i Portugal och där sker 

majoriteten av deras tillverkning. En viss del av Lundhags skoproduktion 

görs även på deras andra fabrik som är belägen i Järpen där de har samma 

maskinpark och produktionsprocess som deras större fabrik i Portugal. [3] 

   En känga från Lundhags består av många mindre delar som tillverkas på 

olika sätt. Sulans alla delar köps in färdiga till fabriken medan ovandelen av 

skon kommer från större stycken av material. Delarna tillverkas på två olika 

sätt. Antingen stansas delarna ut med hjälp av färdiga formar eller så 

används ett knivskärbord, en metod som även kallas för CAD-CAM 

(Computer Aided Design - Computer Aided Manufacturing [4]). I tillverkning 

med skärbordet projiceras de delar som ska tillverkas ned på skärbordet och 

läggs ut så de passar in på arbetsstycket för det materialet som ska 

användas (se bilaga A, figur 3 och 4). På olika stationer sätts delarna 

samman och slutligen till en färdig sko. När Lundhags producerar en känga 

bildas det en omfattande mängd spill av det material som används. Ända 

upp till 40 % av det inköpta skinnmaterialet kan gå till spill beroende på 

tillverkningsteknik och typ av kvalitet på stycket. Mycket av materialet, som 

används, köps in i större partier och eftersom det är svårt, för Lundhags, att 

bedöma på förhand exakt hur omfattande produktion och försäljning av en 

skomodell kommer att bli kan materialet hinna bli inaktuellt innan det tagit 

slut och då bildas det s.k. restposter eller överblivet material. [3]  

   Med den mängd spill- och överblivet material som bildas vid Lundhags 

skoproduktion fanns en god grund och ett starkt motiv för att genomföra 

projektet och se om det var möjligt att skapa en ny produkt som skulle 

kunna ta en plats i deras befintliga sortiment och tillverkas av spill- och 

överblivet material.  
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1.2 Projektets syfte 

Att skapa en enklare och övergripande bild över spill- och överblivet 

material som bildas vid skoproduktionen hos företaget Lundhags samt 

undersöka om det går att skapa nya produkter som är tillverkade av det 

materialet. 

 

1.3 Projektets Mål 

Att utveckla och presentera, ett eller flera, nya koncept, tillverkade av det 

spill- och överblivna material som bildas i samband med skoproduktionen 

hos företaget Lundhags. Varje koncept ska presenteras med en prototyp 

som är skapad av tidigare nämnda material och tillverkad på Lundhags fabrik 

i Järpen. 

 

1.4 Projektets avgränsningar 

De koncept som utvecklas ska vara enhetliga med Lundhags befintliga 

kollektion av produkter samt följa företagets övriga värdegrunder. 

Prototyperna som presenteras kommer vara av enklare karaktär och inte 

med genomförd detaljkonstruktion utan i stadie för fortsatt utveckling. Efter 

genomförd förstudie valdes skinn som material för konceptgenerering på 

grund av Lundhags erfarenhet av arbete med läder och skinn. 

 

1.5 Projektets resurser 

Textillaboratoriet Mittuniversitetet Östersund 

Kajsa Nilsson – forskningsingenjör Mittuniversitetet Östersund 

Pär Skoglund - forskningsingenjör Mittuniversitetet Östersund 

Lundhags skoproduktion, m. personal, i Järpen  

Mats-Håkan Lundhag - Produktionsansvarig skor Lundhags 
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2 Teori 
Här förklaras vissa av de begrepp som används i rapporten och som anses 

behöva förtydligas. 

2.1 Sökmotor 

En söktjänst är en webbplats som erbjuder möjligheten, åt användare, att 

göra sökningar efter innehåll på internet. En söktjänst använder sig av en 

sökmotor för att samla in och presentera resultatet av en sökning. [5] 

Google Inc är ett företag som tillhandahåller olika typer av söktjänster för 

internet b.l.a. Google Bilder som tillåter användare att söka efter bilder på internet 

[6].  

2.2 YouTube 

Youtube är en internetbaserad plattform som erbjuder möjlighet, för sina 

användare, att ladda upp videoklipp. Det finns även forum för diskussion 

och funktioner för sociala medier [7]. 

 

2.3 Textillaboratoriet Mittuniversitetet Östersund 

Ett laboratorie för materialprovning som är beläget på Mittuniversitetet i 

Östersund. Det används av studenter, forskare och företag för att göra 

tester och utvärderingar av material och färdiga produkter. Där finns b.la. 

maskiner för att testa riv- och slitstyrka samt olika typer av symaskiner. [8] 
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3 Metod 
Nedan följer en beskrivning av de metoder som användes under projektets 

planering, förstudie, konceptgenerering och prototyputveckling. För en mer 

detaljerad översikt se bilaga A för förstudie, bilaga B för konceptgenerering 

och bilaga C för prototypframtagning. 

3.1 Planering 

Planeringen ställdes upp genom ett flödesschema där varje ny del i 

projektet byggde på resultatet av den föregående: 

Förstudie -> konceptgenerering -> Prototyputveckling - > Avslut och 

överlämning 

Tidskalkylen fördelades enligt nedan, räknat på tio veckor: 

Förstudie vecka 1-2. 

Konceptgenerering vecka 3-4 

Protototyputveckling vecka 5-8 veckor 

Avslut och överlämning vecka 9-10 

 

3.2 Förstudie 

Förstudien genomfördes på Lundhags fabrik i Järpen samt på 

Mittuniversitetet i Östersund. Dokumentationen skedde skriftligt, med 

kamera och genom samtal och intervjuer med personal och anställda på 

Lundhags fabrik i Järpen samt med studenter på Mittuniversitetet i 

Östersund. 

Följande frågeställningar användes vid förstudien: 

 Hur ser Lundhags skoproduktion ut? 

 Vad blir det för spillmaterial vid Lundhags skoproduktion? 

 Vad blir det för material över vid Lundhags skoproduktion? 

 Vad skiljer spillmaterial från överblivet material? 

 Vad har Lundhags som företag använt spillmaterial och överblivet 

material till tidigare? 

 Vad har Lundhags som företag gjort för att försöka minska på 

spillmaterialet? 

 Hur är Lundhags som varumärke idag? 

 Vad är Lundhags målbild som varumärke? 
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3.3 Konceptgenerering 

Under konceptgenereringen användes först metoder för att generera en 

stor bredd av möjliga koncept och därefter metoder för att gallra ner och 

urskilja mängden till tre stycken. Nedan följer metoderna för generering av 

koncept. 

3.3.1 Metoder för generering av koncept 

Först skapades en kravspecifikation för de koncept som skulle utvecklas. 

Den låg senare till grund för den gallring och urskiljning som gjordes av de 

framtagna koncepten. Därefter användes en förbestämd konceptgenerering 

för att skapa en bredd med möjliga produkter och koncept. Vidare användes 

olika metoder för gallring och urskiljning av de genererade koncepten. 

Resultatet blev tre stycken koncept som togs vidare mot prototyputveckling. 

Koncepten som togs vidare var Handske, Plånbok och Sandal. 

 

3.3.1.1 Kravspecifikation 

Med hjälp av resultatet från förstudien (se bilaga A) skapades en 

kravspecifikation som låg till grund för gallring och urskiljning av de 

framtagna koncepten. 

 

3.3.1.2 Associationslek 

Alla ord, produkter eller saker i övrigt som kan associeras med ett på 

förhand valt ord skrivs upp på en tavla eller ett papper. Därefter fortsätter 

processen genom att associera med de ord som kom ifrån det första ordet. 

Detta ger flera nivåer med olika associationer som alla på sätt och vis 

härstammar från det första ordet. Detta görs iterativt med olika valda ord. 

Inspiration till metoden är hämtade från Brainstorming och Slumpordlista. 

[9] 

Ord som användes under genomförandet av associationslek:   

- Skinn 

- Friluftsliv 

- Urban 

- Tågkonduktör 

- Kalle Anka 

Orden valdes med syfte att skapa bredd och en möjlighet att låta 

associationerna strömma åt olika håll. 
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3.3.1.3 Brainstorming 

Idén med Brainstorming är att åstadkomma så många idéer som möjligt. 

Under processen går kvantitet går före kvalitet och tanken är att det ska gå 

att utveckla nya idéer genom association med andra idéer. Kritik av förslag 

och idéer är inte tillåtet utan istället rekommenderas en öppenhet och fokus 

på att gå utanför de vanliga tankebanorna. [9] 

 

3.3.2 Metoder för gallring och urskiljning av genererade 

koncept 

Här beskrivs metoderna för gallring och urskiljning av genererade koncept. 

