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Detta arbete är en sammanställning av allmänna krav och standarder på barnoveraller. Arbetet skall 

vara vinklat för företagen ut ifrån ett kundperspektiv. Arbetet utgår ifrån företaget 2bseen och mynnar 

ut i en generell faktadel vad gäller barnoveraller.  



 

Abstract in English 

Childrens clothing is a particular area of clothing business. There is a lot of product 

development behind the product, which has been going on for several years. As the case of 

materials, coatings and sewing operation there have been small but significant changes in the 

final product. 

This material is lighter information about fabric, design and standards (national and 

international). We have also made inquiries into the demands made from three different 

companies and from customers who buy overalls for their children. With this B-essay we wish 

to contribute to the children's overall market.  

We started from our reference, a private childrens clothing company from Bollebygd, 

Sweden. They have given us the opportunity to be involved in the products development 

process and look for improvements that could benefit their business, the final product and also 

to donate a small summary that other companies in a similar industry could benefit from. 

2bseen, our reference in this B-essay wanted a partnership in which our role would be a 

continued product development of existing products in production which had a few things that 

wasn’t right. 

 

Abstract in Swedish 

Barnoveraller är ett specifikt område inom klädesbranschen. Det ligger lång 

produktutveckling bakom, som har pågår under ett flertal år, vilket har förbättrat 

slutprodukten vad det gäller material, beläggningar och sömnadstyper. 

 

I B-uppsatsen finner du lättare materialinformation, konstruktionsinformation, nationella samt 

internationella standarder, krav ställda ifrån tre olika företag och utav ”barnoverallskunden”. 

Det här samarbetet blir vårt försök att bidra till barnoverallsmarknaden. 

 

Vi har utgått ifrån vår referens, ett privatägt barnklädesföretag från Bollebygd, Sverige.
1
 De 

har gett oss möjlighet att få vara med i produktutvecklingsprocessen och leta förbättringar 

som kan gynna slutprodukten och 2bseen som företag. Det har också gett oss möjlighet att 

skänka något litet (en sammanställning) som kan användas av fler företag i liknande bransch 

och situation. 

 

2bseen önskade sig ett samarbete där vår roll skulle innebära en fortsatt produktutveckling på 

befintliga produkter som i produktion fått ett och annat fel. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Susanna Häggebrant, VD för företaget 2bseen. 
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1. Introduktion  

Med ett stort intresse för barn och deras vardag påbörjades detta projekt, som innebar att 

jobba och utveckla barnkläder, med företaget 2bseen som referens. 2bseen riktade in sig på 

ytterkläder för barn med fokus på att kläderna skall hålla för det svenska klimatet och synas, 

natt som dag. Utan någon utbildning inom textil och sömnad utvecklade Susanna Häggebrant, 

VD för 2bseen, fyra olika ytterplagg för barn. Hon hade höga krav på komponenterna, 

material till minsta knapp, kläderna skulle ha lång hållbarhet och synas. Vilket skulle komma 

att bli signumet för 2bseen. 

Efter en tid märkte Susanna att det fanns delar, speciellt på overallen, som kunde utvecklas 

och förbättras. Overaller kom att bli ämnet för företaget, när insikten om att det krävs en stor 

kunskap för att utveckla och ta fram overaller som håller för det svenska klimatet och ett 

barns lek. Det är här vår rapport tar vid.  

Tanken är att läsaren i slutet av rapporten ska ha mottagit en grundläggande information som 

behövs för att skapa en barnoverall, vilken håller de krav som 2bseen och dem internationella 

och nationella standards som finns och även de krav som den tänkta konsumenten har.  

Vi kände att vad det gäller barnkläder finns det en stor utvecklingspotential och att kunna få 

vara med att bidra till skapandet av bättre och säkrare kläder, var ett givet val för oss. 

1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka de krav som ställs genom nationella samt internationella standards och 

vad konsumenten har för behov vad det gäller barnoveraller. 

Vi skall teoretiskt undersöka material, beläggningar och konstruktion på en barnoverall. Vilka 

behandlingar som används idag och vilka vi vill rekommendera.  

Vi vill ge ett underlag för småföretagare att kunna hitta sin positionering i kundens ögon och 

på marknaden.  

 

Frågeställning 

 Vad har 2bseen, kunderna och andra företag för krav i dagens overaller till barn? 

 Hur ser vi över och anpassar produkten för ”allmänna regler ”kring barnkläder? 

 Vilka beläggningar behövs samt vilken ihopsättnings metod  

rent konstruktionsmässigt fungerar bäst för 2bseen? 

 Vilka komponenter behövs för att kundstärka ett företag? Vilka steg är viktiga? 

1.2 Mål 

Målet är att komma fram till fakta och teorier som skall gå att applicera på i första hand 

2bseen och andra mindre företag. Vi vill göra en enklare guide på hur verksamheten kan 

utvecklas genom att arbeta med standarder, konsument- och miljökrav, produktionsmetoder 

och positionering.  

Helheten skall generera till att företagen kan skapa en förbättrad produkt. 



  



1.3 Problem och avgränsningar 

Problemen vi valt att beröra och analysera finner Ni i rubriken 1.1 Syfte. 

 

I början var det meningen att vi skulle haft med en kategori kring mönsterkonstruktion, men 

efter noggrannare undersökningar och handledning valde vi att lägga preciseringen så att 

mönsterkonstruktionen uteblev, för att få en kompaktare röd tråd i arbetet.  

 

Likaså hade vi i början tänkt oss en större rubrik kring småföretagande. Mer ekonomi och 

service (inklusive försäljning) över internet och i butik. Även dessa områden kom att falla 

bakom avgränsningarna.  

 

Avgränsningar som finns på arbetet kretsar kring vår frågeställning som Ni finner under 1.1. 

Målet har varit att komma så tätt in på barnklädesbranschen för ytterplagget overall som 

möjligt med en strävan att anpassa rapporten efter småföretagare i branschen. I somliga 

rubriker har vi valt att ta upp en jämförelse till större företag för att få läsaren att förstå 

skillnader eller likheter.  

 

På vissa områden har vi justerat avgränsningarna efter källor vi värderat som lämpliga för 

rapporten.  

  



1.4 Bakgrund 

2bseen önskade ett samarbete där vår roll skulle innebära en fortsatt produktutveckling på 

befintliga produkter som i produktion fått ett och annat fel. Susanna informerade om 

företagets processer och hur hon har arbetat. Det var här vi insåg att våra 2 år på Textil 

produktutveckling, Borås skulle vara till god nytta för företagets räkning. Vi i vår tur fick se 

den praktiska delen av vår teoretiska utbildning.  

Vår roll i projektet har utifrån 2bseen blivit att anpassa företagen utifrån ett kundperspektiv. 

Vårt mål med samarbetet var att teoretiskt ta fram information som skall komma att gynna 

2bseens företagarroll samt overall i framtiden. 

Ett annat område som var viktigt för oss var miljöfrågor och miljöarbete. Önskemål fanns 

ifrån vår sida att få ta del utav materialbiten kring overallen. Vi ville se hur vår produkt 

påverkar miljön, egentligen igenom hela produktkedjan.  Förfrågan som vi fick var om vi 

kunde se över beläggningar, som behövde bytas ut, för att få fram kompletta overaller som 

håller de 2bseen vill stå för. Dessutom fanns en förfrågan kring sömnaden utav overallen, 

fanns det alternativ till tejpningen som sker i samband med sömnaden. 

2bseen skapades 2007 och drivs av Susanna Häggebrant, Bollebygd.
2
 Företaget har inriktat 

sig på lysande lösningar till barn som rör sig ute i det svenska mörkret. Alla plagg är försedda 

med figurreflexer och ytterkläderna finns i starka och klara färger. Målet med varje enskilt 

plagg är att det skall vara anpassat till svenska väderförhållandena
3
 och att varje lekfull 

rörelse skall synas av bilister och andra som ovetande kan vara en fara för barnens säkerhet 

när mörkret faller.  

Idén till företaget kom då Susanna själv en mörk kväll var nära att köra på en svartklädd 

person utan reflexer. Hon ville i och med den situationen göra det till en vana för människor 

att använda kläder som syns.  Ytterkläder till barnen blev då målet eftersom att de skall synas 

bra, i så väl dagsljus som i mörker. Kläderna skall även hålla för de 

svenska väderväxlingarna, kläderna skall vara vatten- och vindtäta, 

varma och materialet skall släppa igenom fukt, dvs. ”andas”.  

Företaget har gjort några medvetna val för miljön. Bland annat så har 

de valt att använda sig av ökotex 100 certifieringar
4
 vad det gäller de starka och klara färgerna 

som valts till kollektionerna. 

  

                                                 
2
 Intervju/amtal med Susanna Häggebrant, VD för företaget 2bseen. 

3
 2bseen. Om 2bseen. www.2bseen.se/ Om2bseen [2011-03-12] 

4
 Företagsinformation delgetts genom samtal med Susanna Häggebrant. 



2. Metod 

Över internet kommer vi att se över nationella samt internationella standarder. Vilka vi 

kommer att ha användning av då vi skall se över hur marknaden fungerar och vilka 

säkerhetsåtgärder som åtagits.  Detta har en stor tyngd i vårt arbete och har tagits fram för att 

utgå från bastant fakta som ligger till grund för fortsatt produktutveckling. 

