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Förord

I september 2007 mötte jag Madeleine Elfstrand, ägarinna till livsstilsbutiken MAD ELF 
ART. Tillsammans har vi under detta arbete påbörjat att utveckla hennes egen linje An old 
friend, och titta på de möjligheter som finns för att göra en kollektion som tar hänsyn till miljö 
och sociala aspekter. Anledningen till detta är att vi ser ett behov av kläder som har en hög 
modegrad men också är hållbara. Arbetet har utförts tillsammans med Madeleine Elfstrand, på 
hennes kontor, butik och verkstad på Sibyllegatan 51 i Stockholm.

Det här examensarbetet hade inte ägt rum utan de likasinnade människor jag mött före eller 
under arbetets gång. Jag vill tacka Madeleine Elfstrand som delat med sig av sina erfarenheter 
och visioner. Elizabeth Kiester, ägarinna av Wanderlust in Cambodia, som hjälpt mig att 
komma i kontakt med fabriker och likasinnade i Kambodja. Samt stort tack till alla de 
fabriker, företag och organisationer som tagit sig tid att besvara frågor och intresserat sig för 
detta projekt, detta är framförallt Goel community, The Cambodian fashion council, Sentosa 
silk och Kashaya silk.

Slutligen tusen tack till min handledare Lars G Strömberg som hjälpt mig framåt i arbetet.



Sammanfattning

Jag har under detta arbete undersökt hur företaget MAD ELF ART kan arbeta med miljö och 
sociala aspekter i produktionen. Min uppgift har varit att lokalisera en materialleverantör och 
producent som kan arbeta med detta på bästa sätt.

Under arbetets gång har jag kontaktat flera materialleverantörer och producenter och 
undersökt hur de jobbar med dessa aspekter. Samtidigt har jag även fördjupat mig i hur man 
kan ta hänsyn till miljö och sociala aspekter i produktionen, för att undersöka hur vi bäst kan 
arbeta med det.

Vad jag kommit fram till är att materialvalet är det viktigaste och det som skiljer en produkt 
från att vara en miljöbov och en fara för människor till miljövänlig. Därför har jag i bilagan 
presenterat en leverantör och producent av materialet 100% silke som är ekologiskt färgad 
och handvävd. Silke lämnar inget energi-fotavtryck och går att återvinna. Jag tror och hoppas 
att framtiden kommer handla om att producera alltmer ekologiskt och samtidigt ta vara på det 
vi har istället för att producera nytt, detta genom ett återvinningssystem för textilier. 
Utvecklingen hos stora företag pekar även på att det i framtiden kommer att  vara en 
självklarhet att ha uppförandekoder på fabriker och jobba med CSR. Därför är även det viktigt 
för MAD ELF ART.

Nyckelord: miljöfrågor, sociala frågor, återvunna material, silke, lyocell, TENCEL®, 
materialleverantör, producent, ekologi, kemikalier, Corporal Social Responsibility (CSR), 
företagens samhällsansvar, Code of conduct (CoC), uppförandekod

Abstract

I have looked into how MAD ELF ART can work with environmental and social aspects 
during production. My assignment has been to find a materialsupplier and manufacturer who 
can work with this in the best way possible.

During this work I have contacted several materialsuppliers and manufacturers and examined 
how they work with these aspects. At the same time I have also looked into how we can deal 
with social and environmental aspects to find the best way for us to work with this.

I have come to the conclusion that the choice of material is the most important and what 
differs a product from being a danger for the environment and human beings to a 
environmental friend. Because of that I will present a materialsupplier and manufacturer who 
can provide the material 100% silk wich is organically dyed and handwoven. Silk leaves no 
energy-footprint and is recycable. I believe that the future will have more focus on the 
environment and that we will work with more ecologic materials and instead of producing 
new products, we will recycle what we have through a recyclingsystem for textiles. The 
development of big companies also points in the direcetion that it will be natural for all 
companies to have a Code of conduct and work with Corporal Social Responsility.