3.3.2.1 Gallring med kravspecifikation 

De genererade produkterna och koncepten ställdes mot den framtagna 

kravspecifikationen. De koncept och idéer som inte mötte den på ett 

lämpligt sätt eliminerades.  

3.3.2.2 Poängsättning 

Varje koncept tilldelades poäng i tre omgångar. I den första omgången gavs 

varje koncept poäng mellan 1-10, i omgång två användes poäng som 

motsvarade det antal koncept som fanns d.v.s. 1,2,3,4… ända upp till 24 

poäng. I tredje omgången användes en pott med totalt 24 poäng som 

delades ut till alla 24 koncept. De fem koncepten som erhöll flest poäng gick 

vidare till nästa process i gallringen. Alla koncept togs, oavsett poäng, i 

beaktande för att säkerställa att inget hade fallit mellan stolarna. 

Poängutdelningen baserades på hur koncepten ansågs vara relevanta, 

rimliga, och genomförbara. 

3.3.2.3 Fördelar och nackdelar 

I den här metoden listades varje koncepts fördelar respektive nackdelar. 

Därefter valdes de koncept som gick vidare till nästa gallringsprocess. 

3.3.2.4 En ingenjörsmässig bedömning 

Den slutgiltiga gallringen gjordes genom att alla koncept och genomförda 

gallringar bedömdes med hjälp av ett ingenjörsmässigt kunnande, empiri, 

och den tidigare genomförda förstudien (se bilaga A). Under metoden 

valdes tre stycken slutgiltiga koncept. Även här gjordes en ytterligare 

översyn på alla koncept en gång till för att säkerställa att inget potentiellt 

slutkoncept fallit bort under arbetets gång. 
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3.4 Prototyputveckling 

För att utveckla prototyper till de framtagna koncepten användes följande 

metoder. 

 

3.4.1 Bildsökning på internet 

Med hjälp av sökmotorn Google gjordes olika sökningar på internet. Syftet 

var att få inspiration till design, utseende, funktion och konstruktion. De 

träffar som gavs följdes upp för att nå ett bredare resultat. Några av de 

sökord som användes var: Handskar; arbetshandskar; Hestra; kläder stil 

1800-tal; plånbok; leather wallet; sandal skinn; Keen Sandal. 

 

3.4.2 Studiebesök i butiker 

I butikerna gjordes en översyn på olika modeller och sorter av de framtagna 

koncepten. Syftet var att få en enklare uppfattning om hur de är 

konstruerade och vad som skiljer dem åt. Butiker som besöktes var: 

Naturkompaniet Östersund, Sportringen Östersund, Väskan Östersund och 

Team Sportia Östersund. 

 

3.4.3 Studier av specifika handskar 

I syfte att få vidare inblick i hur en handske är konstruerad studerades 

följande handskar specifikt: 

Lillsport Mitt One [10] 

Hestra Army Heli Ski [11] 

Hestra Drivers NK [11] 

Hestra Ergo Grip Active [11] 

 

3.4.4 Youtube 

För att få kunskap och inspiration om hur en handske och en plånbok 

tillverkades användes webbsidan www.youtube.com där det finns filmer om 

hur handskar tillverkas.  

  

http://www.youtube.com/
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3.4.5 Design och konstruktion 

Design och konstruktion för de valda koncepten togs från egna idéer samt 

den inspiration som resultatet från genomförda metoder gav. För att 

utveckla en konstruktion och design av de valda koncepten som var möjlig 

att tillverkas i Lundhags fabrik i Järpen användes först enklare material än 

skinn. Med hjälp av papper byggdes de första prototyperna av koncepten. 

För konceptet handskar fortsatte utvecklingen iterativt i tyg där prototyper 

syddes på symaskin i textillaboratoriet på Mittuniversitetet Östersund. Varje 

ny handskprototyp byggde på den föregående och konstruktionen ändrades 

löpande.  Efter bestämd design och konstruktion av samtliga koncept 

tillverkades slutligen prototyper i skinn av spillmaterial i Lundhags fabrik i 

Järpen. 
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4 Resultat 

Resultatet visar en övergripande bild av det spill- och överblivet material 

som bildas vid Lundhags skoproduktion i Järpen. Resultatet visar också tre 

stycken utvecklade koncept, Handske, Plånbok och Sandal, och de slutgiltiga 

prototyperna för varje koncept. För övriga resultat från genomförda 

metoder se bilaga A för förstudie, bilaga B för konceptgenerering och bilaga 

C för prototyputveckling. Alla tre konceptens prototyper är tillverkade av 

spillmaterial från Lundhags i deras fabrik i Järpen.  

 

4.1 Spillmaterial 

Vid varje framtagning av en del till en Lundhagskänga bildas det 

spillmaterial. Även vid de stationer där delarna sätts ihop bildas det 

spillmaterial men betydligt mindre mängd än där respektive del tillverkas. 

Enligt Mats-Håkan Lundhag, som är produktionsansvarig för Lundhags skor, 

kan spillet av skinn uppgå till 40 %. Anledningen till att det bildas 

spillmaterial är att formarna, som används för att stansa ut delarna till 

skotillverkningen, har en sådan form att det är svårt att fylla hela det stycket 

av skinn som används vid tillverkningen. Ofta är även större delar av 

materialet obrukbart p.g.a. att just den delen av skinnstycket inte håller den 

kvalitet som behövs och kan därför inte användas vilket också försvårar 

processen att lägga ut stansformarna optimalt.  

 

Figur 1 visar hur spillet ser ut efter delar till en sko stansats ut. 
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Figur 2 visar en större spillbit från Lundhags skoproduktion. 

4.2 Överblivet material 

Hos Lundhags finns större partier med helt oanvänt material. Lundhags har 

döpt dem till restposter och deras uppkomst beror på att det är svårt att 

bedöma på förhand exakt hur många skor av en viss modell som kommer 

att produceras. Ibland hinner en modell eller dess färgsättning bli inaktuell 

före allt material har använts vilket resulterar i en större mängd material, 

restposter, som ännu inte använts för tillverkning av skor. Dessa restposter 

har ibland använts av Lundhags för att skapa tillfälliga modeller som endast 

säljs i deras butik i Järpen. 
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4.3 Utvecklade koncept och tillverkade 
prototyper 

Följande koncept, Handske, Plånbok och Sandal, är framtagna och 

utvecklade samt tillverkade av det spillmaterial som bildas vid Lundhags 

skoproduktion. Samtliga prototyper nedan är tillverkade i Lundhags fabrik i 

Järpen. Koncepten presenteras först med tre stycken arrangerade bilder och 

sedan visas enklare bilder på alla koncept och dess olika modeller.  

 

 

Figur 3 visar konceptet Handske i en arrangerad bild. 
 

 

Figur 4 visar konceptet Plånbok i en arrangerad bild. 
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Figur 5 visar konceptet Sanda en arrangerad bild. 

 

4.3.1 Koncept 1 Handskar 

 

 

Figur 6 visar handske N.o1 som är den först av de två slutgiltiga 

prototyperna för konceptet handske. 
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Figur 7 visar handske No.1 med undersidan uppåt. 

 

 

 

Figur 8 visar handske No.2 som är den andra slutgiltiga prototypen för 

konceptet handske. Den är tillverkade utifrån samma mall som handske 1 

men här har delarna först delats en gång innan de syddes ihop. 
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Figur 9 visar handske No.2 med undersidan upp. 

 

 

Figur 10 visar mall för de delar som handskarna är tillverkade av. 



   Resultat 

 

15 
 

4.3.2 Koncept 2 Plånbok 

 

Figur 11 visar utsidan av plånbok No.1 som är den första designen av 

konceptet.  

 

Figur 12 visar insidan av plånbok No.1. 
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Figur 13 visar delarna till plånbok No. 1. 
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Figur 14 visar plånbok No.2 som är den andra designen av konceptet 

plånbok. 

 

 

Figur 15 visar insidan av plånbok No.2. 
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Figur 16 visar delarna till plånbok No.2. 
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Figur 17 visar plånbok No.3 som är den tredje designen av konceptet 

plånbok. 

 

Figur 18 visar insidan av plånbok No.3. 
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Figur 19 visar delarna till plånbok No.3. 
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4.3.3 Koncept 3 Sandal 

 

Figur 20 visar den slutgiltiga prototypen till konceptet sandal.  

 

 

Figur 21 visar konceptet sandal från ovan. 
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5 Diskussion 
I den här delen förs en diskussion om projektets genomförande, del för del, 

samt kring hur en fortsatt utveckling av de framtagna koncepten skulle 

kunna se ut. 

5.1 Förstudie 

Genomförandet av en förstudie under inledningen av projektet var helt 

avgörande för att projektet kunde genomföras effektivt. Förstudien blev en 

grund, ett stöd och en riktlinje genom hela arbetets gång och att kliva in i 

ett utvecklingsprojekt utan en genomförd förstudie skulle kännas väldigt 

otryggt och ineffektivt. 