Vi kommer att utföra kundenkäter för att utifrån kundens synvinkel se över viktiga moment 

som behövs i produktutveckling, samt vad som kan bli bättre i produkten generellt sett.  

Företagsintervjuer kommer att vara av värde för vår del då vi får tillgång till infallsvinklar 

som är direktbaserad på vetskap från kunnig personal som arbetar dagligen med liknande 

frågor som vi valt att arbeta med. Vi tror att denna typ av metod kan stärka rapportens 

tillförlitlighet och ge ett större allmänt kunnande för såväl kund som småföretagare. 

Diskussionsforum (för kunder) kommer att undersökas för att kunna se över kunder som 

anonymt vill tilldela åsikter till företag men även kunder i mellan, vilka kan ses som råd till 

användaren. Vilka vi anser var en viktig del av produktcykeln, då det är användaren som 

ligger till grund för behovet av produkten. 

Möten kommer att arrangeras med lärare som är specialiserade på specifika områden inom 

konfektion. Detta för att kunna införa ett produktionsavsnitt i rapporten och visa på 

faktamässiga skillnader. 

Tillsammans med vår handledare på 2bseen kommer vi att föra en ständig konversation. För 

att på bästa möjliga vis täcka behovet som 2bseen uttalat. 

Databaser efter forskning inom barnkonfektionsområdet, Word textile samt Textile 

technology complete kommer att användas för att få en vetenskaplig inflikning. 

  



3. Genomförande 

2bseens krav på deras egenproducerade overall är att overallen skall hålla för svenska 

väderförhållandena. Den skall vara slitstark, vattentät och synlig. För att skapa en bredare bild 

av rapporten skulle kundens krav på den overall de köper identifieras genom en 

kundundersökning som baserades på att ta reda på de viktigaste egenskaperna och vad de 

saknade gällande dagens overaller. Andra företag kontaktades och information om vad deras 

reklamationer, gällande overaller handlar om. Detta för att komma underfund om vad som är 

dagens overalls kritiska punkt. Detta sammanställdes och gav en bild av vart deras overaller 

brister. De krav som ställs genom att använda den standard som finns för barnkläder gäller 

snoddar och kapuschonger. 2bseen har inte skriftligt antagit standarden (SS-EN 14682: 2007) 

men har skapat sina kläder med deras rekommendationer, för att åstadkomma säkra kläder för 

barn.  

3.1Undersökning av standards för barnkonfektion 

I denna rubrik har vi använt oss av häftet: Svensk standard SS-EN 14682:2007 som vi fann på 

Borås Högskolas bibliotek, den finns även på internet
5
. Informationen innehåller de 

standarder som vi i texten nedan tar upp. 

 

Sammanställning: 

Säkerhetskraven för barnkläder höjdes år 2004 genom en ny europastandard. Detta skedde 

från ett Nederländskt initiativtagande. Initiativet ledde i ett senare skede till att standarderna 

togs upp utav av CEN. CEN är det europeiska standardiseringsorganet som  

formulerat dessa standarder som gäller barnkläder i storlekar upp till 14 års ålder
6
. Reglerna 

som de stiftade handlar om detaljer som anses vara farliga och riskabla i barnens vardag. 

Snören, öglor och kapuschonger är några av de främsta riskerna som de tar upp. Dessa regler 

är frivilliga och finns i alla EU- och Efta –länder.  

Standarderna är väldigt konkreta och tydliga. Det är inga förbud, men det är en standard som 

konsumentverket i Sverige och EU rekommenderar till företagen i barnklädesbranschen. Det 

är till och med så att några stora företag i Sverige varit med och arbetat fram standarderna. 

De europeiska standarderna innefattar endast bestämmelser gällande snoddar. 

Bestämmelser gällande kapuschonger är endast nationell för Sveriges räkning. 

  

                                                 
5
 Sis (2008-09-01) Sök. www.sis.se/ Sök/Svensk standard SS-EN 14682: 2007[2011-04-02] 

6
 Shopcenter. www.shopcenter.se/ Barn / barnkläder  [2011-03-30] 

 

http://www2.unt.se/harkiv/eu/eu-/
http://www2.unt.se/harkiv/ef/efta/


REGLER FÖR SNODDAR Längden och hur snoddarna skall avslutas skiljer sig beroende på var de är 

placerade. Snoddar som placeras på plagget får inte sticka ut mer än 8 cm när plagget är i sin 

totala vidd. Detta gäller inte midjan då snodden får synas upp till 14 cm. Elastiska snoddar får 

inte vara synliga i form av öglor eller fria ändar, detta gäller även byxbens- och kjolängder.  

REGLER FÖR KAPUSCHONGER Reglerna för kapuschonger i ytterplagg är tydliga, den måsta vara 

avtagbar. Kapuschongen får ej vara fastsydd eller fastsatt med hjälp utav dragkedja. Den 

måste vara fastsatt med tryckknappar eller kardborreband, som lätt lossnar från övriga plagget 

vid dragning ifrån kapuschongen, detta för att förhindra strypningsrisken som annars kan vara 

ganska stor. Denna regel gäller inte babyplagg. 

Några utav de större företagen inom barnklädesbranschen i Sverige har bidragit och varit 

aktiva i framtagandet utav denna standard. Det är 75 % av den totala försäljningen i Sverige 

som följer standarderna. Dessa företag är några av dem. 

Benetton  Coop Sverige AB  ICA AB  Ellos  H & M Haléns AB 

Lindex  Polarn  o.  Pyret Stadium JC  Åhléns Bagheera AB  

 KappAhl  Svenska postorderföreningen  

 

 

 

  

http://www2.unt.se/harkiv/be/benetton/
http://www2.unt.se/harkiv/co/coop_sverige_ab/
http://www2.unt.se/harkiv/el/ellos/
http://www2.unt.se/harkiv/ha/halens/
http://www2.unt.se/harkiv/li/lindex/
http://www2.unt.se/harkiv/po/polarn/
http://www2.unt.se/harkiv/jc/jc/
http://www2.unt.se/harkiv/ba/bagheera/
http://www2.unt.se/harkiv/sv/svenska/
http://www2.unt.se/harkiv/sv/svenska/


4. Teoretisk referensram 

Vad det gäller kraven som finns på barnkläder, vilka vi skulle ha fram så valde vi att vända 

oss till Svenska standards institut. De hade en standard för vårt område, elektroniskt sedan 

2007, den heter Svensk standard SS-EN 14682: 2007. 

 

Ramen av referenser ville vi även fylla med bastant basfakta vad det gäller fiber, färgning, 

sammanfogningsmetoder och det fann vi möjligt genom att använda oss av ett fiberhäfte 

(Textila beredningsprocesser) av Rehnby, W. vi erhållit under kurs på Textilhögskolan, 

Borås. Häftet går djupare in på hur fibrerna färgas, tvättas, renas, förbereds samt vilka 

kemikalier som används. Vi har använt oss av internet för att bekräfta en del fiberfakta. 

 

Referenser på vår valda sammanfognings metod är personal ifrån branschen som är väl 

utvalda efter vilka område de har arbetat i kring. Mats Johansson, universitets adjunkt, 

Textilhögskolan, har hjälpt oss med att få fram information om tejp, material, beläggningar 

och membran. 

Kristina Gutfelt, universitets adjunkt, Textilhögskolan, har hjälpt oss avgränsa arbetet, hon var 

även till god hjälp när vi analyserade mönsterkonstruktion. 

Elsa Lindahl, tekniker, Textilhögskolan och Ingvar Olsén, tekniker för ACG Nyström, 

introducerade oss till de olika maskiner som krävs i sammanfogningsteknik. 

 

Susanna Häggebrant, VD för 2bseen, har vi haft god hjälp av när frågor kring arbetet utifrån 

2bseens utgångspunkt och önskan om resultat. 

 

Miljörubriken har några olika referenser. Referenserna är valda ur perspektiv av hur vanlig 

märkningen är men också hur stora organisationerna är och vilket inflytande den har. Många 

av deras hemsidor har bistått med fakta till vår rapport.  

  



Till vår företagardel i rapporten har vi använt oss utav källor ifrån Internet. Bland annat har vi 

använt oss av Johan Anselmsson som skriver för ”bättre affärer” hos Swedbank . Denna del i 

rapporten ansåg vi vara nyttig för vår del till rapporten men även för vårt företag, 2bseen. 

 

 Per Robert Öhlin är copywriter lärare vid utbildningsföretaget Batteri Kommunikation AB, 

Göteborg. Han använder sin blogg som kommunikationsmedel i att för allmänhetens del ge ett 

ökat kunnande kring media och företagande. Den tog vi del av när vi skulle skriva om slogan. 

