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Mr Three Piece Suit – möt 
herrmodedesignern Leif Menfors 

 

 

Leif minns när Christian Dior kom ut med sin ”The new look”, en legendarisk 

händelse i branschen och något som man idag kan läsa om i historieböckerna. 

Dior bestämde då att kjollängden skulle vara 28 cm från golvet. 

 

— Skrädderierna gjorde en vinkel av trä och sprayade med sprutande krita 

vid 28 cm, oavsett om kvinnorna var 1, 90 eller 1,47 m skulle det vara 28 cm från 



golvet. Det var det året jag började i den här branschen. Sedan dess har jag varit 

med om det mesta. 

 

Efter militärtjänsten slutade Leif sin anställning på skrädderiet vid juletid 1955. 

Året därpå gav han sig ut i världen som sjöman. Först på vanliga lasttrampare 

och senare som skräddare på Svenska Amerika Liniens passagerarfartyg M/S 

Stockholm. Som skräddare åt han i befälsmässen och året 1956 var han ombord 

då detta östgående fartyg kolliderade med oceanångaren S/S Andrea Doria den 

25 juli Han deltog i räddningsarbetet som pågick under hela natten. Följande 

morgon kantrade och sjönk den evakuerade italienska  lyxkryssaren. 

 

Hösten 1956 började Leif inom konfektionsbranschen. Han tänkte att ”skräddare 

var inte det han ville fortsätta som”. Han började då på Göteborgs konfektion som 

någon slags ”undre verkmästare” och småningom fick han en egen verkstad. Där 

var han i fyra år samtidigt som han gick konfektionsskolans utbildning för 

tillskärning och mönsterkonstruktion varje lördag under ett år. Därefter 

flyttade Leif till Alingsås och började som assistent till designern på en stor 

herrkonfektionsfabrik där. Efter fyra år lockades han tillbaka till Göteborgs 

konfektion och en tjänst som designassistent där. Leif var smickrad av 

erbjudandet och kunde inte motstå. Det var herrkonfektion han jobbade med 

där också. Det har varit herrkläder ända sedan dess kan man säga. 1964-1968 

stannade Leif på Göteborgs konfektion och sedan fick han ett erbjudande av 

Sven Eriksson, som startat en konsultfirma för design, konfektion och 

rationalisering. Erbjudandet var spännande och Leif tog jobbet. Han fick då 

arbeta som konsult och resa mycket. Det handlade om att hjälpa olika 

konfektionsföretag att rita nya modeller, kollektioner och föreslå en lämplig 

produktionsuppläggning. Det var företag som kände att de behövde ”lyfta” sin 

kollektion för att bli mera konkurrenskraftiga. 

Det var en spännande tid som varade i fem år. Mannen och idémänniskan 

bakom konsultföretaget dog efter två år i en hjärtinfarkt och Leif fortsatte då på 

egen hand tillsammans med några kollegor. De jobbade var för sig men stöttade 

varandra. Det var mest fråga om uppdrag utomlands; i Danmark, Norge, 

Finland, England, Irland och även lite längre bort som i Israel, Hongkong, Korea 

och Zimbabwe. I Sverige hade han bl.a. uppdrag för företaget Rang och efter 



konsulttiden började han på det företaget i Nässjö. Senare slogs Rang ihop med 

Tiger i Uddevalla och det är anledningen till att vi träffar honom där idag. 

Vid den tiden stod varumärket Tiger för en väldigt stor del av företaget 

Schwartzman & Nordströms export till USA och England. Tiger blev ett välkänt 

namn som sysselsatte 1200 anställda under Schwartzman & Nordströms 

storhetstid. Produktionen flyttades senare till Ungern. 

 

VAD STÅR VARUMÄRKET TIGER FÖR IDAG? 
— Tiger står idag för en modern herrkonfektion (kostymer, blazer, byxor och 

överrockar) för affärsmannen som vill klä sig snyggt och modernt. Vi följer det 

internationella modet och sneglar på det italienska. Grunden är naturligtvis 

fortfarande vår egen svenska stil. 

 

Tygerna köps i huvudsak från Italien och Biella-distriktet, där de bästa vävarna 

finns. Namn som: REDA, Vitale Barberis Canonico, Guabello och Loro Piana är 

mycket kända vävare som levererar tygerna till Tiger-kollektionen. Hög kvalitet 

är något som Tiger vill förknippas med. När det gäller varumärket Brason 

försöker man nå en betydligt bredare publik. Brason är en modern herrbyxa 

som kan uppskattas av många och som ligger i den övre kvalitetsklassen. Priset 

ligger också högt, men det avskräcker inte köparna. Brason säljer bra. 