   Att genomföra en förstudie på Lundhags fabrik i Järpen var väldigt 

konstruktivt och lärorikt. Hos Lundhags finns erfarenhet, kunskap och 

kompetens och även om förstudien gjordes i väldigt liten skala erhölls ändå 

en stor mängd information om Lundhags tillverkningstekniker och 

produktionsmetoder. Dessutom blev fabriken en stor resurs under det 

fortsatta arbetet, framförallt under tillverkningen av de slutgiltiga 

prototyperna. 

   Med det resultatet som förstudien gav och tillsammans med den bild 

Lundhags ger av sig själva, som ett varumärke som vill bli förknippade med 

hållbarhet både i produkt- och miljösynpunkt, kändes det aktuellt att 

genomföra någon form av åtgärd mot deras situation med spill- och 

överblivet material. 

 

5.2 Konceptgenerering 

Metoderna för konceptgenerering och gallring skapades på förhand, före 

processen startade, men anpassades också under arbetets gång vilket gav 

en trygghet men också en möjlighet till dynamik och förändring vilket var 

positivt. Genom att först lägga upp en enkel men tydlig kravspecifikation för 

konceptet (se bilaga B) fanns det en tydlig linje som ramade in hela 

konceptgenereringen på ett bra sätt. Den gav också ett bra underlag för den 

fortsatta gallringen. 

   Både associationsleken och brainstorming är givande som metoder, 

framförallt för kvantitet. De ger ett brett urval av koncept att fortsätta 

processen med men skapar också ett stort arbete med gallring och 

urskiljning.  

   Många metoder som fanns att tillgå, i litteratur, var mer anpassade för 
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detaljkonstruktion vilket i den här delen av utvecklingsprocessen ännu inte 

var aktuellt. Därför kändes det väl motiverat att skapa egna metoder som 

var anpassade till det faktiska arbetet. 

   Gallringen var svår att genomföra och framförallt var det en utmaning att 

komma upp med metoder som fungerade för den typen av urskiljning som 

söktes. I slutändan var det ändå det koncept som kändes mest relevant och 

intressant som kom att stå kvar och därför kunde det stundtals kännas 

omotiverat och som ett spel för galleriet att lägga ner tid på långa processer 

för urskiljning, men det blev tydligt under arbetets gång att en 

gallringsprocess är nödvändig eftersom det ger repetitiva genomgångar av 

alla koncept och förhindrar förhastade och impulsiva beslut. 

   Det fanns ofta en osäkerhet kring huruvida mer eller mindre tid skulle 

läggas på varje process och metod men med de kvalitativa resultat som 

konceptgenereringen gav, kändes det ofta mer motiverat att vara nöjd och 

gå vidare mot prototyputvecklingen av koncepten. 

   Alla tre koncept som valdes kändes realistiska och motiverande att arbeta 

vidare med. Det kändes också som tre koncept som verkligen kunde möta 

Lundhags som varumärke och deras nuvarande produktsortiment. 

 

5.3 Prototyputveckling 

Här diskuteras varje koncepts prototyputveckling var för sig. 

5.3.1 Handske 

Under genomförandet av prototypframtagningen, för handskar, blev det 

tydligt att det är komplicerat och tidskrävande att tillverka handskar. 

Framförallt var det svårt att skapa precisa mått för de delar som handsken 

skulle bestå av och passa ihop dem. Sömnaden var också invecklad och 

särskilt eftersom alla prototyper sytts på relativt vanliga symaskiner och ett 

samtal med Jesper Karlsson, som är anställd på företaget Lillsport [12], gav 

information om att de använder sig av speciella symaskiner som är avsedda 

för att enbart sy handskar på. En stor begränsning för att utveckla lyckade 

prototyper låg helt enkelt i kompetens, kunskap och erfarenhet, vilket är 

svårt att erhålla under så kort tid som projektet innefattade och många 

företag var inte villiga att dela med sig av deras tillverkningsmetoder. Även 

om det gick relativt enkelt att se på en handske hur dess delar var gjorda 

och vart sömmarna satt är handskmakeri så mycket mer. 

   Den första prototypen (se bilaga B figur 8) som syddes tillverkades på 

improvisation och genom olika försök och misslyckande kunde den tillslut 

slutföras. Det resultatet kunde ganska snabbt ge en slutsats om att det inte 

är helt enkelt att tillverka en handske. Under den första prototypens 
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tillverkning togs väldigt lite hänsyn till passform utan fokus låg istället på 

läran om mönsterkonstruktion och sömnad. 

   Vid tillverkning av prototyp 2 (se bilaga C figur 9) togs mått på en hand och 

ett seriöst försök gjordes att skapa en sånär någorlunda hygglig passform på 

prototypen. Trots ordentlig måttsättning var det komplicerat att få en 

handske med god passform. Sömnaden som är mellan fingrarna på en, lite 

mer raffinerad konstruktion av handske, är avancerad och resultatet var allt 

annat än tillfredsställande men ökade förståelsen om att det kräver mycket 

kunskap för att tillverka en komplett femfingerhandske.  

   Med alla tillverkade prototyper, av en femfingerhandske, i åtanke och den 

information och kunskap som erhölls under processen, togs beslutet att gå 

vidare mot en konstruktion av en tumvante istället. Tumvanten har till sin 

fördel att den generellt består av en enklare konstruktion vilket gjorde det 

lättare att gå framåt med prototypframställningen. Nackdelen är att dess 

konstruktion ofta består av färre delar och kan därför komma att kräva mer 

arbete för att optimeras mot Lundhags spillsituation. Något som krävde 

mycket tid var att konstruera den design som skapar en förböjning av 

handsken (se bilaga C figur 19 och 31) samt en inpassning av tummens 

konstruktion i handen. 

  

5.3.2 Plånbok 

Plånböckerna designades med hjälp av papper och lim och togs därefter 

direkt till prototyptillverkning i skinn, hos Lundhags fabrik i Järpen. Design 

och konstruktion genomfördes under kortare tid, jämfört med handsken där 

konstruktion- och designarbetet pågick under en längre period. Alla tre 

designerna av plånböcker gick att tillverka utan problem i skinn och av 

spillmaterialet. 

 

5.3.3 Sandal 

Före tillverkningen av den slutgiltiga prototypen för sandal fanns enbart 

konceptet som en enklare skiss på ett papper (bilaga C figur 39). Eftersom 

Lundhags besitter en stor kompetens och erfarenhet inom skoproduktion 

kändes det som en god idé att utnyttja den resursen och lägga den 

prototypen mer i deras händer. Designen för sandalen visades och 

tillsammans med Lundhags fabrikspersonal tillverkades den prototyp som 

också blev den slutgiltiga (se figur 20 och 21). Deras kunskap var ovärderlig 

och helt avgörande för resultatet av sandalens prototyp. Det var otroligt 

inspirerande att få ta del av deras kunskap och de hade mycket goda idéer 

för fortsatt utveckling av konceptet. 



   Diskussion 

 

25 
 

5.4 Fortsatt utveckling av valda koncept 

Här diskuteras den fortsatta utvecklingen av varje koncept var för sig. 

5.4.1 Handske 

I det tidiga skedet av handskens utveckling fanns det tankar på att skapa ett 

handsksystem med tre handskar som skulle kunna brukas året runt. Med en 

tunn vante närmast handen, en slitstark handske utåt och sedan en 

skalvante att dra över de båda, vid kallare temperaturer, skulle de flesta 

situationer och väderlekar kunna mötas. 

   Nästa steg i utvecklingen av handsken borde vara att säkerställa en metod 

för mått, storlekar och tillverkningsteknik för att kunna producera handskar 

som upprepat får samma måttsättning. Därefter skulle tester behöva göras 

för att se om det skinn som lämnas som spill faktiskt har de förutsättningar 

och egenskaper som krävs för att tjäna som material till en handske. 

Dessutom bör en optimering av konstruktionen göras för att på bästa sätt 

möta handskens design mot det spill som bildas. Det kan dock vara 

komplicerat eftersom spillet inte är av konstant karaktär utan förändras 

beroende på det skinn som Lundhags köper in från första början (se 

förstudien: bilaga A). Figur 8 och 9 visar den prototyp där konstruktionens 

delar halverades före tillverkning. Det resultatet visar att det finns god 

potential för att optimera konstruktionen av handsken mot det spillmaterial 

som finns eftersom det överlag oftast är mindre bitar av skinn som blir spill. 