 

  



5. Analys 

5.1Overaller 

I kommande kapitel kommer en beskrivning av hur en tillverkningsprocess av overaller kan se 

ut. Här kommer det skrivas om material, beläggning och membran samt två olika metoder för 

sammanfogning av två material för att åstadkomma helt vattentäta plagg.  

De olika metoderna som kommer nämnas är baserad på de val som 2bseens bestämt sig för att 

använda och det mest använda alternativen, gällande overaller. 

5.2 Material 

 

Nylon som fiber 

Nylon representerar en grupp syntetfibrer i släktet polyamid
7
. Nylon uppkom under andra 

världskriget som ersättning och ett billigare alternativ till silke, som användes till 

fallskärmar
8
. ) Nylon är från början ett varumärke som företaget DuPont lanserade 1938

9
 men 

namnet har med tiden blivit ett allmängiltigt varumärke. På engelska har nylon blivit 

synonymt med damstrumpor (nylonstrumpor).
10

 

 

Uppfinnaren Wallace Carothers upptäckte år 1934 efter sju års forskning för DuPont en tunn 

konstgjord tråd som liknade silke. Arbetsnamnet på den lyckade blandningen var "Fiber66".
11

 

(Se skrönor om namnet i bilaga. 1.1)  

 

Tillverkningsprocess 

Råmaterial är luft, vatten olja och stenkol 

 

Nylon spinns med hjälp av smältspinning. Det innebär att den trögflytande vätskan hettas upp, 

vilken består av olika kemikalier och komponenter som bildar fibern nylon. Denna vätska 

pressas sedan igenom en håldysa (som bestämmer fiberantal, storlek och form), för att sedan 

kylas ner i en luftkammare för att få fibern att stelna kvickt.
12

 

 

  

                                                 
7
 Monik Nyrén, Universitetsadjunkt, Textilhögskolan Borås. Lektionsmaterial (Power Point) från kursen 

Materiallära 2010. 
8
 Wisegeek. What is nylon?  www.wisegeek.com/ Sök – What is nylon? [2011-04-23] 

9
 Mary Bellis. History of Nylon. www.inventors.about.com/ Sök- History of Nylon /  Wallace Hume Carothers – 

History of Nylon – Inventors [2011-04-19] 
10

 Wikipedia. Nylon. www.wikipedia.se/ nylon 
11

 Mary Bellis. History of Nylon. www.inventors.about.com/ Sök- History of Nylon /  Wallace Hume Carothers – 

History of Nylon – Inventors [2011-04-19] 
12

 Monik Nyrén, Universtetsadjunt, Textilhögskolan Borås. Lektionsmaterial (Power Point) från kursen 

Materiallära 2010. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Stenkol
http://www.wisegeek.com/
http://www.inventors.about.com/
http://www.wikipedia.se/
http://www.inventors.about.com/


Fibern kan slutbehandlas på två olika sätt: 

 

 Antingen spolar man upp nylonet på spolar i form av obruten(filament) fiber, som 

lämnar tillverkningsprocessen och går vidare till olika tillämpningar. 

 Alternativt fraktas fibern till ett sträckverk, varvid fiberdiametern minskar och fibern 

blir mer kristallin, dvs. att fibrerna lägger sig parallellt och skapar en mindre töjbar 

och elastisk fiber. Fibern skrynklas nu och delas upp i småbitar(stapelfiber). 

Skrynklingen gör att de korta fibrerna hugger tag i varandra och inte rör sig så lätt. 

Detta bidrar till en starkare slutprodukt/tråd. Det packas sedan i stora balar om ca 

125 kg för vidare transport till spinnerier för tillverkning av spunnen nylontråd. 

 

Färgning utav fibern 

2bseen har valt att använda sig utav PA(Polyamid, version Nylon). Nylon färgas med 

syrafärger alternativt metallkomplexfärger
13

. Båda alternativen är jonbindningar och 

vattenlösliga med ett PH-värde under 7. När behandlingarna utförs med färgerna används 

dessutom hjälpkemikalier så som: 

 Ättiksyra 

 Soda 

 Glaubersalt, vilket är natriumsulfat och används som egaliseringsmedel för syrafäger. 

Syrafärger har bra ljus- och tvätthärdigheter, går att använda för klara nyanser. 

Metallkomplexfärg har bra ljus- och tvätthärdighet, skall inte användas till klara nyanser (och 

är i och med det inget att rekommendera till 2bseen). 

Vid färgning av nylon (andra material likaså) är viktiga parametrar: tiden, temperaturen samt 

vilka hjälpkemikalier som används. 
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Positivt och negativt kring Nylon:  

 

 Referens figur 
14

, 
15

 

5.3 Beläggningar och sammansvettningsmetoder metoder 

Materialet vi använt oss av är ifrån en intervju med Mats Johansson
16

. Samt internetbaserad 

information som vi hämtat ner och sammanställt. 

 

Beläggning 

Det finns flera olika sorters beläggningar för textila material som utgör ett fler tal olika 

egenskaper. Beläggning av ett material sker genom bestryknings- och trycknings processer, 

där en tunn film utav papper, tyg eller folier används när varan skall beläggas
17

. Beläggningar 

finns i olika former så som i vätskeform, gasform eller i ett fast ämne. Maskinen används 

heter beläggningsmaskin men kallas oftast web. 

Polyuretan är en polymer med stor bredd och kan åstadkomma en mängd olika egenskaper. 

PU är en polymer som består av en rad organiska enheter som binds samman utav uretan
18

. 

Polyuretan används till ett flertal olika områden som t.ex. isoleringsplattor, spandex fibrer, 

högpresterande lim och ytbeläggningar. 

PU beläggningar används flitigt på textilier, polymererna tillsätts oftast som en lösning eller 

som dispersion i vatten och appliceras på materialets på insida
19

. PU-beläggningar kan 
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åstadkomma en mängd av egenskaper. Materialmöjligheterna är enormt breda i användandet 

Det som är avgörande för vad för egenskaper man kan skapa är utgångsmaterialet som 

används vid start. 

Genom att använda PU kan egenskaper skapas som ger materialet vattenavvisande egenskaper 

som andas, genom att blanda lösningsmedlet med vatten. Lösningsmedlet avdunstar efter 

materialet genom gått fixeringen och innan vattnet hunnit avdunsta så börjar polyuretanen 

stelna och skapa tvärbindningar. När vattnet sedan avdunstar kvarstår tvärbindningarna av 

polyuretan formar hålrum som vattenångan kan ta sig igenom. Denna funktion är vad vi kallar 

när ett material ”andas”. 

Andra egenskaper som PU-beläggningar kan skapa är bl.a. mjukare grepp, bra riv och 

draghållfasthet. Det negativa med polyuretan är att det bidrar till att materialet blir mer 

solljuskänsligt och som får materialet att gulna. För att motarbeta denna effekt tillförs ett 

pigment i beläggningen, innan materialet beläggs.
20

  

Membran 

Det unika med en väv med membran är att den blir vind- och vattentätt samtidigt som den 

släpper igenom överskottsvärme och fukt (vattenånga), det man brukar kalla att ett plagg 

”andas”
21

. Fukten vandrar från den varmare sidan till den kallare
22

.  Membranet fungerar 

endast om det finns en temperaturskillnad mellan den varma och kalla sidan (minst 2 grader), 

inre och yttre sidan av materialet. Detta innebär att funktionen kan upphöra och fukten kan t o 

m vandra inåt, om klimatet och vädret är varmt och fuktigt.
23

 

Vävar med membran finns som 2- och 3-lagers varor.
24

 

 

Vind- och vattentät membranväv används till skalplagg, paddel- och regnkläder, handskar, 

mössor, skor, kängor, kepsar och damasker mm.  

 

Egenskaper på membran: 

 Det mest kemikaliebeständiga av alla kända plastmaterial. 

 Kan användas inom ett brett temperaturområde, (-200 - +260 °C). 

 Har extremt låg friktionskoefficient. 

 Har de bästa elektriska isolationsegenskaperna av alla plastmaterial. 

 Har en vaxliknande yta som praktiskt taget ingenting häftar vid. 

 Är självsmörjande, vilket innebär att lager och dynamiska tätningar kan arbeta 

fullständigt torrt. 

 Är vävnadsvänligt och påverkar inte människokroppen. 

 Dielektricitetskonstanten är låg och oberoende av temperatur och frekvens. 

 Absorberar inte vatten. 

                                                 
20

 Wikipedia. Polyuretan. www.wikipedia.org/ Polyuretan. [2011-05-05] 
21

 Anders Jonsson (09-03-29). www.andersj.se/ Gör det själv/Material & Tips – Materialgide A-Ö/A [2011-04-

23]  
22

 Mats Johansson, Universitetsadjunkt, Textilhögskolan. Intervju den 22 mars 2011. 
23

 Mats Johansson, Universitetsadjunkt, Textilhögskolan. Intervju den 22 mars 2011. 
24

 Mats Johansson, Universitetsadjunkt, Textilhögskolan. Intervju den 22 mars 2011. 

http://www.wikipedia.org/


 Bryts till skillnad från andra termoplaster inte ner av UV-ljus, ozon eller syre. 