Keywords: environmental issues, social issues, recycled materials, silk, lyocell, TENCEL®, 
materialsupplier, manufacturer, organic, chemichals, Corporal Social Responsibility (CSR), 
Code of conduct (CoC)
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1. Inledning

På 1960-talet påbörjade utflyttningen av den svenska textilindustrin till länder med lägre 
produktionskostnader och idag finns knappt några fabriker eller möjligheter till tillverkning kvar i 
Sverige. På 1990-talet kom de första alarmerande rapporterna om exploaterade naturresurser och 
barnarbete, och på 2000-talet började man tala om hur västvärlden påverkar både arbetare i våra 
produktionsländer samt även vår miljö. I dokumentärfilmen ”White gold: The true cost of cotton” 
producerad av Environmental Justice Foundation (EJF) lyfts fakta fram kring vad konsumenter i 
västvärlden bidrar till. På grund av bomullsproduktionens vattenanvändning har Aral-sjön i 
Uzbekistan idag krympt till 15% av sin forna storlek. Detta har lett till minskat fiske och en 
ekonomisk katastrof i Aral-området. De som jobbar med bomullsodlingen är barn och människor 
som vägras rättigheter och en rimlig lön. Framförallt får arbetet stora hälsokonsekvenser som 
tuberkulos och cancer på grund av kemikalieanvändningen och de kemikalier som återfinns på 
Aral-sjöns uttorkade botten och som sprids för vinden i området.

Under 2011-2012 har artiklar publicerats angående behandlingen av arbetare i Kambodja. SVT 
Rapport publicerade i september 2011 artikeln H&M-arbetare kollapsar i Kambodja då 300 
anställda i H&M-fabriker svimmat. “Låga löner, undernäring, och kemikalier misstänks ligga 
bakom kollapserna.” enligt artikeln. I H&Ms fabrik M&V Manufacturing i Kambodja arbetar 4000 
anställda med en minimilön på 400 kr/månad, vilken anses för låg enligt facket. I artikeln lyfts det 
fram att: “Den oberoende utredningen slog fast att en av orsakerna var de låga lönerna som leder till 
dålig hälsa för arbetarna.” Artikeln ifrågasätter även om det här är priset man får betala för att 
kunna köpa billiga H&M-kläder: “Det är en vanlig missuppfattning att låga priser innebär sämre 
arbetsförhållanden, men så behöver det absolut inte vara.” säger Helena Helmersson, chef för 
sociala frågor på H&M. 

I februari 2012 publicerades ännu en artikel, Kritik mot H&M i Kambodja av DN som lyfter fram 
den omdebatterade situationen på textilfabriker. H&M, GAP, Adidas och Puma får i artikeln kritik 
för låga löner och dåliga arbetsvillkor på fabriker i Kambodja. “Organisationen Asian Floor Wage 
Alliance anser att arbetsförhållandena bryter mot mänskliga rättigheter, och att minimilönen på 61 
dollar i månaden är otillräcklig, skriver Reuters.” Helena Helmersson, chef för H&Ms 
hållbarhetsarbete uttalar sig i artikeln om tidigare kritik: “Det har förekommit problem med 
massvimningar vid fabriker som levererar till flera olika företag, däribland H&M. Enligt Helena 
Helmersson har H&M anlitat konsulter som undersökt orsakerna till svimningarna och har kommit 
fram till att de kan bero på att arbetarna saknar möjligheter att klaga, eller att de arbetar mycket 
övertid.”

Något som lyfts fram i artikeln om H&M i DN är konsekvenserna ur en ekonomisk synvinkel, "är 
det här priset man får betala för att kunna köpa billiga H&M-kläder?". En produkt som tagit hänsyn 
till miljö och sociala aspekter i alla led torde bli dyrare, vilket ställs emot en marknad som kräver 
billiga textilier. Det är efterfrågan som styr utbudet på marknaden, och det är alltid någon i 
produktionsledet som behöver betala för pressade priser. Det blir allt vanligare med nya och 
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miljövänliga material på marknaden, vilket möter marknadens krav på mer etiska produkter. 
Samtidigt har bomullspriset ökat 70% de senaste åren, vilket också gör att företagen ur ett 
ekonomiskt perspektiv behöver hitta alternativa material som möter kundens behov både då det 
kommer till pris och etik.