Om handsken konstruerades med ett foder, för att fungera som en 

vinterhandske, skulle de sömmar som uppstår när flera små bitar 

sammanfogas kunna döljas av fodret eftersom det är viktigt att 

optimeringen, av design och konstruktion, inte skapar en negativ påverkan 

på användarvänligheten av handsken. Dessutom bör det tas i åtanke att ett 

tänkbart scenario som kan uppstå är att desto bättre konstruktionen 

optimeras mot spillet desto mer tidskrävande blir tillverkningsprocessen. 

Här är det troligt att det krävs en längre och noggrannare 

utvecklingsprocess med fler prototyper och handsken är troligtvis det 

koncept som kommer kräva mest arbete för att nå en färdig produkt. En 

handske för friluftsbruk kräver hög kvalitet och dess detaljkonstruktion är 

avancerad, särskilt för att uppnå en god användarvänlighet. 
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5.4.2 Plånbok 

Plånbok som koncept och dess prototyp känns som det som är närmast en 

färdig produkt, av de tre koncepten som presenterades. Design, 

konstruktion och tillverkningsmetoder bör ses över även på det här 

konceptet. Det är även troligt att plånboken kommer vara det konceptet 

som kan optimeras mot spillmaterialet på bästa sätt. Dels på grund av att en 

plånbok med fördel tillverkas av många mindre delar samt att den har lägst 

krav på slitage och rivstyrka av de tre koncepten. 

 

 

5.4.3 Sandal 

Tanken med sandalen var att skapa en produkt som skulle kunna 

komplettera det befintliga skosortiment som Lundhags har idag. En sandal, 

inspirerad av en traditionell träsko, men med passformen och slitstyrkan hos 

en klassisk Lundhagskänga. Under prototyptillverkningen av sandalen fördes 

många samtal med de anställda i Lundhags fabrik i Järpen och samtliga hade 

mycket goda idéer för fortsatt utveckling, inte minst med avseende på 

tillämpad tillverkningsmetod. 

Sandalen som koncept drar nytta av den kompetens och kunskap som redan 

finns hos företaget Lundhags och känns således som ett mycket realistiskt 

koncept att ta vidare mot färdig produkt. Stora delar av 

detaljkonstruktionen skulle kunna tas rakt av från Lundhags 

tillverkningsmetoder för kängor. Precis som med handskarna ställer det här 

konceptet lite högre krav på det skinnet som används och därför kanske 

lämpar sig bäst att skapa med de s.k. restposterna. 
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7 Bilagor 
I den här delen finns bilagorna till rapporten som var och en visar en mer 

uttömmande bild av genomförda metoder. Bilaga A är en rapport över 

förstudien och har därför egna bilagor. Bilagorna har inga egna 

innehållsförteckningar och endast enklare rubriksättning. 
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7.1 Bilaga A - Förstudie 
 

Förstudie gjord på Lundhags skoproduktion i Järpen, samt på 

Mittuniversitetet Östersund. 

 
- Fokus på spill- och överblivet material, samt Lundhags som varumärke. 
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Sammanfattning 

Lundhags är ett friluftsföretag som tillverkar skor och kläder som är avsedda 

för ett aktivt friluftsliv. Syftet med förstudien var att skapa en översikt över 

hur Lundhags skoproduktion ser ut samt vad som blir till spill- och överblivet 

material i tillverkningsprocessen. Ytterligare en anledning till förstudien är 

också att erhålla en bild av Lundhags som varumärke.  

Några av frågeställningarna som använts är: 

Hur ser Lundhags skoproduktion ut? 

Vad blir det för spillmaterial vid deras skoproduktion? 

Vad blir det för material över vid deras skoproduktion? 

Hur är Lundhags som varumärke idag? 

Förstudien genomfördes hos Lundhags fabriksbutik i Järpen med stöd av 

anställda samt på Mittuniversitetet i Östersund. 

   Resultatet visar att tillverkningen av delar till Lundhags skor sker på två 

sätt. Antingen stansas delarna ut med hjälp av. färdiga formar eller så 

används ett knivskärbord, en metod som även kallas för CAD-CAM, 

Computer Aided Design - Computer Aided Manufacturing.  

   Resultatet visar även att det blir betydande spill- och överblivet material 

vid tillverkning av skor hos Lundhags. Så mycket som 40 % spillmaterial kan 

bildas vid tillverkning i skinn. Resultatet av flera intervju med studenter på 

Mittuniversitetet visar att Lundhags beskrivning av sitt varumärke stämmer 

till god mån med den bild en potentiell marknad har av Lundhags som 

varumärke. 

   Med det givna resultatet känns det relevant att genomföra en tydlig 

åtgärd mot Lundhags situation med spill- och överblivet material. 
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Inledning 

Här redogörs förstudiens bakgrund samt dess syfte och metod. 

Bakgrund 

Lundhags är ett svenskt företag som tillverkar kängor och friluftskläder. 

Deras affärsidé är att tillverka produkter med ett stort användningsområde 

och av hög kvalitet. Företagets rötter finns i Jämtland och grundades 1932 

av skomakare Jonas Lundhag. Han ville tillverka kängor för fjällen som skulle 

hålla en hög standard och fungera för alla årstider. Lundhags har utvecklats 

vidare och säljer idag även friluftskläder. Det som kännetecknar en känga 

från Lundhags är att den är gjord enligt skalprincipen och saknar foder. 

Istället kan man själv reglera temperaturen på skon genom att variera de 

strumpor man har på sig. På så vis fås en sko som är lätt, torkar snabbt och 

med få delar som kan gå sönder. [1] 

   Det här är en rapport som redovisar en förstudie som gjorts med syfte att 

skapa en övergripande bild över det spillmaterial som bildas vid 

skoproduktionen hos företaget Lundhags, samt information om hur 

Lundhags betraktas och vill betraktas som varumärke. 

   Förstudien är gjord hos Lundhags fabriksbutik i Järpen tillsammans med 

personal och skomakare. Lundhags har samma maskinpark och 

produktionsprocess som deras större fabrik i Portugal har där majoriteten 

av deras skotillverkning sker [2]. En del av förstudien är även genomförd på 

Mittuniversitetet i Östersund. 

 

Syfte 

Anledningen till förstudien är att det finns ett behov att skapa en översikt 

över hur Lundhags skoproduktion ser ut samt få en god överblick och 

kunskap om vad som blir spill- och överblivet material i processen. Syftet är 

också att ta del av tidigare arbeten och projekt med outnyttjat material för 

att kunna skapa de förutsättningar som behövs för att gå vidare med 

arbetet mot huvudmålet. Förstudien kommer även användas för göra en 

mer djupgående undersökning av Lundhags som företag och deras 

produktionslinje. 

   Syftet med intervjuer i förstudien är att få ta del av hur marknaden ser på 

Lundhag som varumärke och företag. Dels för att kunna skapa en produkt 

som är i linje med deras nuvarande sortiment men också för att få 

information om den potentiella marknaden syn på Lundhags skiljer sig något 

från Lundhags målbild som företag. 
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Följande frågeställningar kommer användas: 

Hur ser Lundhags skoproduktion ut? 

Vad blir det för spillmaterial vid deras skoproduktion? 

Vad blir det för material över vid deras skoproduktion? 

Vad skiljer spillmaterial från överblivet material? 

Vad har Lundhags som företag använt spillmaterial och överblivet material 

till tidigare? 

Vad har Lundhags som företag gjort för att försöka minska på 

spillmaterialet? 

Hur är Lundhags som varumärke idag? 

Vad är Lundhags målbild som varumärke? 

 

Metod 

Förstudien gjordes genom ett besök på Lundhags fabriksbutik i Järpen och 

på produktionsavdelningen för skor. Lundhags har samma maskinpark och 

produktionsprocess som deras större fabrik i Portugal har där majoriteten 

av deras skotillverkning sker [2]. 

   Dokumentationen skedde skriftligt, med kamera och genom intervjuer och 

samtal med personal och anställda. En del av förstudien genomfördes också 

på mittuniversitetet där studenter intervjuades om hur de upplever 

Lundhags som varumärke och deras erfarenheter av varumärket. Följande 

frågor användes vid intervjuerna. 

1. Har du använt Lundhags produkter? 

2. Vilken/vilka produkter? 

3. Vad är din åsikt om de produkter du har använt? 

4. Vad tycker du om Lundhags som varumärke? 

5. Vad tycker du är Lundhags styrkor som varumärke? 

6. Vad tycker du är Lundhags svagheter som varumärke? 

7. Beskriv Lundhags med tre ord. 
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Resultat 
Här visas det resultat som förstudien gav. För bilder från förstudien se bilaga 

2. 

