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Sömnadsfabriken i Malmö letar företag som vill producera kläder och 
inredningstextil i Sverige – men finns dom? 
 
Malmö Industries tillverkar klädesplagg och andra textilprodukter på beställning. Lokal produktion, hållbarhet, 
transparens och gediget hantverk är grunden i verksamheten. Nu söker de fler företag och entreprenörer som 
vill producera i Sverige.  
 
– Det borde finnas fler företag som kan se värdet av att tillverka och sy kläder i Sverige och gå från ord till 
handling. Vi har kapacitet att ta både stora och små uppdrag så det är en verkligt bra möjlighet för de som vill 
ta täten i hållbarhetsarbetet, säger Ernesto Prosperi, Malmö Industries i ett pressmeddelande.  
 
Provsömnad eller fullskaliga kollektioner 
I stadsdelen Fosie i Malmö finns en fullt utvecklad sömnadsfabrik med 8–10 anställda. Inriktningen ligger 
främst på konfektion, sömnad och hemtextil, men Malmö Industries är öppna för andra möjliga 
produktioner. Under coronakrisen tillverkades bland annat skyddskläder för regioner.  
 
– En av våra styrkor är företagets flexibilitet och närheten. Vi har möjlighet att ta emot uppdrag med kort 
framförhållning. Det gör att till exempel entreprenörer eller en designer som vill testa sina idéer kan göra det. 
Vi har en låg nivå på minimiorder vilket gör det möjligt att prova hur väl produkterna fungerar på marknaden 
innan du lägger en större order. Det kan också vara provsömnad för större företag som inte vill lägga det i Asien 
eller någon annanstans, berättar Ernesto Prosperi. 
 
Skapa fler jobb 
Malmö Industries fokus ligger på hållbarhet och lokal produktion. I Malmö finns en stor textil kunskap bland 
människorna, inte minst bland nyanlända. 
 
– Vi vill ju ta hand om vår personal på bästa sätt och trygga deras jobb och gärna anställa fler duktiga personer. 
Det handlar om att se hur vi kan utveckla textilbranschen och näringslivet i Malmö och hela Sverige. Vi vill 
samtidigt trygga den textila kompetensen och produktionen. Det har vi sett under coronakrisen hur viktigt det 
är, till exempel att kunna ställa om produktion och tillverka skyddsutrustning. Därför uppmanar vi fler företag 
att producera i Sverige och testa oss på Malmö Industries, avslutar Ernesto Prosperi.  
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