Men textilier kan utöver den skada den åsamkar miljön och arbetare under produktionen även skada 
användaren. I artikeln Cancerframkallande kläder tar tidningen Habit upp det som TV4 nyheterna 
rapporterade om sommaren 2011. Enstaka plagg från koncernen IC companys med varumärkena 
Part Two, Cottonfield och In Wear uppges innehålla alltför höga halter cancerframkallande ämnen. 
“Plaggen, som innehåller höga halter av azofärgämnen, nickel och sexvärt krom, återkallas efter 
larmrapporter i danska medier, uppger TV4 nyheterna.“

Flera företag har idag bemött kritiken och upprättat uppförandekoder för hur det får gå till på 
fabriker samt CSR-rapporter där de beskriver hur de ska ta sitt ansvar. En uppförandekod är 
skriftliga regler för företagets verksamhet, det är företagen själva som upprättar dem och är ett 
frivilligt åtagande. En uppförandekod ska enligt Fair trade center baseras på internationellt 
överenskomna regler som tagits fram av Internationella Arbetsorganisationen (ILO), konventionen 
om barns rättigheter, den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och lagstiftningen i 
det aktuella landet och därför innehålla följande:
- Rätten till fackföreningsfrihet
- Förbud mot barnarbete och tvångsarbete 
- Förbud mot diskriminering 
- Försäkran om reglerad arbetstid 
- Riktiga anställningar 
- En säker arbetsmiljö garanteras 
- Korrekta löner skall garanteras

Flera stora svenska modeföretag har idag upprättat uppförandekoder eller Codes of Conduct (CoC) 
som det heter på Engelska, där ibland Lindex, KappAhl och H&M. Såhär redogör KappAhl för 
deras uppförandekod i deras senaste CSR-rapport: “Vi har i många år jobbat med att förbättra 
arbetsvillkoren ute på de fabriker som producerar plagg och andra produkter åt oss. Deras anställda 
skall ha en skälig lön och ha en säker och hälsosam arbetsmiljö.” KappAhls uppförandekod baseras 
bland annat på FNs deklaration om mänskliga rättigheter, FNs barnkonvention och International 
Labour Organizations (ILO) konventioner om arbetsrätt och arbetsvillkor samt lokala lagar och 
förordningar. Lindex uppförandekod är en del av ett större Europeiskt samarbete, BSCI – Business 
Social Compliance Initiative, ett samarbete mellan flera europeiska detaljhandlare. BSCIs 
uppförandekod baseras på FNs deklaration om mänskliga rättigheter, FNs barnkonvention och ILOs 
konventioner. Uppförandekoden innebär bland annat att Lindex leverantörer ska följa 
tillverkningslandets arbetslagar och andra tillämpliga lagar, regler och föreskrifter. Leverantören 
ska också tillåta att Lindex och externa oberoende inspektörer kontrollerar att uppförandekoden 
följs. H&Ms uppförandekod grundar sig även den på ILOs konventioner, FNs barnkonvention och 
lokala lagar.
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Vad vi kan se har dessa större företag som H&M, Lindex och KappAhl tillsammans med många fler 
inkorporerat det sociala och miljömässiga hänsynstagandet och deras CSR-arbete som en del av sin 
affärsidé. Hur ser möjligheterna ut för ett betydligt mindre företag att göra detsamma?

1.1. Kortfattad företagspresentation

Skådespelerskan och programledaren Madeleine Elfstrand driver sedan hösten 2004 livsstilsbutiken 
MAD ELF ART av och med Madeleine Elfstrand på Sibyllegatan 51 på Östermalm i Stockholm. 
Med ett "gediget sortiment - mjuka kvinnliga linjer möter upp i dammig rock 'n roll" är Madeleines 
affärsidé. Missionen är att ge sina gäster inspiration till att sträcka på sig, våga skratta lite högre och 
ge sig själva chansen att blomma fullt ut. Madeleine har även en stor ambition att jobba så mycket 
som möjligt med ekologiska och fair-trade produkter. MAD ELF ART blev 2009 utsedd till en av 
Sveriges bästa butiker av Plaza kvinna.