 

Lundhags skotillverkning 

Framtagningen av delar till Lundhags skor sker på två sätt. Antingen stansas 

delarna ut med hjälp av färdiga formar eller så används ett knivskärbord, en 

metod som även kallas för CAD-CAM Computer Aided Design - Computer 

Aided Manufacturing [3]. I Lundhags fall ritar Mats-Håkan Lundhag, som är 

produktionsansvarig för skor och kängor, in skons alla delar i ett CAD-

program. Den som sen ska använda ritbordet kan då få de delar som ska 

tillverkas projicerade ned på skärbordet och utlagda så de passar in på 

arbetsstycket för det materialet som ska användas. Kniven går sedan längs 

med de projicerade linjerna och skär ut de valda delarna. (Se bilaga 2 och 

figur 1,2,3,4 och 8 för att se mer om Lundhags tillverkningstekniker.) 

   På olika stationer sätts delarna samman och slutligen har en färdig sko 

skapats. Hakar och andra komponenter sätts på utefter de olika 

arbetsstationerna. (Se bilaga 2 och figur 4,5,6 och 7 för att se de olika 

delarna till en sko.) 

Delar till en känga som Lundhags köper färdiga: 
Yttersulan: Den består av en slitsula, en mellansula och dämpning i klacken. 

Bindsula: Den ligger under fotbädden och dess filtsula. Det är den sulan som 

har en stålgelänk som skapar stabilitet och vridstyvhet för skon. 

Innersulan: Den består av två delar som är gjorda av filt och skum. 

 

Spillmaterial 

Vid framtagning av varje skodel bildas det spillmaterial. Även vid de 

stationer där delarna sätts ihop bildas det spillmaterial men betydligt 

mindre mängd än där respektive del tillverkas. Mats-Håkan Lundhag skriver 

såhär i ett mail angående spillmaterial: 

“Hej 

Skinn räknar jag med 40 % som schablon, men övriga material lite beroende 

på tidigare mätningar och känsla. Levande hudar är svårare och konstgjorda 

material på rulle eller platte (platta, korrigering av Tim Malmborg) är 

säkrare. Så mellan 40 och ner till 20 %.” 

Anledningen till att det bildas spillmaterial är att formarna, som används för 

att stansa ut delarna till skotillverkningen, har en sådan form att det är svårt 

att fylla hela det stycket som används. Det kan dessutom vara så att en viss 
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del av materialet inte håller den kvalitet som behövs och kan därför inte 

användas vilket också försvårar processen. Även om formarna hade kunnat 

passas ihop bättre görs många av delarna i olika material vilket också bidrar 

till en ökning av mängden spillmaterial. (Se bilaga 2 och figur 11 för ett 

exempel på spillmaterial som bildas vid produktion.) 

 

Överblivet material 

Mycket av materialet köps in i större partier och det är svårt att bedöma på 

förhand exakt hur många skor av en viss modell som kommer produceras. 

Därför kan en skomodell bli inaktuell före allt material har använts upp och 

det blir s.k. restposter. 

Åtgärder från Lundhags 

Lundhags har använt spillmaterial för att göra reklamprodukter som t.ex. 

nyckelringar och liknande. (Se bilaga 2 figur 12 för exempel på en 

nyckelring.) En del skinn som blivit en restpost har de färgat om för att 

kunna använda till aktuella modeller och andra partier, av det överblivna 

materialet, har Lundhags tillverkat tillfälliga skomodeller av som de kallar för 

“Dead Stock” och som säljs i deras fabriksbutik i Järpen. 

   Ibland blir det även sulor över och Lundhags har då försökt att ändra en 

del av sulornas färgsättning för att kunna använda de till andra modeller än 

de från början varit avsedda för. 

   Lundhags arbetar aktivt med att förebygga att det bildas spillmaterial. Det 

kan t.ex. handla om att se över och ändra designen för att produktens delar 

ska vara enklare att passa in på skärbordet. De har inför den kommande 

säsongen bytt ut ett material som gör det enklare att tillverka flera delar i 

samma material. 

 

Kängan Bjänn 

Så här skriver Mats Håkan Lundhag, i ett mail, om deras samarbete med 

Naturkompaniet och kängan Bjänn. 

“Hej 

Vi har tidigare sålt ganska mycket på Naturkompaniet, men det har under 

senare år minskat. De ville tillsammans med oss göra ett försök i sin satsning 

på svenskproducerade produkter och då plockade vi fram en egen modell 

till dem där vi plockade vissa material från rest-poster på vårt lager. Vi 

kollade också med vårt skinngarveri om de hade någon rest-post liggande av 



   Bilagor 

 

35 
 

ett skinn som vi saknade för att göra produkten tillräckligt bra, vilket de 

hade i lagom kvantitet. 

Bjänn tillverkas i både Men’s och Women’s och bara i Järpen och vi är nu 

inne på andra säsongen. En stor fördel är också att vi kan leverera mindre 

antal och inköpen kan därefter justeras efter den faktiska försäljningen med 

minskade risker och rea-förluster som följd. De sista paren ligger nu för 

slutmontering i Järpen och därefter får vi plocka fram en ny färgsättning 

eller modell om de vill fortsätta eftersom skinnet tagit slut. 

Mvh/ Mats Håkan” 

 

Lundhags som varumärke 

Lundhags affärsidé är att erbjuda hållbara och funktionella 

outdoorprodukter som har sin grund i ett nordiskt arv men som tillåter sig 

att formas av sin användares nutida krav. De vill tillverka produkter som inte 

bara håller användaren torr utan även är tillräckligt bekväma för att 

användas dagligen och till vardags. Essensen i varumärket beskrivs som äkta 

nordiskt med fyra värdeord i grunden: 

Autentiskt: Lundhags varumärke har sitt ursprung från en tradition med 

tillförlitliga tillverkningsmetoder och som innefattar många års erfarenhet 

av produktion. 

Funktionalitet: Lundhags är grundat med ett koncept och syfte där 

funktionalitet och användbarhet är genomgående i alla detaljer och ett 

slutmål för alla produkter. 

Hållbarhet: Med hållbarhet menar lundhags två saker; dels handlar det om 

att hitta material, en design och ett uttryck för produkterna som blir bättre 

och bättre över tid och samtidigt skapa ett minimalt avtryck på miljön. 

Nordiskt: Lundhags är byggt med sitt nordiska arv som en genomgående 

grund där kombinationer av naturliga material, enkla lösningar och tidlös 

design.  

[4] 
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Intervjuer med studenter på Mittuniversitetet 

Östersund 

 

Det är övergripande positiv respons på frågorna om Lundhags produkter 

och dem som varumärke. Många nämner hög kvalitet men också att det är 

ett varumärke som ligger i det övre prissegmentet. Vissa har svarat med 

klagomål på specifika produkter och detaljer. Att Lundhags har rötter i 

Jämtland och att de erbjuder reparation av deras produkter ses som positivt 

av många. På frågan om hur de skulle beskriva Lundhags med tre ord ser 

svaren ut såhär: 

 

Svenskt, kängor, friluftsliv. 

Fjällnära, sommar, hälsa. 

Kvalitet, mysigt, dyrt. 

Litet, dyrt, står på egna ben. 

Kvalitet, grön (färgen), friluftsliv. 

Kvalitet, tråkig design, miljövänliga. 

Ekologiskt tänk, jämtlandsbaserade och tillgänliga med service. 

Närproducerat, premiumprodukter (dyrt), friluftsliv. 

Snygga, friluftsliv, äventyr. 

Snygga, bra kvalitet, dyrt. 

Bra, väletablerat, anpassningsbart. 

Se bilaga 1 för komplett redovisning av intervjufrågor och svar. 
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Diskussion och slutsats 

Resultatet visar tydligt att det bildas mycket spill vid Lundhags 

skotillverkning i Järpen. Det är mängder av material som används och 

många delar som produceras på olika sätt vilket gör att det är ofrånkomligt 

att spill skapas. Resultatet leder till många nya frågeställningar. Kan spillet 

minskas eller kan det återvinnas? Går det att skapa nya produkter med 

spillet eller det överblivna materialet? 

  Mats-Håkan menade att den tillverkningen som sker i Järpen är ekvivalent 

med den som sker på deras större fabrik i Portugal, där majoriteten av 

Lundhags skosortiment tillverkas. Därför kan också resultatet anses vara 

tillförlitligt för en bedömning av Lundhags totala situation av spill- och 

överblivet material. 

  Efter genomförda intervjuer känns det som att Lundhags målbild stämmer 

bra överens med den bild som de personer i intervjuerna uppgav att de 

hade av Lundhags som varumärke och deras produkter. En sak som var 

intressant var att vissa ansåg att Lundhags inte var ett varumärke som syns i 

butik eller i marknadsföring. Är det ett medvetet drag från Lundhags sida, 

d.v.s. att vara ett varumärke som låter produkterna tala för sig själva och 

låter konsumenterna själva söka upp deras produkter eller når de helt 

enkelt inte ut till alla? Vissa hade aldrig hört talas om Lundhags, vilket 

troligtvis skulle kunna förklaras att det är ett smalare varumärke som vänder 

sig mot ett visst specialområde. 