 Åldras inte.
25

 

 

När Teflon, som är ett sorts membran, kan bli mycket varmt, 260 grader eller varmare, börjar 

det avge en gas som är direkt dödande för små djur. Vid intag av större mängder av gasen kan 

även influensaliknande symptom uppstå hos människor. 

 

Sammanfogningsmetoder: 

En ny svetsmaskin äntrade Textilhögskolan i Borås, vilket gav en möjlighet att prova tekniken 

praktiskt med olika typer av material och inställningar (som gav en betydande skillnad 

beroende av varandra). Vi bokade tid med ACG Nyström
26

, Borås, som höll en förevisning 

om hur maskinen och metoden fungerade. Vi testade på material ifrån 2bseens overallmodell 

med flertalet olika inställningar, för att se om denna metod var ett alternativ. Under visning 

fick vi möjlighet att ställa frågor kring maskinen rent allmänhet men även vad de hade 

rekommenderat kring metoden och materialet. 

Även en tejpningsmaskin anlände till skolan under detta 10 veckor långa projekt. För att 

praktiskt förstå teorin och funktionen av maskinen besökte vi åter igen sysalen på plan 3, 

Textilhögskolan. Här hade vi samtidigt tillgång till Elsa Lindahl, tekniker på Textilhögskolan. 

För att få en fördjupad kunskap på området så bokades det även in en intervju med Mats 

Johansson
27

, Universitets adjunkt och ansvarig för kursen färg och beredning, 

Textilhögskolan.  

 

Svetsning 

Svetstekniken är en metod som används när två syntet- eller termoplastiska material skall 

sammanfogas och skapa en vattentät sammanfogning. Tekniken fungerar om önskemålet är 

att limma ihop två material, där limremsor infogas mellan materialen, oavsett om målet är att 

lägga materialen omlott eller vika dem och svetsa över kanten.
28

 

 

En svetsmaskin kan bestå utav olika typer av svetshjul. De olika typerna av svetshjul skapar 

en mängd funktioner och effekter. Med några få inställningar och marginella redigeringar i 

tryck, hastighet och byte av olika hjul kan en oändlig mängd sammansvetsningsmöjligheter 

skapas. Svetshjulen som testades på de material som 2bseen använder i sina overaller, var hjul 

med benämningarna 720 mm samt 800 mm i diameter. Det först nämnda hade även möjlighet 

att skära i materialet samtidigt som vi sammanfogade overallens yttermaterial. 

 

Tekniken fungerar på så vis att de två hjulen i maskinen tillsammans skapar vibration som 

leder till värme samtidigt som tryck får syntet- och termoplastiska material att svetsas 
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samman. Det utbytbara hjulet sitter öppet och lätt tillgängligt för maskinföraren. Det är detta 

hjul som utgör trycket och rotationen och detta med av en pedal, då du reglerar hastigheten. 

Det andra hjulet är ett fast monterat hjul som sitter undertill. Det är här hjulet vibrerar och i 

sin tur skapa värme som tillsammans med trycket från det ovanstående hjulet utgör ett tyck 

som tillsammans sammanfogar de två materialen.  

Positivt med denna metod är möjligheten där det går att skära i materialet samtidigt som man 

svetsar(om sömsmån inte önskas eller finns tillgängligt). Det går även att använda hjul som 

kan få svetsen att ge mönster för att det skall se ut som att stygn. Vi upplever att svetsade 

sammanfogningar är mjukare och mer följsamma än vad tejpade sömmar är. 

Negativt med metoden är att små inställningsfel kan ge förödande konsekvenser och ge ett 

helt annat utseende och en helt annan struktur än det önskade resultatet. I 2bseens fall är 

yttermaterialet behandlat med teflon (även silikon skulle ha påverkat mjukheten och 

vattentätheten)vilket gör att sammanfogningen lättare går att dra isär. Även om limremsor 

används förblir ”sömmen” inte tillräckligt slitstark för att kunna användas i 2bseens overaller. 

 

I och med dessa faktorer kommer det inte att rekommenderas för 2bseen, då den inte kommer 

att bli en förbättring av sömmar av företagets overaller. Svetsmaskinen kväver exakta 

instruktioner måste ges för att resultatet skall komma att bli som det var tänkt. Pågrund av 

detta krävs kompetenta personer på plats i fabriken som skall svetsa, med tanke på de 

marginella inställningarna.  

 

Sömnad och tejp 

Tejpning av sömmar är den mest använda tekniken för att åstadkomma ett helt vattentätt 

plagg. Genom att sy i ett material bildas 1000 tals små hål som bildar små vägar in för vattnet 

att tränga sig igenom som bidrar till att materialet blir blött på insidan av den vattentäta ytan. 

Genom att tejpa sömmarna går det att täta igen hålen som bildats utav synålen.
29

 

Tekniken fungerar på en maskin som genom två komponenter, varmluft och tryck
30

. 

Maskinen som används vid tejpning kan liknas vid en symaskin, då nålen är utbytt till en 

komponent som utgör ett tryck. Vid tejpning läggs materialet och tejpen över den sömmen 

som skall tätas. Tejpen skall täcka sömmen med en marginal på 5 mm på vardera sidan om 

plaggets sömsmån, för att tejpen skall fästa och uppnå rätt hållfasthet. Detta innebär att 

plaggets sömsmån inte skall vara större än 5 mm. Tejpen fäster genom en värmestation som 

utgör värme som smälter tejpen som sedan möter trycket som sedan slutar med en vattentät 

söm. 

Det finns några olika sorters material, 2 och 3-lagers. Där material och beläggning utgör olika 

lager. Dessa olika lager har betydelse när plaggen ska tejpas. För att tejpen skall fästa på 

materialet skall beläggningen och tejpen ligga på någorlunda samma smälttemperatur för att 

limmet på tejpen skall kunna tränga in i beläggningen och fästa. Det finns ett enkelt sätt att 

testa om ett material och en tejp fäster ihop. När tejpen smälts fast på materialet skall tejpen 
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försöka avlägsnas ifrån materialet, följer tejp och beläggningen med så är tejpningen lyckad. 

När limmet från tejpen flyter in och binder, i beläggningen genererar det till att sömmen blir 

stelare och inte lika följbara.
31

 

Det finns ett flertal olika sorters tejpar i bred, struktur och elasticitet. Materialet har betydelse 

för att tejpen skall fästa. Materialet skall självfallet vara vattentätt och vissa behandlingar och 

material är mindre smidigt att få tejpen att fästa eller hålla. Med rätt tejp kan alla material 

tejpas. 

En kritiskpunkt vid tejpning är korspunkter (där sömmar möts eller ligger nära intill 

varandra). Det skapar problem vid tejpning då sömmarna bildar lager på lager vilket gör det 

svårt för maskinen att komma åt Värmen och pressningen som skall till för att få fast tejpen på 

materialet kan försöka hållas till ett enkelt lager åt gången. Tejpen fäster då bättre och ger ett 

bättre slutresultat. Om inte genererar flerlager till att tejpade sömmar inte uppnår den 

hållfasthet som önskas och sömmen blir inte helt vattentäta.   
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Skötselråd 

Overaller bör vara lätta att tvätta när den under en tid på året används dagligen. Då det på 

vissa ställen i Sverige lider brist på snö, blir overallen snabbt smutsiga. Detta problem skall 

kunna lösas på ett snabbt och smidigt sätt, helst genom att enkelt stoppas i tvättmaskinen och 

sedan torka dem med torkskåp eller torktumlare.
32

 

En overall är bestruken med olika beläggningar för att göra materialet t.ex. vattentätt och 

smutsavvisande. Dessa beläggningar gör att plagget kräver mer omsorg än t.ex. en 

bomullströja. Beläggningarna är känsliga och kan förstöras om overallen inte hanteras som 

rekommenderat. 

Nutida beläggningar har bidragit till att många overaller inte kan tvättas och torkas dagligen 

då beläggningarna inte tål slitaget från tvättmaskinen och/eller att torktumlare och värmeskåp. 

Då dessa åstadkommer för hög värme. Rekommendationerna som finns är till för att 

materialet skall utsättas för de mekaniska slitningar och friktioner som materialet tål men inte 

mer 

Likaså vad det gäller temperaturer. Fel temperatur kan ge effekter och skada beläggningarna 

vilket i sin tur leder till att overallens egenskaper reduceras eller förstörs helt.
33

  

Tvättråden skall vara enkla. Det gäller att vara noga med vilka behandlingar som tas i bruk så 

att användandet blir enkelt för kunden, som skall tvätta overallen in princip dagligen under 

säsongstid.  

REKOMMENDATION 1 Att undersöka och hitta en behandling som tål någon torkfunktion som är 

kvickare än lufttorkning. 

REKOMMENDATION 2 Ett smutsavvisande eller lätt av torkat material som inte behöver tvättas allt 

för ofta. 

REKOMMENDATION 3 Att skydda dragkedjor och andra hårda detaljer som kan slitas och slita på 

övriga plagget.
3435
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5.4 Företag 

Informationen i detta stycke har vi hämtat ifrån lektions material (ej litteratur) i 

Entreprenörskap och Affärsutveckling samt Företagsekonomi. Vi har även använt oss av 

internet. 