Butiken MAD ELF ART

Sortimentet består av handplockade designerplagg samt väl valda skönhetsprodukter i mellan- och 
högre prissegmentet. Märken som saluförs är Transit par such, Melmelli, Loft, Faliero Sarti, Tone 
Barker, Avoca, Stella Nova, Lysgaard, TiMo, AntikBatik, Slowmotion, DeeDay, Gossip, Debbie 
Boots, FlyBirdFly, Epice, Eko Lyx Spa från Abhana, hudvård från Cath Kidston med flera. 
Madeleine tillverkar även en egen ekologisk parfym samt tillverkar handgjorda och handfärgade 
sjalar och klänningar i silke och ångbehandlad viskos. Klänningen som är en klassisk modell har 
Madeleine kallat för vad den är, An old friend. I dagsläget har Madeleine enbart tid för att tillverka 
sin egen parfym och vill därför lägga ut sin klänning och senare även andra designs i produktion.
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MAD ELF ART vill börja med att producera 60 klänningar i fem olika tryck/färger x12 (två XS, tre 
S, tre M, tre L, en XL). De material för klänningen jag kommer att titta närmre på är silke och 
lyocell eller TENCEL® som miljövänligt alternativ till viskos. Om ordern är tillfredsställande 
kommer en snabb uppföljning göras och en order om ytterligare 120 klänningar läggas.

Min uppgift är att lokalisera materialleverantörer och producenter till denna kollektion. Att 
undersöka alternativa vägar för en miljö- och socialt accepterad produktion med plagg som 
samtidigt har en hög modegrad.
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2. Syfte

Syftet är att undersöka vilka alternativ MAD ELF ART kan arbeta med för att säkra affärsidéns mål 
med tanke på miljö och sociala aspekter i produktionen.
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3. Problemformulering och forskningsfrågor

I inledningen belyste jag problematiken kring miljövänliga material och konsekvenserna ur en 
ekonomisk synvinkel. TV4 sände nyligen ett nyhetsinslag kring de kemikalier som återfinns i textil, 
om hur de inte enbart är farliga för miljön under tillverkning, utan även vid användning och då vi 
kastar dem på grund av de kemikalier som då finns kvar i plagget. Vilka material finns idag 
tillgängliga på marknaden för att försäkra en miljövänlig produkt?

Under de senaste åren har trendvågen ”fast-fashion” kommit med stora företag som Gina tricot i 
spetsen, med slogans som ”nyheter varje vecka”. Fast fashion är modekedjor med låga priser, snabb 
omsättningshastighet och ständiga nyheter. Som jag belyste i inledningen finns det  undersökningar 
som pekar på att  tillverkning av billiga textiler innebär låga löner  och sämre levnadsvillkor för 
arbetare. Ett större behov av kvalitet och miljöengagemang verkar dock finnas och vi spår en 
återgång till ”slow-fashion”, motsatsen, då allt högre krav ställs från konsumentens sida på 
hållbarhet. Det blir allt vanligare att företag på eget bevåg upprättar uppförandekoder för att bland 
annat rimliga löner ska utbetalas på fabriker. Hur kan man som beställare säkerställa att 
produktionen sker under socialt acceptabla former?
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4. Avgränsningar

I mitt arbete har jag valt att avgränsa mig till att undersöka sociala och miljöaspekter vid produktion 
och materialval därför att det idag kommit flera nya material och produktionsprocesser, som är mer 
eller mindre miljövänliga. Jag vill undersöka olika material och produktionssätt, titta på hur 
miljövänliga de är samt hur de påverkar arbetare under tillverkningen. Jag har avgränsat arbetet till 
att enbart undersöka produktionen, och kommer därför inte att titta på logistiken, vilken kan ha en 
stor miljöpåverkan. Jag har valt bort logistik därför att jag velat titta närmre på något som just nu är 
väldigt diskuterat i media, vilket är just miljövänliga material och anställdas situation på 
tillverkningsfabrikerna.