  Med resultatet, som förstudien gav, i åtanke och tillsammans med den bild 

Lundhags ger av sig själva, att de är ett varumärke som vill bli förknippade 

med hållbarhet både i produkt- och miljösynpunkt, känns det högst aktuellt 

att genomföra någon form av åtgärd mot deras situation med spill- och 

överblivet material. 
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Källförteckning 

 

[1] https://www.lundhags.se/Om-Lundhags/Om-oss  

2017-03-19 

[2] ] Information som kommer från det besök som gjordes under själva 

förstudien. Det är även information som kommer från samtal och mail med 

personal från Lundhags i Järpen. Främst har Mats-Håkan Lundhag, 

produktutvecklare skor, använts som kontaktperson 

[3] https://sv.wikipedia.org/wiki/Computer_Aided_Manufacturing 

2017-05-26 

[4] Lundhags Brand Book. Tilldelad på mail  

2017-03-21 
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Bilagor 
Här visas bilagorna till förstudien. Bilaga 1 visar fullständiga svar från 

intervjuerna med studenter på Mittuniversitetet Östersund medan bilaga 2 

visar bilder från Lundhags fabrik i Järpen. 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Har du använt Lundhags produkter? 

2. Vilken/vilka produkter? 

3. Vad är din åsikt om de produkter du har använt? 

4. Vad tycker du om Lundhags som varumärke? 

5. Vad tycker du är Lundhags styrkor som varumärke? 

6. Vad tycker du är Lundhags svagheter som varumärke? 

7. Beskriv Lundhags med tre ord? 

 

Intervju 1 

1. Ja 

2. Byxor, ryggsäck, ev. tröja 

3. Väldigt bra, skitbra. 

4. Det är kul med ett lokalt företag som är så pass stora. Stabila grejer. 

5. Svenskt, lokalt. Grejer som håller. 

6. Byxorna är inte flamtåliga. Vissa detaljer har nötts väldigt snabbt på 

ryggsäcken. 

7. Svenskt, kängor, friluftsliv. 

 

Intervju 2 

1. Ja 

2. Kängor, byxor, skjorta, ryggsäck 

3. Kängorna: känns robusta, lite kalla på vintern, ganska klumpiga i 

lästen, framtill, bra med högt skaft.  

Ryggsäcken: känns som att det inte är lundhags, har inte samma 

kvalitetskänsla. Dragkedjor går sönder. Mindre genomtänkta 

detaljer. 

Byxor: Everyday-pants nice. Sommartid går man bara runt i dom. 

Perfekta för jakt och friluftsfix. Aningen vida och pösiga. 

4. Kanske att deras utvidgning mot ryggsäckar var onödig, den har 

dragit ner kvalitetskänslan för varumärket. Annars känns det som ett 

genuint företag. Kul med rötter i jämtland. 



   Bilagor 

 

40 
 

5. Ursprung, skon är paradprodukt. 

6. Grejer som till exempel ryggsäckens sämre kvalitet drar ner 

helhetskänslan. 

7. Fjällnära, sommar, hälsa. 

 

Intervju 3 

1. Ja 

2. Byxor, vattentät påse 

3. De har varit bra. 

4. Det känns som att det är bra kvalitet på grejerna. De är ju en i 

mängden. Bättre än många men inte unika. 

5. Trevligt namn. Snygga produkter. 

6. Lite dyrt ibland. 

7. Kvalitet, mysigt, dyrt. 

 

Intervju 4 

1. Nej 

2. - 

3. - 

4. Jag vet inte riktigt, känner inte till dem. Vet att de gör kläder men 

har dålig koll på vad de är för företag. 

5. De erbjöd sömnad. Positivt att de syr själva 

6. De syns dåligt i affären. Jag har aldrig sett en produkt i affären. 

7. Litet, dyrt, står på egna ben. 

 

Intervju 5 

1. Ja 

2. Lundhags byxor 

3. De är sköna och tycker att de passar för ett aktivt friluftsliv. De 

smälter bra in i den miljön som produkten är anpassad till. De är 

tåliga och känns som att det är bra kvalitet i materialet. Lite dyra. 

4. Det känns som ett bra kvalitetsmärke. Det känns som att de står för 

något bra men jag vet inte hur de jobbar kring miljö och 

hållbarheten. Positiv bild. 

5. Kvalitet. Snygga produkter. 

6. Priset är högt. Marknadsföring och att visa vad de står för. 

7. Kvalitet, Grön (färgen), Friluftsliv. 
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Intervju 6 

1. Nej 

2. - 

3. - 

4. Ett gediget varumärke med stark bakgrund. Starkt varumärke. 

Kvalitet 

5. Kvalitet. Kul att det är åre, järpen-anknytning. 

6. Design, lite tråkiga. Få återförsäljare. 

7. Kvalitet, tråkig design, miljövänliga 

 

Intervju 7 

1. Ja 

2. Kängor, vandringsbyxor, primaloftbyxor 

3. Jag är inte nöjd med kängorna för att det har varit bristfällig 

information om produkten och dess hållbarhet och begränsningar. 

Plösens insida gör att strumporna går sönder. 

4. De verkar stå för bra saker. Primaloftbyxorna är bra. 

Vandringsbyxorna är för vida och låsningsmekanismen är kass. 

5. Bra reor, 

6. Dålig information om skalkängan och dess funktion och 

begränsningar. 

7. Ekologiskt tänk, Jämtlandsbaserade och närtillgänliga med service, 

 

Intervju 8 

1. Nej 

2. - 

3. - 

4. Fabriken ligger i jämtland. Ser ut att ha bra grejer. Nästan lite 

fjällräven. Grejerna är dyra. 

5. Fabriken ligger i jämtland. 

6. Dyra produkter. Saknar enklare varianter. 

7. Närproducerat, premiumprodukter (dyrt), friluftsliv 
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Intervju 9 

1. Nej 

2. - 

3. - 

4. Jag har aldrig pratat om dom eller sett dom 

5. Se fråga 4 

6. Se fråga 4 

7. Se fråga 4 

 

Intervju 10 

1. Ja 

2. Ryggsäck, byxor 

3. Hållbara, bra, funktionella. 

4. Bra 

5. Funktionellt, Slitstarkt, tåligt, 

6. - 

7. Snygga, friluftsliv, äventyr 

 

 

Intervju 11 

1. Nej 

2. - 

3. - 

4. Snygga grejer, verkar vara kvalitetsgrejer med bra material. Dyra. 

5. Bra kvalitet. 

6. Grejerna kostar ganska mycket. Att man betalar för märket på en del 

av deras enklare produkter.  

7. Snygga, bra kvalitet, dyrt. 

 

Intervju 12 

1. Ja 

2. Skaljackor, fleecetröjor, Personalkläder 

3. Det är bra, tåligt slitstarkt 

4. Det är synligt. Det är ett friluftsmärke och det syns att produkterna 

ska användas. Det finns vardagskläder också. 

5. Tåligt, slitstarkt 

6. - 

7. Bra, väletablerat, anpassningsbart 
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Intervju 13 

1. Nej 

2. Inga 

3. Ingen erfarenhet 

4. Verkar coolt 

5. Hållbarhet, både i kvalité och design. (Liksom ganska enkel och 

klassisk design som funkar i alla år. Och jordnära färger som aldrig 

går ut) 

6. Kanske att de är ganska smala i sin målgrupp. Man ser inte mycket 

av Lundhags i södra Sverige. Vissa kanske tycker det är tråkigt att de 

inte gör så mkt med roliga färger osv. Vet inte. (Jag tycker dock att 

de är nice att de inte är så brett så att alla går omkring i det, ty som 

peak att alla fjortisar i hela Sverige har en frost down jacket.) 

7. - 
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Bilaga 2 

Här visas bilder från Lundhags fabrik i Järpen. 

 

Figur 1 visar några av de formar som används vid skoproduktionen. 

 

 

Figur 2 Visar skärbordet som projicerar formar ner på materialet och sedan 

skär ut bitarna. 
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Figur 3 Delarna som väljs projiceras ner på arbetsstycket på skärbordet. 

 

 

Figur 4 Projicerade delar på skärbordet. 



   Bilagor 

 

46 
 

 

Figur 5 visar projektorn som projicerar ned formarna på skärbordet. 