 

5.4.2 Nischning 

Genom att skapa en nisch för sitt företagande skapas en unik sfär kring varumärket. Dessutom 

skapas en position på marknaden, där en speciell kundgrupp finns. Till denna kundsfär vill 

företaget anpassa sina produkter/tjänster . När företaget skapar en riktning är målet att få 

behålla den trogna kunden som ständigt återkommer.  

Alla företag har någon sorts marknadsposition, somliga gör ett aktivt val
36

 medan andra låtit 

positioneringen ske med tiden. De som lägger ner tid och energi på att skapa sin positionering 

på marknaden och funderar över vilka unika erbjudanden som de skulle kunna ge sina kunder, 

är ofta de som står med flest kunder i slutändan. 

 

Småföretagare gör ofta allt samtidigt, men hinner inte med alla saker de ska göra. I denna 

situation behöver egenföretagare/småföretagare välja positioneringsväg, värdefulla fördelar 

eller unika fördelar.  

 Värdefulla fördelar kan vara ett bra erbjudande, gällande pris och kvalitet. 

 Unika fördelar kan vara en tjänst som tillförs, exempelvis om dragkedjan går sönder, 

då kan företaget erbjuda reparation eller isättning av en ny.  

Att profilera sig klart och tydligt gör att ett företag syns bättre bland andra företag. Genom att 

profilera sig bidrar det till att kunden lättare kommer ihåg företaget.  

 – ”En tydlig positionering är inte bara bra mot kunden. Medarbetare på tydligt positionerade 

företag trivs bättre, stannar längre, ger mer och talar oftare väl om företaget”, säger Johan 

Anselmsson, biträdande professor i marknadsföring på Ekonomihögskolan vid Lunds 

universitet.
37

 

 

1. Utse en företagspositionering! 

 

PRODUKTDIFFERENTIOERADE - Breddad målgrupp. 

PRISLEDANDE – Billigt! 

NISCHADE – Unik och snäv målgrupp som det byggs upp en relation till.  
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Ett val måste göras, den som försöker använda alla tre alternativen parallellt blir vanligen 

utkonkurrerad eller har sämre lönsamhet än de företagen med välavgränsade strategier. 

2. Välj en prispositionering! 

MER FÖR MER– Exklusivt, ger mer och är dyrare. 

MER FÖR SAMMA – Exklusiva, men kostar inte därefter. 

SAMMA FÖR MINDRE – Lågprisvaruhus som säljer kända varor till ett lägre pris. 

MINDRE FÖR MYCKET MINDRE – Allt som inte är rent nödvändigt tas bort, fokus och försäljning 

av produkten sker till mycket lågt pris. 

 

 

5.4.3 Förslag för 2bseens positionering 

 

Figuren visar var olika företag ligger i förhållande till varandra i både pris och varumärkets styrka. 

 

Y-axeln: Varumärkets styrka ur kundens perspektiv. 

X-axeln: Overall i pris/st i för de olika märkena. 

 

  



 

5.5 Slogan 

I vår informationssökning om slogans fann vi Per Robert Öhlin, lärare inom området av 

copywriting vid utbildningsföretaget Batteri Kommunikation AB i Göteborg. Vi har tagit del av 

hans konkreta tips. 

 

Att tänka på: 

En slogan är ett kortfattat uttryck för ett företag, en produkt eller en stad. En slogan används 

för att försöka sälja in något, antingen en produkt, en värdering eller ett varumärke. Det är 

något som en utomstående, en kund, ska se och genom slogan få en hint om vad som säljs och 

en nyfikenhet skall skapas hos konsumenten. Slogan skall vara en kort fras som konsumenten 

lätt kommer ihåg
38

, det är med dessa ord företaget vill att konsumenten skall komma ihåg 

företaget, produkten eller organisationen. 

Det finns några faktorer som kompletterar varandra för att skapa en lyckad, trovärdig, 

minnesvärd och mindre klyschig slogan.  

FAKTOR 1 Tydligt samband till övrig reklam inom företaget, organisationen eller övriga 

produkter. 

FAKTOR 2 Måste också kunna stå själv. 

FAKTOR 3 Väl dikterad. 

FAKTOR 4 Trovärdig. Inga falska påbud. 

FAKTOR 5 Påbyggningsbar Det skall gå att utveckla till något mer och större. 

FAKTOR 6 Anspela inte på saker som kan komma att försvinna. 

FAKTOR 7 Etablerat företag, förnya slogan och kunderna blir nyfikna på nytt. Ändra dock inte 

för ofta. 

FAKTOR 8 Vitsa inte. Gränsen är hårfin mellan bra till för vitsigt.
39

 

 

Förslag för 2bseens räkning 

Mindre bra exempel: 

”Vi blir som glödlampor om natten”, 2bseen  

 

Bättre exempel: 

”För dig som vill vara lysande”, 2bssen 
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6. Resultat 

6.1 Sammanställning kundenkät 

25 föräldrar med en stor differens i den geografiska placeringen och ett åldersspann från 26 år 

till 50 år gav sina åsikter, erfarenheter och önskemål på vad de önskar köpa för overall. Ålder 

på barnen, var mellan åtta månader till 12 år
40

.  

Kraven på de viktigaste egenskaperna för en overall pekade åt samma håll, att det var det 

praktiska som avgör om köpet går igenom och inte estetiken. De enhälliga svaren som vi 

erhöll tyder på att föräldrar idag har likasinnade värderingar gällande en overall oavsett var i 

Sverige de än bor. Enkäten besvarades av en bred kundkrets, vilket syntes i 

resultatsammanställningen då frågor om ålder, kön på föräldrar och barn fanns med i enkätens 

början. 

De olika egenskaperna vi bad dem rangordna var slitstyrka (hur overallen tål lek och bus), 

vattentäthet (att den tål svenska väderförhållanden), tvättbarheten (att den går att tvätta utan 

att beläggningar och färg försvinner eller bleknar), hur den syns i mörker(med färger och 

reflexer) samt design/utseende(fickor, huvor, knäppning).  

 

 

Figuren visar rangordningen på egenskaper som ansågs vara viktigast, utifrån kundenkäten uträknat i procent. 
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 Sammanställd information av kundundersökning om Kundens krav på overaller. (Se i bilaga 1.3) 
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Rangordningen som uppkom utifrån enkäten (översta ansågs viktigast): 

 

VATTENTÄT  

SLITSTARK  

TVÄTTBAR  

SYNLIG I MÖRKER  

UTSEENDE  

 

I följande rubrik kommer enkätens resultat att sammanfattas ytterligare. 

 

Kundens krav på overaller 

Många ansåg att vattentätheten var prioriterad och att slitstyrkan kom på en tät andra plats.  

Det som inte prioriterades vid köp av en overall var nästan genomgående utseendet. Även 

kategorierna synlig i mörker och tvättbarheten var enligt många inte alls något som prioriteras 

utav de egenskaper vi valde att nämna. 
41

 

 

En fråga om ålder och barns storlekar fanns med på enkäten. Anledningen var att se över om 

det finns brister inom storleksutbudet av overaller i dagens butiker. Enligt denna 

undersökning var det barn i storlek 72-152 som det söktes overaller till och som kunden idag 

kunde finna i butik, med undantag för de största storlekarna. De större storlekarna produceras 

och köps inte in i lika stor upplaga som de mindre storlekarna. Vi och vissa butiker har sett en 

genomgående förändring i köpbeteendet och tror att inom en snar framtid kommer overallerna 

produceras i allt större storleksomfång, mycket på grund av en trendförändring bland äldre 

barn.  

 

Kvalitén på overallen skulle vara tillräckligt bra för att hålla ett år eller en säsong enligt en 

majoritet av de som svarat. De andra ville att den skulle hålla i minst två år. De som har 

kraven på att en overall skall hålla i en säsong är villig att betala cirka 500-1000 kr för en 

overall. Det som framgår genom enkäterna är att de som har ett barn ofta är villiga att betala 

lite mer för sin overall än de som har flera barn. De som vill att overallen skall hålla i upp till 

två år placerar sig i ett lägre prissegment på ca 400 upp till 800 kronor, även begagnade 

overaller har visat sig intressant.  
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 Sammanställning av kundundersökningen för Kundens krav på overaller. 



 

Figuren visar ett diagram skapat utifrån kundenkäten gällande vad konsumenten önskar för pris på en overall. 

 

Enkätens sista fråga gav föräldrarna möjlighet att skriva ned en fantastisk egenskap som de 

saknar i overaller idag. Något som anses vara en brist eller något som skulle vara en 

drömegenskap. Egenskapen var inte tvungen att vara verklighetsrelaterad. Flera kommentarer 

och tankar skrevs ned. Att det är viktigt med bra dragkedjor, förstärkning på knän och bak 

samt bra snölås vid benen framgick av flera föräldrar. Vi fick även fram att reglerbara snoddar 

under skon var önskvärt och att fickor i överflöd var onödigt. 