Jag har avgränsat arbetet till att undersöka de textila materialen som är relevanta för klänningen 
som ska produceras. Tidigare har klänningen tillverkats i viskos då det ger ett fint fall och mjukt 
grepp. Därför kommer jag att titta närmre på viskos, som är en reganatfiber. En regenatfiber 
kommer ifrån naturen, i detta fall trä, och görs på kemisk väg till ett textilt material. Jag kommer att 
titta närmre på produktionssättet för viskos och om det är aktuellt för oss. Ett material som är 
relativt nytt och som är klassat som en miljövänlig fiber är lyocell. Även lyocell är en regenatfiber, 
med samma egenskaper som viskos och jag kommer därför att även titta på det materialet. Jag 
kommer att titta på produktionssätt för lyocell, som tillverkas på kemisk väg men till skillnad ifrån 
viskos i ett slutet system, och ska därför vara miljövänligt, vilket är väldigt aktuellt för oss. 
Slutligen kommer jag att titta på silke, därför att även det är ett material som har ett vackert fall och 
mjukt grepp och är aktuellt för vår klänning. Silke är en naturfiber och jag kommer att titta närmre 
på produktionssätt och ekologisk produktion av materialet.
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5. Material och arbetsgång

Jag började detta arbete med att ha ett informellt samtal med företagets ägarinna Maldeine Elfstrand 
kring frågor som rör arbetets syfte och fakta. Vi sågs även under arbetets gång på Sibyllegatan 51 
för att informellt samtala om vilka materialval och produktionssätt som är aktuella. Jag har fört 
anteckningar vid våra samtal, vilka finns i mitt förvar.

Jag kontaktade fabriker, producenter och materialleverantörer via referenser från personliga 
kontakter i Asien. Jag har valt just Vietnam och Kambodja som potentiella produktionsländer då det 
är länder jag besökt och har branschkontakter i. Och därför att på så vis etablera en långsiktig och 
god relation med en lämplig leverantör och tillverkare och undvika att råka ut för problem och 
tillverkare som inte arbetar med sociala och miljöfrågor. De referenser jag använt mig av är aktörer 
i modebranschen som är väl bekanta med begreppen sociala och miljöaspekter. Jag har använt mig 
av min personliga kontakt Elizabeth Kiester som driver butikerna Wanderlust in Cambodia och som 
gjort flera ekologiska kollektioner. Jag har därför bett henne om att sätta mig i kontakt med fabriker 
och producenter som jobbar med miljö och sociala aspekter.  Jag har även kontaktat Kambodjanska 
moderådet då de är en stor aktör med stor kunskap om duktiga producenter i landet och som jobbar 
med miljö och sociala aspekter. Även de har kunnat sätta mig i kontakt med potentiella producenter. 
Jag kontaktade även en kvinna i Vietman vid namn Le Thom som jag träffat tidigare och en fabrik 
jag använt mig av tidigare, för att få kontakt med producenter i Vietnam.

Jag började med att kontakta den skräddare i Vietnam jag använt mig av tidigare samt Le Thom 
som har ett stort kontaktnät av fabriker. I Kambodja kontaktade jag Elizabeth Kiester och hon satte 
mig i förbindelse med Goel community som bereder textila material ekologiskt samt utbildar 
kvinnor i detta. Jag kontaktade även The Cambodian fashion council/Kambodjanska moderådet och 
via dem kom jag i förbindelse med två silkesproducenter i Vietnam, vid namn Kashaya silk och 
Sentosa silk, och även ett sömnadscenter som drivs av Janet Qtsbee. All konversation har skett på 
Engelska över e-mail och finns dokumenterad i mitt förvar.

Jag kontaktade dessa producenter och ställde frågor för att ta reda på om de kan göra en produkt av 
hög kvalitet och vilka alternativ till tillverkning som tar hänsyn till miljö och sociala aspekter som 
finns. Jag ställde frågor kring utbud av material, ekologiska material, mönster, färger, färgnings- 
och beredningprocess, produktionssätt, kvalitet, kvantitet, sömnad, fabriken, anställda, 
uppförandekod, möjlighet till besök, priser och  kontaktinformation. All konversation har skett på 
Engelska och över e-mail, därför finns våra fullständiga konversationer dokumenterade hos mig. 
Jag bad dem även att skicka material till mig som är viktigt för uppgiften. Det är bilder på deras 
produkter och plagg, samt prislistor som skickas över e-mail. Dessa finns i mitt förvar, samt 
dokumenterade i bilagan Materialleverantörer och producenter för An old friend by MAD ELF 
ART. Det är även materialprover, bilder och prislistor som skickas per post och som finns hos MAD 
ELF ART.  De svar och den information som jag fått ifrån leverantörer och fabriker finns 
sammanfattade i bilagan Materialleverantörer och producenter för An old friend by MAD ELF 
ART. Mitt mål är att lokalisera flera leverantörer och tillverkare för att kunna presentera flera 
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alternativ för företaget. Denna presentation kommer att finnas med, som den bilaga jag nämnt ovan, 
i slutet av arbetet och består av information om tillverkaren och leverantören, bilder och eventuella 
prisuppgifter.