— För 15 år sedan var Tiger mer kända i USA än i Sverige. Jag trodde det inte 

själv när jag kom hit första gången. Tiger var så starkt marknadsförda i USA att 

produktionen uppgick till över 40.000 kostymer per år, bara till den 

marknaden. Det var ingen annan som kom i närheten av det. Då var vi mindre 

kända i Sverige. 

 

Detta var under 70-talet, sedan dess har det hänt mycket med tullar och 

konkurrenssituationen som har gjort att Tiger successivt tappat de utländska 

marknaderna. Nu är man inriktade på Sverige och Skandinavien i stället. 

 

OM DESIGNARBETET 
Vilken utgångspunkt har en designer när han startar arbetet med att rita en ny 

kollektion? Leif Menfors berättar att han försöker se människorna som skall bära 

plaggen framför sig. Hur ser då den mannen ut? 



— En modern man som vill klä sig rätt och elegant är min utgångspunkt. Att 

skapa design och kläder handlar inte bara om att titta på kläderna. Det är lika 

viktigt att försöka leva med i tiden och försöka se hur bilar, möbler och husen 

ser ut. Det gäller att fånga tidsandan i plaggen. Att fånga silhuetten är viktigast. 

Det är den som gör att det ser elegant ut. 

 

Kläderna avslöjar väldigt mycket om individen. De berättar vem och vad man är. 

De kan även användas manipulerande, för att bli uppfattad på ett visst sätt. När 

skådespelare använder sig av kläder som en del i en roll talar vi om kostymer. I 

det vardagliga livet kan vi medvetet spela en roll om vi vill det. 

— Plaggen är en komposition. Att glömma linjerna för en perfekt ficka är att 

missförstå arbetet. Det blir inte bra, säger Leif. 

 

När designern Leif Menfors startar sitt arbete med en ny kollektion börjar han 

med att resa till olika mässor. Där studerar han de senaste kollektionerna, som 

då precis är avslutade för de inblandade designernas del. Han kan se vad andra 

har gjort och får på så vis en avstämning på att han ligger rätt med sitt eget 

arbete. Sedan går han i mycket affärer och över huvud taget observerar på vilket 

sätt människor går klädda, i Sverige och utomlands. Det kan vara givande att 

sitta på ett kafé i Paris och ”ta in” det som rör sig på gatorna, att insupa 

tidsandan. 

Det är sällan Leif blir riktigt förvånad över det han ser. Ibland händer det. 

Det är viktigt att röra sig i de stora städerna där utvecklingen tar fart, tycker 

han. Förändringarna sker annars i regel sakta och successivt. 

— Även små saker kan vara betydelsefulla. När vi skall sälja vår kollektion 

jämförs vi obevekligt med konkurrenterna och då kan det vara detaljerna i 

designen som avgör om det blir en affär. Det kan tyckas löjligt för en 

konsument, men så fungerar det. För mig är det viktigt att inte lämna något åt 

slumpen, poängterar Leif. 

 

Efter en säsong brukar en mindre grupp på företaget samlas för att utvärdera 

den senaste kollektionens mottagande på marknaden. Man har då 

försäljningssiffrorna framme och man har synpunkter från säljarna och 

kunderna med sig i diskussionen. 



— Vid dessa tillfällen är vi måna om att vara självkritiska och försöker ta fram 

de saker vi gjorde bra och de saker som var mindre bra. 

 

Vid dessa diskussioner får man fram vilka plagg i kollektionen som blev 

”fullträffar” och vad som inte sålde. Gruppen diskuterar även företagets 

marknadsföringsinsatser och kopplar dem till kollektionen. 

Med denna analys som grund går designern och marknadsförarna vidare 

med arbetet att skapa nästa kollektion. Man har då varit ute på mässor och 

träffat branschfolk och det finns idéer om den kommande kollektionen. Idéerna 

granskas då och diskuteras. Sedan skiljs man åt och börjar fundera var och en 

på sitt håll. 

Efter några veckor träffas man igen. Då har Leif Menfors hunnit ta fram en 

del uppsydda prototyper och kanske några plagg i skissform. Han testar nu 

idéerna hos produktrådet eller hos någon intresserad kund och går sedan 

vidare med att justera och skapa nya plagg. Successivt växer kollektionen fram 

till den optimala kombinationen. Antalet plagg är i regel konstant från säsong 

till säsong. Tigerkollektionen innehåller: kostymer, blazer, byxor, rockar och 

västar. 

 

Hur många kostymer och blazer blir det då i en kollektion? 

— Jag jobbar med olika passformer. Plaggen i en passform har samma känsla 

och samma siluett. Classic är en passform. 1903 är en annan. Inom varje 

passform finns det sedan olika varianter; enradiga och tvåradiga kavajer och 

olika byxmodeller. 