 

En overall med fler reflexer eller som var självlysande var mångas önskemål. Ett extra fleece 

foder som lätt kan sättas på för att barnet skall slippa extra plagg undertill fanns någon som 

önskade. 

 

En tunn och varm overall som var riktigt slitstrak och i storleken "one size", är en kort 

sammanfattning av vad en overall enligt konsumenten skulle vara om sammanställningen av 

enkäten följs. 

  

-400 500-700 800-1000 1000-  

Lämpligt pris 



6.2 2bseens kravspecifikation på overall 

Kraven på overallen från 2bseen har vi fått tillgång till genom en intervju med Susanna 

Häggebrant, VD 2bseen. 

 För 2bseens var det viktigt att overallerna skulle vara så vattentäta som möjligt.  

 Materialkrav var att kunna släppa igenom fukt, det vill säga ”andas”.  

 2bseen önskade ett slitstarkt tyg och tejpade sömmar.  

 Fodret fick inte vara för varmt, för att förlänga användningsperioden. 

  Overallen skulle vara varmare än ett skalplagg, men kallare än ett fullt fodrade plagg. 

 Plaggen skulle ge bra rörelsefrihet. 

 De fick inte vara bylsiga och klumpiga.  

 De fick inte vara för tunga.
42

  

 

Miljökrav 2bseen ställde på materialen, certifieringar ni stött på? 

”Vi har inte haft några miljökrav på kläderna, utan mest sett det som en bonus. Yttertyget och 

förstärkningstyget är ökotex certifierade, för att jag önskade så”- Susanna Häggebrant, VD 

2bseen. 

För tillverkning av plaggen valdes en fabrik som var certifierad för acceptabla och goda 

arbetsförhållanden. 

Materiallista och specifikation på behandlingarna som materialet fixerats med: 

 Yttertyget är i 100 % nylon 

 Belagt med finetex laminering på baksidan och teflon på utsidan. 

 Förstärkningstyget är i 100 % nylon 

 PU behandlat två gånger på baksidan och teflon behandlat på utsidan. 

 Fodertyget är 100 % polyester i 3 lager, med "foder" i mittenlagret. 

 Dragkedjorna är vattenavvisande, YKK. 
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 Information från 2bseens kravspecifikationer för tillverkning av företagets kläder. 



6.3 Reklamationsundersökning 

Vi skapade en intervju specifikt kring reklamationer till företag i kretsen barnkläder. 

Den använde vi oss av och gick ut i Borås centrums olika butiker. Vi skickade även enkäten 

via mejl till fem företag i Sverige som tillverkar och/eller säljer barnoveraller. Några av de 

större kedjorna hänvisade oss till deras huvudkontor, som i sin tur inte kunde lämna ut den 

typen av information. Två utav de företagen
43

 
44

 vi besökte eller skickade mejl till, svarade på 

frågorna utförligt, och även denna undersökning visade på ett enhälligt svar.  

 

Sammanställning: 

Reklamationer inom företag som tillverkar och säljer overaller grundar sig vanligen i ett 

produktionsfel, alternativt kommunikations fel till tillverkarna. Produktutvecklingsprocessen 

är sällan där problemen uppstår, utan att felet sker under den senare delen utav 

produktionskedjan. Det är viktigt att genomföra ett flertal kontroller
45

 i fabrikerna under 

produktion och att man begär sömnadsprover under tillverkningen för att ha kontroll på sin 

leverans från fabriken, vilket är nödvändigt för att få plagget som företaget tänkt sig.  

Overallen är ett funktionsplagg som är i behov av en produktutvecklingsprocess för att 

uppfylla konsumentens krav. Det är ett flertal komponenter som måste klaffa i skapandet utav 

en overall, där mindre felsteg kan generera stora problem, som slutar i reklamationer. När 

detta utförs noggrant genererar det till att antalet reklamationer sjunker och i slutänden 

kommer det att skapa ett obefintligt problem, enligt de företag vi haft kontakt med
46

 
47

. När 

eller om en reklamation kommer in, bedöms den i hur relevant och hur oroväckande 

problemet är och utifrån det genomförs tester och ny produktutveckling. 
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 Klädaffären Midos barn- och ungdomskläder genom en intervju den 7 april. 
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 Klädaffären Midos barn- och ungdomskläder genom en intervju den 7 april. 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Anders%20Hed%E9n
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Jane%20Mcandrew
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?publisher=Portfolio%20Sweden%20AB


6.4 Miljöperspektiv 

2bseen har inget medvetet miljöarbete. Det 2bseen har gjort är att ökotex 100 certifierat 

färgerna som används i overallerna. 

 

 Miljöcertifieringar 

Alla dessa fyra märkningar visar på en bra beredning i processen av framtagning utav den 

textila råvaran.
48

 

Dessa visar på att företaget använder sig av bra ekologiska fibrer alternativt återvunna fibrer i 

produkten. 

 

 

 

Naturskyddsföreningens egen miljömärkning. 

Den märker produktens hela livscykel.
49

 

 

 

Miljömärkning Sverige AB:s egen miljömärkning på uppdrag av den 

svenska regeringen.
50

 

 

 

Miljömärkning Sverige AB ansvarar för denna märkning på uppdrag av 

EU-kommissionen, vilket är en gemensam märkning i EU.
51

 

 

 

 

Detta är ingen miljömärkning, det är enbart en hälsomärkning 

för att den färdiga varan är testad emot kemikalier som kan 

eller är farliga emot människokroppen.
52
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Miljöcertifieringar i 2bseens overaller 

Det 2bseen skulle kunna göra är att märka sin overall med ökotex 100, då färgerna lever upp 

till denna certifiering. Problemet med dessa miljömärkningar är svåra att få på företags 

produkter, då det ställs höga krav för att få användas. Dessutom är de dyra att få börja 

använda men också i periods kostnader.  Somliga större och mindre företag väljer därför att 

själva skapa sig en egen märkning som står för ungefär liknande meningar som de vi nämnt.  

  



7. Slutsats och diskussion 

7.1 Brister och åtgärder 

Genom att undersöka och analysera en utsliten overall från vår referens
53

 kom vi fram till 

modellens brister. Med bara ögat syntes det vart overallen tagit stryk. Genom att prata med 

vår handledare Kristina Gutfelt
54

, fick vi gott om råd på vägen.  

Vi kollade över mönsterkonstruktionen på overallen och la sedan energin på att finna ett 

flertal (ibland enbart någon enstaka) problemlösning som vår referens skulle kunna använda 

sig av.  

Vi har även varit runt i diverse olika butiker
55

 
56

 
57

 
58

 som säljer barnoveraller och kollat på 

nya overaller för att sedan jämföra dem med overaller vi kommit över som varit 

sönderanvända eller utslitna, för att få fram var de olika modellerna har sin svagaste länk.  

På internet har vi använt oss av kunddiskussions forum
59

 
60

. Där vi upptäckt att den möjliga 

kunden delar positiva och negativa tankar och erfarenheter kring barnoveraller. 

 
7.1.1 Allmän mönsterkonstruktion och passform 

Vid utomhusaktiviteter är det viktigt att overaller har en passform som underlättar rörelserna 

som ingår i lekandet. Det skall finnas en rörelsevidd så att barnet kan röra sig fritt. Det är 

samtidigt viktigt att overallerna inte är i en för stor storlek för att minimera snubbelriskerna 

och klumpighet.   

Mönsterkonstruktionen av overaller är en avgörande process för att åstadkomma overaller 

som sitter som den bör för att barnet skall kunna röra sig fritt. Barnkläder skiljer sig en del 

ifrån kläder till vuxna, så en viss insyn eller studie i ett barns vardag är något som behövs för 

att konstruera bra overaller.  

Bristerna
61

 på 2bseens overall är i mindre skala men i helhet tillräckligt många för att det skall 

bidra till reklamationer från konsumenten
62

. De flesta bristerna på 2bseens overall grundar sig 

i konstruktionen av plagget.  Andra brister kräver mer ingående och undersökande bakgrund 

för att förbättras.
63
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BRIST 1 Genom konstruktionen på byxbenets insida, uppstår slitage för enkelt. Tyget spricker 

på samma ställe på ett flertal overaller. En söm som tejpas blir styvare och bredare. När ett 

flertal tejpade sömmar sys nära intill varandra kan dessa komma att medföra komplikationer. 

Det är i dessa mellanrum som tyget skaver och spricker, vid innerbenssömmen där 

förstärkning av knä- och bak är som bredast. 
 

ÅTGÄRD 1 Genom att förminska skydden för knä och rumpa på bredden, ges ett större 

mellanrum mellan sömmarna. Vilket i sin tur sprider ut påfrestningarna över en större yta. En 

annan orsak är metoden som använts för att göra sömmarna vattentäta. Tejpning ger 

sömmarna en styvhet och reducerar en stor del av sömmarnas elasticitet där valet av tejp 

kommer att bli avgörande, det finns olika tejpar med olika elasticitet. Tejpen styvar upp 

overallens sömmar, alternativet här är att svetsa ihop innerbenssömmarna istället. Se punkt. 