 

 

Figur 6 visar utstansade delar som väntas på att sättas samman till en 

ovandel av en sko. 
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Figur 7 visar nederdelen av en sko. 
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Figur 8 visar en sammansatt ovandel till en sko. 
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Figur 9 visar sulor till skor. 
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Figur 10 visar hur en del av processen att stansa ut delar går till. 
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Figur 11 visar en sopkorg med spillmaterial av skinn. 
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Figur 12 visar en nyckelring tillverkad av spillmaterial. 
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7.2 Bilaga B - Konceptgenerering  

Metoder för konceptgenerering 

Kravspecifikation 

Med hjälp av resultatet från förstudien (se bilaga A) skapades en 

kravspecifikation som låg till grund för gallring och urskiljning av de 

framtagna koncepten. 

 

Associationslek 

Alla ord, produkter eller saker i övrigt som kan associeras med ett på 

förhand valt ord skrivs upp på en tavla eller ett papper. Därefter fortsätter 

processen genom att associera med de ord som kom ifrån det första ordet. 

Det ger flera nivåer med olika associationer som alla på sätt och vis 

härstammar från det första ordet. Detta görs iterativt med olika valda ord. 

Inspiration till metoden är hämtade från Brainstorming och Slumpordlista 

[1]. 

Ord till associationslek:   

- Skinn 

- Friluftsliv 

- Urban 

- Tågkonduktör 

- Kalle Anka 

Orden valdes med mening att skapa bredd och möjlighet att låta 

associationerna strömma åt olika håll. 

 

Brainstorming 

Tanken med Brainstorming är att åstadkomma så många idéer som möjligt. 

Kvantitet går före kvalitet och tanken är att det ska gå att utveckla nya idéer 

genom association med andra idéer. Några riktlinjer är: Kritik är inte tillåten, 

kvantitet före kvalitet, gå utanför det vanliga och kombinera idéer. [1] 
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Gallring och urskiljning  

Gallring med kravspecifikation 

De genererade produkterna och koncepten ställdes till en början mot 

kravspecifikationen. De koncept och idéer som inte mötte den på ett 

lämpligt sätt eliminerades. Därefter användes följande metoder: 

 

Poängsättning 

Varje koncept poängsattes i tre omgångar. I den första omgången gavs varje 

koncept poäng mellan 1-10, i omgång två användes poäng som motsvarade 

det antal koncept som fanns d.v.s. 1,2,3,4… ända upp till 24 poäng. I tredje 

omgången användes en pott med totalt 24 poäng som delades ut till alla 24 

koncept. De fem koncept som erhöll mest poäng gick vidare till nästa 

process i gallringen. Alla koncept tog ändå i beaktande för att säkerställa att 

inget hade fallit mellan stolarna. Poängutdelningen baserades på hur 

koncepten ansågs vara relevanta, rimliga, och genomförbara. 

Fördelar och nackdelar  

I den här metoden listades varje koncepts fördelar respektive nackdelar. 

Efter den här metoden valdes två koncept vidare till nästa gallringsprocess. 

En ingenjörsmässig bedömning 

Den slutgiltiga gallringen gjordes genom att alla koncept och genomförda 

gallringar bedömdes med hjälp av ett ingenjörsmässigt kunnande, empiri, 

och den tidigare genomförda förstudien (se bilaga A). Under metoden 

valdes ett slutgiltigt koncept. Även här gås alla koncept igenom en gång till 

för att säkerställa att inget potentiellt slutkoncept fallit bort under arbetets 

gång. 

Metoderna är inspirerade av några de metoder som nämns i boken 

Produktutveckling, effektiva metoder för konstruktion och design [2]. 
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Resultat 

 

Kravspecifikation  

 Produkten ska vara enhetlig med Lundhags befintliga kollektion av 

produkter och följa deras övriga värdegrunder som företag. (Krav) 

 Produkten ska tillverkas helt eller delvis av det spill- eller överblivna 

material som blir vid användandet av skinn vid Lundhags 

skoproduktion. (Krav) 

 Produkten ska gå att tillverka i Lundhags fabriker. (Önskemål) 

 

Associationslek 

 

 

Figur 1 visar ord associerade på skinn. 
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Figur 2 visar ord associerade på friluftsliv. 

 

 

Figur 3 visar ord associerade på urban. 
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Figur 4 visar ord associerade på tågkonduktör. 
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Figur 5 visar ord associerade på Kalle Anka. 

 

Utvalda ord efter genomförda associationer 

Skinn: Finskor, plånbok, handskar, kängor, pjäxor, skärp, förkläde, 

grytlappar. 

Friluftsliv: Plastkåsor, spritkök, termos, termoshållare/fodral, ryggsäck, 

grillspett, yxfodral, kniv, knivfodral, läderdetaljer, sats med saker i läder, 

verktygsbälte i läder. 

Urban: Cykelväskor, små väskor som kan fästas i bälte eller ryggsäck, 

vinfodral, vinhållare, vinställ, picknick, mössor, mobilfodral, datorfodral, 

ipadfodral, munspelsfodral, hängslen. 

Tågkonduktör: Ryggsäck, stolsryggsäck, golfhandske, golftillbehör, handskar, 

Isolerande omslag, kängor. 

Kalle Anka: Grytvantar, plånbok, hundtillbehör 
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Brainstorming 

 

Figur 6 visar Brainstorming. 

 

Utvalda ord efter genomförd brainstorming: 

Sy grytlappar, hundtillbehör, göra handskar, sadelöverdrag, modesaker i 

skinn, armband, överlevnadsarmband, mode-armband, använda till andra 

produkter, sy gosedjur, sälja till andra företag, skinnjackor, plånböcker, 

legotillverkning, penningpung åt riddare, sy skinnbrallor, olika sorters fodral. 
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Gallring 

Gallring med kravspecifikation 

Tabell 1 visar hur varje koncept möter kravspecifikation 1.
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Poängsättning 

Efter genomförda metoder för konceptgenerering och de framtagna 

koncepten ställts mot kravspecifikation 1 och den första gallring gjorts ser 

resultatet ut som följande: 

 

Tabell 2 visar koncept som möter kravspecifikation 1 och som viktats i tre 

omgångar. 

 

 

De fyra koncept som når högst poäng och som gick vidare till nästa process i 

gallringen var: Handskar 38 poäng, Använda till andra produkter 29 poäng, 

Termoshållare/fodral 28 poäng och Plånbok 28 poäng. 
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Fördelar och nackdelar 

Handskar 

Fördelar:  

Kan tillverkas av många små delar vilket gynnar utnyttjandet av det spill som 

blir i skinn. 

Kan variera i färgsättning, varje handske kan vara unik vilket gynnar 

utnyttjandet av överblivet material och det spill som bildas. 

Kan tillverkas både för sommar och vinter vilket är i linje med Lundhags 

övriga sortiment. 

 

Nackdelar: 

Det finns hård konkurrens på den befintliga marknaden. 

Det kan komma att krävas att de görs med olika passform för herr 

respektive dam. 

 

Använda till andra produkter 

Fördelar: 

Det kommer troligtvis gå att utnyttja materialet bra eftersom produkter kan 

väljas efter det spill som blir. 

Färgsättningen kommer troligtvis vara mindre viktig eftersom det går att 

välja produkt efter befintlig färg. 

Nackdelar: 

Det kräver tid och arbete för att finna produkter som materialet kan 

användas till.  

Det kan bli svårt att sälja in till andra företag eftersom det troligtvis blir 

billigast för dem att köpa direkt från leverantör. 
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Termoshållare/fodral 

Fördelar: 

En bra produkt för merförsäljning. 

Nackdelar: 

En produkt som kan anses som överflödig då en termos ofta är tålig och 

behåller isoleringsförmågan på egen hand. 

Kräver troligtvis större bitar för att få en snygg design vilket är till nackdel 

för utnyttjande av spill och överblivet material. 

 

Plånbok 

Fördelar: 

Kan tillverkas av små delar vilket är till fördel för utnyttjande av spill och 

överblivet material. 

En bra produkt för merförsäljning och i reklamsammanhang. 

Nackdelar: 

Produkten gränsar till att inte vara i linje med Lundhags befintliga sortiment. 

 

De två koncept som valdes för att gå vidare till den sista gallringen var 

Handskar och Plånbok. 

 

En ingenjörsmässig bedömning  

Efter genomförd metod, En ingenjörsmässig bedömning, väljs Handskar och 

Plånböcker som koncept att arbeta vidare med. Ytterligare ett koncept 

uppkom utanför genereringsprocessen som valdes att arbeta vidare med, 

Sandal. 
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7.3 Bilaga C - Prototyputveckling 

Metod 

Koncept 1 handskar 

Bildsökning på internet 

Med hjälp av sökmotorn Google gjordes olika sökningar på internet. Syftet 

var att skapa en bredare bild av de sorters handskar som finns samt få 

inspiration med design, utseende och funktion. De träffar som gavs följdes 

upp för att nå ett bredare resultat. Några av de sökord som användes var: 

Handskar, arbetshandskar, Hestra, kläder stil 1800-tal. 