 

OM TYGVALET OCH FÄRGSKALAN 
När det gäller tygerna och färgkombinationerna är herrmodeföretaget Tiger 

Brason hänvisade till de stora tygtillverkarna. Arbetet med tygerna har väldigt 

lång framförhållning och man följer det internationella modet vid valet av 

färgskalan. 

Redan fårfarmarna och ullproducenterna har prognoser för hur färgskalan 

kommer att se ut om 1,5-2 år framåt i tiden. Garnspinnarna och 

tygfabrikanterna tar sedan fram prover på de tyger som man kommer att satsa 

på. Designerns arbete består sedan av att välja de tyger som passar hans 



kollektion och den marknad företaget är verksam på. Här är det viktigt att vara 

lyhörd för signalerna utifrån. 

— Att köpa tyger är miljoninvesteringar, så därför gäller det att gå grundligt 

tillväga och satsa rätt, säger Leif Menfors. Tygsidan är därför ett område där 

flera personer inom företaget är inkopplade och hjälper till att göra ett riktigt 

val. 

 

Tiger Brason tar sedan hem prover och syr upp provkollektioner som sedan 

hårdgranskas. Slutligen har man en kombination av färger och tyger som man 

tror säljer och som man vågar satsa på. 

— Konsten ligger i att veta vilka tyger som kommer att slå och vilka som 

kommer att bli en flopp, berättar Leif. 

 

OM MODELLERNA OCH SNITTEN 
Skall kavajslagen vara breda eller smala? Hur ska axelbredden vara? Vilka detaljer 

skall vi sy på? Frågorna är många. Hur vet designern vad han ska satsa på inför en 

ny säsong? 

— Det är svårt att förklara. Jag har tänkt på det många gånger; hur gör man 

detta? Det är en känsla, det sitter i ryggmärgen på något sätt. Detta tror jag på! 

 

Utgångspunkten är dagsläget, hur ser det ut idag? Sedan frågar sig designern 

vad man kan tänka sig skall hända den närmaste framtiden, vilken vändning tar 

modet? Leif Menfors har varit verksam i branschen i 44 år så han har en del 

erfarenhet att luta sig mot och han har sett en del svängningar i modet som han 

har nytta av i prognosarbetet. 

Det viktigaste är trots allt att leva sig in i tidsandan och se vad som kommer 

att hända. Man måste leva med öppna sinnen, det är viktigt. Designern skall 

sedan fånga upp det han tror på och sätta sin personliga prägel på skapelsen. 

— Kläderna speglar en tidsanda. Man förknippar händelser i historien med 

hur folk var klädda. 

 

När de grova linjerna i kollektionen är klara jobbar Leif mycket med att få alla 

små detaljer att passa in så att de förstärker helheten och blir något som kan 

avgöra kollektionens framgång. Han syr upp, syr om och testar på 



arbetskamraterna. Ibland låter han en prototyp hänga utan att säga något för att 

se om någon reagerar på förändringen. 

 

OM KONKURRENSEN 
— Idag är Sverige invaderat av kontinentala tillverkare. Vi skall slåss med de 

bästa italienska tillverkarna på vår hemmamarknad. Inom herrkonfektion är ju 

italiensk design ett begrepp, de har välkända varumärken och de skall vi 

konkurrera med. Vi måste vara mycket duktiga om vi skall kunna möta dessa 

stora tillverkare med större resurser än vad vi har. 

 

Conoleani, Hugo Boss och Van Gils är några tillverkare som Tiger Brason skall 

konkurrera med. Starka varumärken som satsar mycket på marknadsföring. 

Hugo Boss syr sina kläder i ”låglöneländer” och har fram till nu haft ett 

kostnadsmässigt övertag på Tiger Brason, enligt Leif Menfors.  

Nu när Tiger Brason flyttat sin sömnad till Ungern kan man konkurrera på 

bättre villkor. För att överleva som liten producent måste man vara lika bra eller 

lite bättre för att hävda sig, menar Leif Menfors. Kvalitetsmässigt känner Tiger 

Brason att de kan konkurrera. De är dessutom mera modeföretag idag än 

tidigare. 

 

OM DESIGNEGENSKAPERNA 
Grunden för en duktig kläddesigner är de tekniska egenskaperna, tycker Leif 

Menfors. I hans fall är det en fråga om både designarbete och konstruktion, 

vilket ställer större tekniska krav. Andra viktiga faktorer är lyhördhet, öppna 

ögon och en förmåga att suga till sig vad som händer i omvärlden, säger han. Att 

sedan omvandla den kunskapen till design är vad det handlar om.  

När en ny idé dyker upp i bilen eller framför tv-n gäller det att snabbt skissa 

ner den. Nästa dag åker Leif tidigare till jobbet och ritar, skär och syr en ny 

modell. Det är dessa tillfällen designern njuter av. Skaparprocessen är 

höjdpunkterna.  