10.1 

  



 

BRIST 2 Livet fram på overallen är för kort. Vid bärandet av overallen blir midjeresåren böjd 

som en konkav båge som genererar till att det strävar åt över axlarna och drar ner overallens 

estetik. Barnet som bär overallen upplever även att overallen är för liten. 

ÅTGÄRD 2 Detta är ett mindre fel som åtgärdas enkelt genom att förlänga livdelen i 

originalmönstret.  

 

BRIST3 Dragkedjan fram är vass upptill när den är nerdragen. Vid stängd dragkedja är en 

fleeceflärp konstruerad på vänster sida för att skydda så att den inte skadar barnets hals och 

haka. När dragkedjan är öppen skyddas endast den vänstra sidan av dragkedjan och motsidan 

förblir vass och obehaglig. 

ÅTGÄRD 3 Detta är ett designbeslut. Den lösning som vi ser är att sänka dragkedjan några 

millimeter för att sedan sy fast en fleecebit som avslut på dragkedjans båda sidor längst upp 

vid halsringningen. För att bibehålla 2bseens design skulle vi vilja rekommendera att den 

överlappande fliken på vänster sidan som skyddar när dragkedjan är stängd kombineras med 

den tillagda fleecebiten på högersidan, så att den befintliga designen skall utseendemässigt 

upplevas som orörd.  

 

BRIST4 Byxbenen i nederkant är för smala för att kunna träs på över skidpjäxor.  

ÅTGÄRD4 Det kan lösas genom att göra dessa mindre förändringar i mönsterkonstruktionen: 

 vidga byxbenet 

 Sätta ett sprund som försluts med knappar på utsidan av byxbenet 

 Dragkedja på innersidan av byxbenet, för att minska slitaget 

Detta för att göra byxdelen mer användbar för fler tillfällen, men även mer estetiskt tilltalande 

med tillägg av detaljer så som sprund + knapp alternativt dragkedja. 2bseen har dock framfört 

att i största möjliga mån skall vi undvika detaljer som medför en högre reklamationsrisk. 

 

BRIST5 Byxans bakre nedkant utsätts för extremt mycket slitage och tyget går sönder på ett 

flertal exempel. Många barn har för stora overaller och kliver på tyget.  

ÅTGÄRD5 Detta är ett moment som är svårt att lösa för att reducera slitningen totalt. Genom att 

förstärka materialet kommer det att motstå mer slitage men då finns en risk att för många 

sömmar skapar veck och förhårdnader som istället spricker. 

Rekommendationerna i butik bör ses över för att undvika problemet helt, enligt vår 

företagsintervju kommer föräldrarna fortsätta att köpa för stora overaller för att barnet dels 

skall kunna växa men också av” extra lager kläder” aspekten. 

 Vi förslår en dragsko i nederkant av byxbenet för att anpassa byxbenets längd till 

barnets benlängd. ( Detta måste ses över i konstruktionen tillsammans med åtgärd 4.) 

 

 



BRIST6 Raglanärm i fodret. Overallen är sydd med en raglanärm både i ytterfodret och i 

innefodret, en konstruktion som innebär att det inte är någon axelsöm utan ärmen utgår ifrån 

halsringningen och ger plagget en mindre figursydd passform, vilket delvis är det vi vill 

uppnå i en overall. Problemet är att det ger en sämre passform för användaren. 

ÅTGÄRD6 Genom att använda en vanlig ärmisättning i fodret, med en ärmkulle istället för en 

reglanärm, så skulle det bli en bättre passform. 

 

BRIST7 Tvättråden är väldigt begränsade och kan vara svåra att anpassa sig till. Då endast 40° 

maskintvätt är rekommenderat och strykning på lägsta värme för att återställa materialets 

behandlingar. Tvättningen kan tyckas bli omständlig och torkningen tar för lång tid för att 

barnen skall kunna använda sin overall 8h senare. 

ÅTGÄRD7 De beläggningar som används kräver fler handlingar än vad kunden är villig att 

utföra. Det finns ett flertal alternativa beläggningar/behandlingar som åstadkommer samma 

egenskaper som teflonbehandling som 2bseen använder sig utav i sina overaller. För att kunna 

tvätta overallen så enkelt som möjligt, måste företaget kompromissa. Möjligen att de kan 

använda sig utav en beläggning som inte skapar det mest vattentäta materialet. Att företaget 

istället letar efter ett material som har ett v.p (vatten pelare, en måttenhet för vattentäthet)som 

inte är lika högt som det företaget använder sig utav idag. Företaget bör fundera på att välja 

ett material som har behandlingar som tål ett lägre v.p. Mycket för att kunna erbjuda 

konsumenten ett smidigare tvättande. Rådet vi vill ge är att företaget anpassar sig till vad 

kunden vill ha och skapa materialet utifrån det. 

  



7.2 Resumé 

Overaller är en produkt som skall passa barnet men i första hand tillse föräldern och dennes 

krav. För att konkret få veta vad föräldrarna har för krav gällande barnoveraller, skapades en 

enkät. Enkäterna blev grunden för fortsatt arbete där vi med noggrannhet undersökte de olika 

delarna i uppbyggande utav en barnoverall. 

Genom vår företagsreferens, 2bseen, fick vi tag i en utsliten overall som vi undersökte. Vi 

analyserade bristerna vi fann och arbetade sedan fram åtgärder som 2bseen skulle kunna ha 

nytta utav.  

Vi skickade ut en enkät till flertalet företag i Boråstrakten angående reklamationer för att 

bredda synen vi hade på brister och åtgärder. En konkret brist på många av dagens overaller 

handlar om tvättråden, där de olika beläggningar av materialen blir avgörande för hur 

komplicerad och begränsad tvättningen av overallen blir. 

För att skapa en bra overall är det inte bara material som är väsentligt. Gällande barnkläder är 

säkerheten viktig, och detta är vad ett flertal svenska barnklädesföretag har tagit fasta på. År 

2004 skapades en standard gällande barnkläder genom det europeiska 

standardiseringsorganet, CEN. 

Materialet i en overall är vanligen nylon som är en syntetfiber. Vilken är slitstark och har en 

god färgabsorberings förmåga, färgerna sitter och förblir klara. Framställningen av nylon är 

en krävande process sett ur resursperspektiv då den utvinns av olja och fortsatt framställning 

kräver mycket vatten och energi. Den beläggning som används kallas polyuretan (PU). 

Beläggning av ett material sker genom en bestrykning och trycknings processer, där en tunn 

film utav papper, tyg eller folier används när varan skall beläggas. En annan metod är att 

använda membran. När ett material blivit behandlat för vattentäthet krävs en metod för att 

även vattensäkra sömmarna i konstruktionen för overallen. Det finns två alternativ, svetsning 

eller tejpning utav sömmar, det sist nämnda är fortfarande det vanligaste tillvägagångssättet. 

Svetsning är en metod som inte är lika utvecklad som tejpning och som kräver mer exakta 

inställningar än tejpningen. De två olika metoderna har båda sina för- och nackdelar, enligt 

våra referenser.  

2bseen är ett företag med endast några få år på nacken och för att ett företag inom detta 

segment skall lyckas är en bra produkt inte alltid tillräckligt. Ett företag måste ha en tydlig 

företagsnich för att vinna kunder på marknaden. Med ett fåtal ord, även kallat slogan, skall 

din kund vilja köpa din produkt. Några enkla tips för att skapa en bra slogan är att t.ex. skapa 

trovärdighet, försök genomsyra hela företagets annonser och reklam, försök få den 

påbyggningsbar. En väl dikterad slogan får kunden att tänka på ditt företag när de hör ordet 

”overall”. 

  



7.3 Diskussion 

Nedan finner vi det lämpligt att själva kritiskt granska det vi åstadkommit ovan. 

Enkäten som vi gjort rekommenderar vi till småföretagare som inte behöver eller kräver ett 

lika stort underlag som en massproducent. För massproducenten har enkäten inte tillräckligt 

många kunder som svarat och ger därför en lägre trovärdighet vad det gäller deras marknad. 

Vår undersökning är inte av den grad som de större företagen säljer sina overaller i.  

Texten ”brister och åtgärder” ansåg vi vara av betydande faktor för uppsatsen. De brister och 

åtgärder som vi funnit och tagit fram åt 2bseen specifikt, är även något andra företag har nytta 

av och kan ta del i. Vi har fått god feedback och råd kring den delen av vår handledare. I 

uppstarten av projektet så var vi tveksamma till att ha med en så känslosam punkt för 2bseen i 

arbetet. Det är alltid svårt att motivera på lämpligt vis varför någonting inte är bra och/eller 

vad vi med någon annans produkt skulle kunna göra bättre. I slutänden anser vi oss ändå löst 

bristerna, lyckats beröra ämnet, fått fram vår kritiska granskning och förmedlat åtgärder som 

går att applicera direkt. 