 

Mindmap 

En mindmap gjorde för att få en överblick över de typer av handskar som 

finns och vilka egenskaper de tillhandahåller för att kunna avgränsa mot 

endast en sorts handske. Mindmapen skapades delvis genom resultatet från 

de andra metoderna samt genom brainstorming [1]. 

 

 

Figur 1 visar en mindmap över olika sorters handskar och dess egenskaper. 

Mindmapen användes även som ett flödesschema för att välja den typ av 

handske som skulle utvecklas samt några av de egenskaper den ska ha. 
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Studiebesök i butiker. 

Butiker som besöktes var: Naturkompaniet Östersund, Sportringen 

Östersund och Väskan Östersund. I butikerna gjordes en översyn på olika 

modeller och sorter av handskar. Syftet var att få en enklare uppfattning om 

hur de är konstruerade och vad som skiljer dem åt. 

 

Studier av egenägda handskar 

Handskar som studerades var: 

Lillsport Mitt One [2] 

Hestra Army Heli Ski [3] 

Hestra Drivers NK [3] 

Hestra Ergo Grip Active [3] 

 

Mail till företag 

Följande företag mailades för att få information om hur deras tillverkning av 

handskar går till. 

Mailade Hestra 2017-04-06 

Mailade Lillsport 2017-04-06 

 

Texten som mailades var: 

“Hej, 

Jag heter Tim och läser till ingenjör, produktutveckling, på Mittuniversitet i 

Östersund. Just nu arbetar jag med mitt examensarbete där jag ska utveckla 

en handske och jag undrar om det finns möjlighet att få ta del av hur ni gör 

handskar i form av ritningar, design osv? 

Med vänlig hälsning  

Tim” 

Youtube 

För att få kunskap och inspiration om hur en handske tillverkades användes 

webbsidan www.youtube.com där det finns filmer om hur handskar 

tillverkas. De filmer och klipp som användes i processen var följande: 

HOW TO: EASY GLOVES 

https://www.youtube.com/watch?v=6XoBiZo_bio 
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How to make leather gloves by Evelyn Toomistu 

https://www.youtube.com/watch?v=U6wLLjbD9sE 

Lederhandschuhe - Manufacturing Process of Leather Gloves in Transylvania 

Romania 

https://www.youtube.com/watch?v=NcWqoFHIDdY 

Southcombe Gloves - Manufacturing 

https://www.youtube.com/watch?v=tQgMauVuxxE 

Making of the Lloyd Coat Wallet 

https://www.youtube.com/watch?v=auyhZ6PW5rk 

De granskades under perioden 19-20 april 2017. 

 

Iterativ prototyptillverkning 

Med hjälp av olika material byggdes prototyper iterativt för att utveckla en 

konstruktion av konceptet som var möjlig att tillverkas i Lundhags fabrik i 

Järpen. Först gjordes delar i papper som sedan syddes i tyg i 

textillaboratoriet på MIUN Östersund. Slutligen en slutgiltig prototyp på 

Lundhags fabrik i Järpen. 

 

Koncept 2 Plånbok 

Med papper skapades de första prototyperna. Designen togs från egen 

inspiration samt sökningar på www.google.se med b.la sökorden skinn 

plånbok; Leather wallet. Den första prototypen byggdes av papper ihop 

samtidigt som design och konstruktion togs fram. De senare 

konstruktionerna togs enbart fram med lösa delar för tillverkning i skinn. 

Koncept 3 Sandal 

För utveckling av en sandalprototyp nyttjades den resurs som personalen på 

Lundhags fabrik i Järpen är. En enklare design gjordes (se figur 39) men 

inget försök att skapa någon mer avancerad prototyp före besök hos 

Lundhags genomfördes. 

 

  



   Bilagor 

 

68 
 

Resultat 

Bildsökning på internet 

 

Figur 2 visar en handske med Hestras Ergo Grip [4]. 

 

 

 
Figur 3 visar en mall för en del till en handske [5]. 
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Figur 4 visar alla delar från Hestra Army Leather Heli Ski Glove [6]. 

 

Svar på mail 

Svar på mail från Anton på Hestra 2017-04-06 

 “Hej Tim  

Tyvärr är detta saker som vi håller hårt på och inte delar med oss av till 

obehöriga. Så tyvärr måste jag säga nej till din förfrågan. Men hoppas det 

löser sig bra för ditt arbete. Finns det en standard EN:420 för handskar och 

storkar jag kan rekommendera dig att titta närmare på.  

Hälsningar 

Anton “ 

Studiebesök i butiker och studie av egenägda handskar 

Resultatet visar att majoriteten av alla handskar tillverkas på ungefär samma 

sätt. En ovandel (figur 5), en mellandel (figur 6), som ofta görs i flera 

stycken, för att skapa volym och passform för handsken och sedan en 

underdel (figur 7). Detaljkonstruktionen skiljer sig sedan beroende på 

modell och typ av handske. Vissa har slitstarkare material i handen medan 

vissa har tunnare material på ovandelen. Handskarna på figur 5,6 och 7 är 

egenägda Hestra Army Heli Ski [8]. 
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Figur 5 visar ovandelen på ett par handskar. 

 

 

Figur 6 visar ett stycke av mellandelen på ett par handskar. 

 

 

Figur 7 visar underdelen på ett par handskar. 
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Iterativ prototyptillverkning 

Här visas bilder på många av de prototyper som har tillverkats. 

 

Figur 8: Prototyp 1; syddes på mormors symaskin. Ambitionsnivån var hög 

och till och med en resår syddes in vid handleden. 

 
Figur 9: Prototyp 2; Ej vrängd. Syddes i Miuns textillaboratorie. Sömnaden 

var svår och försöket med att skapa förböjda fingrar blev inte helt lyckat. 
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Figur 10: Prototyp 3; Tanken var att testa en enklare konstruktion än 

prototyp 1 och 2. Däremot uppstod ett problem med för smala fingrar 

istället. 
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Figur 11: Prototyp 4; Även här med en förenklad design och med korrigering 

för de smala fingrarna. Det kan noteras att fingrarna fortfarande var för 

smala och handskens bredd över handen blev för stor. 

 

 

Figur 12: Prototyp 5. Den första prototypen efter byte av handsksort. På den 

prototypen testades med sömmar i handen för att uppnå en förböjd 

handske. 
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Figur 13: Prototyp 5 med tumme påsydd. 

 

 

Figur 14: Prototyp 6; Liknande design som prototyp 5 men med en ny lösning 

för tumhålet. Även viss förändring i mått. 
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Figur 16: Prototyp 7; Den första prototypen sydd av spillmaterial i Lundhags 

fabrik i Järpen. 

 

 

Figur 17: Prototyp 8. Delad och sedan ihop-sydd för att optimeras mot spill. 
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Figur 18: Prototyp 9 med vinklat hål för tummen. 

 

Figur 19: Prototyp 10;11;12 under arbetet med att skapa en förböjning i 

handsken. 
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Figur 20: Prototyp 13;14;15 

 

Övrigt 

Här visas bilder som tagit på diverse övrigt under prototyputvecklingen. 
 

 

Figur 21:Första utkastet till en femfingerhandske. 
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Figur 22: Mallar för tillverkning av prototyp 2. 

 

  

Figur 23: Mallen ritas av på tyget till den andra prototypen.    
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Figur 24: Utklippta delar till prototyp 2. 

 

 

Figur 25: Mall till prototyp 3. 
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Figur 26: En lösning för att sy fingrar av många små delar. 

 

 

Figur 27: Ytterligare en lösning för att sy och fästa fingrar. 
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Figur 28: Prototyp 5 tillsammans med dess delar och en konceptskiss. 

 

Figur 29: Utkast för olika tumhål samt en förböjd tumme. 
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Figur 30: Ny design för tummen samt prov för att fästa den i handsk-del. 
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Figur 31: Prototyp 10 tillsammans med den del som skapar förböjningen. 

Delen sitter ut mot sidan och fäster ihop över och underdel. 
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Figur 32: Delarna som användes för att sy prototyp 7, den första i skinn. 
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Figur 33: Delarna som användes för att sy den slutgiltiga prototypen av 

skinn. 
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Figur 34 och 35: Bilderna visar det första plånbokskonceptet 

 

 

Figur 36 visar delar till det första plånbokskonceptet. 
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Figur 37 Alla plånboks-prototyper redo för tillverkning i skinn. 

 

 

Figur 38 Koncept 1 sydd i skinn på symaskin Mittuniversitetet Östersund. 
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Figur 39, den skissade designen för sandalprototypen. 

 

Figur 40: ett försök till mönsterkonstruktion för sandal. 
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