En bra designer är en designer som överlever. Varje säsong skall han slåss för 

sin existens och leva upp till kraven och förväntningarna från omvärlden. Att 

ständigt leva med produkterna är designerns arbete. 

 

OM DEN SVENSKE MANNEN 



Finns det en svensk klädstil? Hur ser den ut? Svenskarna bryr sig inte lika mycket 

om sin klädstil som italienarna gör, tror Leif. Annars tycker han det är svårt att 

säga om det finns en svensk klädstil, han tror att det beror mycket på vilken 

samhällsklass eller yrkeskategori man tillhör.  

Klimatet och kulturen påverkar nog mycket attityden till kläder, säger Leif 

Menfors.  

— Den italienske mannen lägger nog mera av sin hushållsbudget på kläder än 

den svenske mannen. Umgängesformen har också stor betydelse, man rör sig ju 

mera på gator och torg i Italien, man visar upp sig på ett annat sätt. Hemma 

framför tv-n har det inte så stor betydelse hur man är klädd. 

Designern Leif Menfors tror att en svensk man skulle ryckas med i sättet att 

klä sig om han bodde i Italien. Träffas man på restaurangen eller på baren är det 

roligt att visa upp en snygg klädstil för kompisarna och kvinnorna. 

 

OM TRENDEN I SÄTTET ATT KLÄ SIG 
— Jag tycker att uniformeringen minskar och det personliga sättet att klä sig 

ökar. Man klär sig mera efter känslan av hur man vill vara klädd än att strikt 

följa modetrenden, menar designer Menfors. 

Vad som är god klädstil blir då en fråga om vad den enskilde individen anser 

vara snyggt och elegant. Vilket intryck man vill ge omvärlden och hur färgstark 

man vill vara återspeglas i klädstilen. 

  

OM KVINNLIG OCH MANLIG TALANG FÖR FÄRG OCH FORM 
Är det så att kvinnor har bättre känsla för färg och form eller är det bara en 

fördomsfull uppfattning? 

— Jag har svårt att tänka mig att det har med kön att göra. Det tror jag inte 

alls. Det är individuellt. Men kvinnor är nog mera intresserade av kläder i 

allmänhet och utvecklar sina eventuella talanger mera på så sätt.  

  

OM OLIKA TIDSEPOKER 
Sättet att klä sig växlar ständigt. Inom herrmodebranschen kan man se att de 

stora cyklerna sker med 20-årsintervall, däremellan sker det endast mindre 

växlingar. 



— Om vi går tillbaka till 20-talet, när man dansade Charleston och kvinnorna 

hade de här silkiga, korta klänningarna och herrarna bar de här tajta plaggen, 

det var ju en stil som var väldigt elegant, säger Leif. 

Om vi sedan tar början av 60-talet tycker jag att det var ganska grått och trist 

modemässigt, Beatles började komma då, håret blev längre och man hade de här 

Mormonkostymerna, som jag lite vanvördigt brukar kalla dem. Det är förresten 

smått på väg tillbaka idag. 

Sedan kom det en del avarter där herrarna nästan såg lungsjuka ut, så tajt 

skulle kavajerna sitta. Långa skörtar som på ridkavajer och smal axel med 

svavelskuldra, smala byxor ner till knät och sedan vidare ner till foten, det är 

närmast en löjlig figur. Samtidigt är det detta som är kul med mode - det växlar 

ständigt från en ytterlighet till en annan. 

 

OM MODET OM 10 ÅR 
Hur ser kostymer, byxor och blazer ut om 10 år? Kan en klädskapare som varit med i 

branschen sedan mitten av 50-talet förutsäga det? 

— Oj, det var en svår fråga du kom med där. Om 10 år…? 

Finns kostymer, blazer och byxor fortfarande kvar då? 

— Helt klart, helt klart, de finns kvar och de kommer att vara bekväma, lätta 

och mjuka plagg. Materialen blir lättare och mjukare hela tiden. Ingen vill bära 

trånga och stela plagg. Överdrifterna med väldigt breda axlar får vi inte se. 

Variationsrikedomen kommer antagligen att öka. 

 

Leif Menfors säger vidare att det kommer att bli större skillnader i klädstilen på 

jobbet och på fritiden. Garderoben kommer att utvidgas och man uttrycker sig 

med kläderna vid olika tider på dygnet, tror han. Överproduktionen i världen 

gör att nya modeidéer skapas, som kommer att fånga marknadens intresse. 

— Branschen har en enorm framtid därför att man ser inga som går nakna på 

gatorna. Alla har kläder på sig. Det gäller att vara framsynt, att vara med i första 

ledet och skapa de kläderna som folk vill ha. 
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