Under arbetets gång fördjupade jag mig även i litterärt material. Jag använde mig av litteratur till 
kursen "Det ansvarsfulla modeföretaget", därför att det är litteratur som är väl centrerad kring miljö 
och sociala aspekter inom modebranschen. Jag har använt mig av boken Det ansvarsfulla företaget  
- Corporate Social responsibility i praktiken då den beskriver arbete med CSR och 
uppförandekoder. Jag har fördjupat mig i det eftersom det är konkreta handlingssätt för att jobba 
med miljö och sociala aspekter för företag, och även något som allt fler företag arbetar med mer 
eller mindre. Jag har även använt mig direkt av ILOs hemsida för att samla information om 
uppförandekoder. För att undersöka hur företag arbetar med miljö och sociala aspekter har jag 
använt mig av litteratur om Patagonia  Let my people go surfing – the education of a reluctant  
businessman. Jag har använt mig av litteratur om just Patagonia då de lägger stor vikt vid att arbeta 
med miljö och sociala aspekter. Jag har även sökt information om hur företagen H&M, Lindex och 
Kappahl arbetar med uppförandekoder och CSR direkt på deras hemsidor. Under mitt arbete med 
att hitta producenter har jag även använt mig av boken  Modefabriken  som beskriver den textila 
värdekedjan ifrån råvara till färdig produkt.

Jag använde även internet som ett verktyg för att samla information. Då miljö och sociala aspekter 
varit väl debatterade i media har jag använt mig mycket av tidningsartiklar där jag sökt information 
brett och källor med olika vinklar och ståndpunkter för att kunna jämföra och kritiskt granska.  Jag 
har använt mig av större källor och tidningar som Habit, DN och SVT, men även av mindre källor 
och hemsidor med debatterande artiklar.

Jag sökte information på internet om de material och produktionssätt som är aktuella för MAD ELF 
ART, vilka är silke, viskos och lyocell. Jag har tidigare kunskap och utbildning om materialens 
egenskaper och dess produktionssätt, men sökte på internet för att hitta ny information och artiklar 
som debatterar materialen och produktionssätten. Jag ville hitta källor som lyfter fram både för- och 
nackdelar med materialen och som gärna bidrar med nya tankegångar.

5.1. Metod

Jag har använt mig av en metod där jag samlat in både litterärt och empiriskt material. Jag har sökt 
litterärt material med flera olika vinklar och ståndpunkter för att kunna jämföra och kritiskt granska 
det. Mitt empiriska material som jag redogjort för ovan, har jag samlat in genom att kontakta 
leverantörer och producenter och ställa frågor direkt till dem. Det gjorde jag därför att jag ville få 
reda på vad som är möjligt att genomföra samt problematiken som finns kring att arbeta med miljö 
och sociala aspekter. På så vis hoppas jag inte bara att nå en slutsats kring de optimala alternativen 
för att jobba med sociala och miljöaspeketer rent teoretiskt enligt det litterära material jag använt 
mig av, utan även kring vad som är genomförbart rent praktiskt för MAD ELF ART.
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Jag har använt mig av en komparativ eller jämförande metod för att nå en slutsats, där jag jämfört 
både mitt empiriska och litterära material. Jag har valt en komparativ metod därför att jag velat ta 
del av flera olika och även nya ståndpunkter i ämnet och kunna kritiskt granska och ifrågasätta för- 
och nackdelar, för att  lära mig och därmed nå en så bra slutsats som möjligt.