Avsnitt åtta, angående standards, var en kategori som kom in sent i arbetet. Vi upplevde det 

som att den rubriken skulle kunna ge än mer tyngd i arbetet och ge läsaren en bredare 

förståelse ifrån vilka grunder en overall tas från. Även om riktlinjerna inte är många så berör 

de i alla fall tre vanliga detaljer som ofta tillkommer på många typer av ytterkläder. Vi tyckte 

det var lönande att få beakta standarden som gäller huvor, vilken enbart gäller i Sverige, den 

har uppkommit av rädslan för strypningseffekten en huva kan ge om den fastnar när barnen 

leker. Men i andra delar av Europa så önskar kunden att luvan sitter stadigt i overallen då den 

används som en förlängd arm för föräldern till barnet.  Utan att veta om det, så kom vi in på 

sociala förhållanden som också påverkar, om overallen lever upp till de krav som den tänkta 

kunden har.  

De två sista huvudrubrikerna, nischning och slogan, vilka är riktade till småföretagare, har lett 

till många diskussioner. Både med handledare och med opponenter, då vi har delade 

meningar. Anmärkningen har legat i syftet med uppsatsen och vad som skulle förmedlas. 

Rekommendationen av både opponenter och handledare var att dessa delar inte delar ämnet 

med resten av rapporten och kändes överflödiga. Vi förstår, och håller delvis med. Trots dessa 

rekommendationer valde vi att behålla dem då vi sett tillbaka till starten och valt att ta hänsyn 

till 2bseen, vår referens, och de behov som vi kände att vi kunde tillfredsställa inom det 

företaget. I slutänden tror vi återigen på att fler företagare i mindre och medelstor storlek kan 

dra nytta av lärdomen om att vara specifik och nyttan av att positionera sig tydligt och rätt. 

  



7. 4 Konklusion 

Syftet var att undersöka de krav som ställs genom nationella samt internationella standards 

och vad konsumenten hade för behov vad det gäller barnoveraller. 

Vi skulle teoretiskt undersöka material, beläggningar och konstruktion på en barnoverall. 

Vilka behandlingar som användes idag och vilka vi ville rekommendera.  

Vi ville ge ett underlag för småföretagare att kunna hitta sin positionering i kundens ögon och 

på marknaden. 

Det löste vi genom att använda oss av våra följande metoder: 

 Internet hjälpte oss finna de nationella samt internationella standarderna. 

 Vi utförde kundenkäter. 

 Vi använde oss av lärare på textilhögskolan. 

 Vi diskuterade med vår referens Susanna Häggebrant, VD på 2bseen. 

 Vi verkställde företagsintervjuer på 3 klädföretag i Boråstrakten. 

 Vi använde oss av diskussionsforum för kunder på andra företags hemsidor. 

 Vi nyttjade databaser(Word textile samt Textile technology complete) till att hitta 

forskning inom barnkonfektionsområdet. 

 

Det vi kom fram till var att det inte finns så många riktlinjer att vända sig till, för 

barnklädesföretag.  De standarder som finns är korta, välformulerad och gäller enbart detaljer 

tillhörande plaggen. Exempelvis huvor och snoddar. Riktlinjerna som finns gäller dessutom 

bara barnkläder som berör barn upp till 14 års ålder.  

Fortsättningen i vårt syfte löd: Vi skall teoretiskt undersöka material, beläggningar och 

konstruktion på en overall. Vi skall se över behandlingar som behövs för att uppfylla 

nationella krav samt kundkraven. Vad som kan undvaras och vilka behandlingar som kan 

utelämnas för att skapa en produkt som passar 2bseens positionering.  

I korta drag ville vi nämna att nylon är en krävande process men som har de allra bästa 

egenskaperna för en barnoverall. Beläggningsmässigt ville vi ha som mål att skapa en overall 

som inte fick vara allt för tjock men som fortfarande skulle vara varm och utföra 

”andningsprocessen” dvs. släppa igenom fukt inifrån och ut. I text 13.1 och 13.2 finner Ni 

beläggningar och membran som är av betydelse vid en overallproduktion. Dessutom kommer 

Ni att upptäcka skillnaden som finns beroende av vilken kvalitet som väljs till produktionen. 

Konstruktionen på overallen har vi diskuterat i kaptitel fem, där vi letat möjliga brister i en 

overall. I varje avsnitt finns dessutom en underrubrik som ger en eller flera förslag på åtgärder 

som kan åtas av företag som har dessa väl förekommande problem. 

  



Vår frågeställning under arbetet har varit: 

*Vad har 2bseen, kunderna och andra företag för krav i dagens overaller till barn? 

* Hur ser vi över och anpassar produkten för ”allmänna regler ”kring barnkläder? 

* Vilka komponenter behövs för att kundstärka ett företag? Vilka steg är viktiga? 

* Vilka beläggningar behövs samt vilken ihop sättningsmetod rent konstruktionsmässigt 

fungerar bäst för 2bseen? 

  

Vi anser oss ha svarat på våra frågor i våra olika kapitel. Svaren såg inte alltid ut som vi 

förväntat oss och en del företeelser förbryllade oss. Undersökningarna vi uträttat anser vi givit 

oss själva ny kunskap men vi anser oss också ha tillfört något litet till branschen.  

  

Målet var att komma fram till en teoretisk guide för 2bseen och andra företag om hur De skall 

kunna skapa en optimal barnoverall som täcker standarder, konsument- och miljökrav. Genom 

att ha läst vår lilla men givande guidning så hoppas vi kunna hjälpa dem till en "nollfels" 

produkt som skapar bättre och större förutsättningar för företaget i sig självt. 

 

  



7.5 Slutord 

Detta arbete, ”Overall – Produktutveckling inom Barnkonfektion”, har gett oss en känsla för 

vad produktutveckling handlar om i arbetslivet. Den erfarenhet som arbetet har genererat, 

kommer vi ha nytta utav i vårt fortsatta arbetsliv vad gäller produktutveckling. 

Vi är glada och tacksamma gentemot vår referens 2bseen som bidragit med fakta och med 

omsorg varit en god handledare. 

Vi tror och hoppas att rapporten kommer till nytta för företag i branschen. Vi är själva nöjda 

med vad vi åstadkommit. 

Vår önskan är att i framtiden kunna köpa hållbara, miljövänliga, säkra och prisvärda 

barnoveraller med en mycket god estetik. 

Tack! 
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Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2bseens produktbilder 

  



Bilaga 2 

 

Skrönor kring Nylon 

 

Ett par seglivade skrönor om namnet till polyamidkategorin nylon, kommer från städerna 

New York (NY) och London (LON). För att hedra de två arbetslagen, som i samma veva 

skulle ha upptäckt syntetfibern, döptes fibern efter skaparnas härkomst. 

 

En annan version av namnets tillkomst säger att Nylon är en förkortning av "Now You've 

Lost, Old Nippon". Det skulle i så fall vara en hänvisning till marknaden för silke, vilken 

spåddes försvinna för Japanernas dåtida räkning. Då västvärlden lärt sig göra liknande 

konstgjord fiber, snabbare och till ett billigare pris. 

 

Inget av dessa skrönor kan med historieböckerna bekräftas och det går inte att intyga att 

London haft någonting med nylonets första framställning att göra.
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Bilaga 3  

 

Kundenkät 

 

Ditt kön: Man   Kvinna  

 

Din ålder: _____________________ 

Ditt barns kön: Pojke  Flicka 

 

Ditt barns ålder:_________________ 

 

Ditt barns storlek: _______________(Ringa in parentesen om ditt barn inte använder overall) 

 

Rangordna i skala 1 -5. 5 är mest viktig och1 är minst viktig. 

 

 Tvättbar (Går att tvätta utan att beläggningar och färg försvinner) 

 Vattentät (Tål svenska väderförhållanden) 

 Slitstark (lek och bus) 

 Syns väl i mörker (med färg och reflex) 

 Utseende (designmässigt, fickor, luva) 

 

Hur ofta kan du tänka dig köpa en ny overall (Hur lång hållbarhet räknar du med) 

 

Ringa in det prissegment som passar dig bäst. 

 

_________-400 kr 

500kr-700kr 

800-1000kr 

1000-_________ 

 

Har du en fantastisk egenskap du skulle vilja lägg till i overallen?( Inga begränsningar) 

 

  



Bilaga 4 

 

Företagsintervju 

 

Fråga 1 

A) Vilka är de vanligaste orsakerna till att kunderna returnerar/reklamerar sina overaller? 

B) Är det detaljer eller materialet som inte uppfyller kraven? 

Vattentätheten/konstruktionen/tvättbarheten 

 

Fråga 2 

Vilken årstid har ni flest reklamationer? 

Fråga 3 

A) Analyserar ni och utvecklar alla produkterna som blivit returnerade/reklamerade 

B) Om inte, hur många inkomna reklamationer krävs det för att det skall tas upp i en 

utredning/analysering? 

C) Hur många reklamationer får ni in i veckan? 

 

Fråga 4 

Vad är det viktigaste med en overall, vad gör Ni mest reklam för? 

– Vilken funktion är det som är viktigaste enligt er som produktsäljare? 

Fråga 5 

Vilka åldrar säljer ni flest overaller till/ vilken storlek?  

Fråga 6 

Vilka storlekar har ni? 

 

 

 