Fördelarna med en komparativ metod är att kunna dra en slutsats utifrån att ha bedömt, granskat och 
jämfört flera olika källor, material och ståndpunkter. Nackdelarna med en komparativ metod är att 
det alltid finns mycket mer källor och åsikter att ta del av. Det är också både en nackdel och en 
fördel att ta del av och jämföra mindre källor som lyfter fram nya "fakta" och kritiskt gransakar. Det 
kan delvis vara en fördel att ta del av nya tankegångar, men då det är nya "fakta" kan källan också 
vara ogranskad och innehålla vinklat material som kanske till och med är felaktigt.
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6. Teoretisk referensram

Jag har genom litteraturstudier tillägnat mig ett sätt att tolka det jag studerar i relation till en 
teoretisk föreställning om hur olika variabler, orsaker eller fakta förhåller sig till varandra i det jag 
undersöker. Den kunskapen kan jag, i mitt material, pröva om de är relevanta med tanke på syftet. 
Jag kommer att presentera en värdekedja, från material till slutlig produkt, som kan fungera med de 
krav som företaget ställer på produkten. Jag kommer även att hämta erfarenheter från andra företag 
som strävar efter samma mål.

6. 1.  Två exempel på en ekologisk och social värdekedja i textil 
produktion

För att hämta erfarenheter om hur andra företag arbetar med sociala och miljöaspekter har jag valt 
att titta närmre på företaget Patagonia och H&M. Hur har företagen Patagonia och H&M 
konfronterat de ekologiska och sociala kraven i sin produktion?

I Let my people go surfing beskrivs den passionsdrivne grundaren av Patagonia Yvon Chouinards 
arbete med miljö och sociala aspekter. De var tidiga att arbeta med dessa frågor och nu börjar allt 
fler företag att ta efter. Patagonias miljö och sociala engagemang har inkorporerats i deras affärsidé 
och är något som starkt förknippas med Patagonias varumärke. Deras miljöarbete förstärker även 
deras affärsidé då de tillverkar kläder för utomhusaktiviteter såsom klättring, surfing, skidåkning, 
flugfiske och löpning. Dessa aktiviteter kräver enligt Patagonia en hälsosam naturlig omgivning.

Patagonia arbetar med ”storytelling”, vilket innebär att de berättar om ett aktuellt miljöproblem för 
att uppmärksamma att de jobbar med detta och varför. Ett exempel på detta är en reklamposter med 
en bild av surfaren Chris Malloy, där han citeras: "I've never voted. You can't be a surfer and not 
see the impact of pollution and sawage in the water. The oceans getting hammered. I want to see 
change. I am voting for people who put the environment first. I'd never registered to vote. But this 
year I have. This novemver 2nd, get out and vote for what matters to you." Under står det med stora 
bokstäver: "Vote the environment" och "Patagonia". Detta visar på hur starkt de inkorporerat deras 
miljöarbete i deras affärsidé och förknippas med det.

Patagonia driver ett transparent arbete med CSR och har etablerat en uppförandekod med hur 
förhållandena på deras tillverkningsfabriker ska se ut. Patagonias uppförandekod innehåller 
följande:

• Inget tvångsarbete
• Inget barnarbete
• Inga trakasserier, misshandel eller våld
• Ingen diskriminering
• En hälsosam och säker arbetsplats
• Frihet att organisera sig och ta del av kollektivavtal
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• Löner och bidrag utbetalas efter lag
• Max. 60 timmars arbetsvecka där övertid ska kompenseras enligt timlön
• Kvinnor, funktionshindrade, etniska minoriteter och U.S. veteraner ska inte diskrimineras
• Miljökrav
• Kvalitet
• QA-personal som säkrar kvalitet
• Inga icke godkända underleverantörer
• Lokala lagar följs

Patagonias produktionsfilosofi är ”Make the best product, cause no unnessasary harm”.  Yvon 
Chouinard, grundaren till Patagonia, har fokuserat på hållbarhet i varje led och stor fokus har legat 
på framförallt materialet. De var de första att arbeta med återvunnen polyester, där man återvunnit 
PET-flaskor till polyester. Utöver återvunna material använder de sig även till stor del av 
ekologiska material, såsom ekologisk bomull.

Patagonia är med i samarbetsinitiativet 1% for the planet. 1% for the planet är en organisation med 
företag som säger sig inse den verkliga kostnaden i att göra affärer och därmed skänker 1% av allt 
de säljer till välgörenhetsorganisationer för att kompensera detta. De använder sig även av "The 
footprint chronicles" för att spåra det fotavtryck de sätter på miljön och "Common threads 
initiative"  för att reducera sitt fotavtryck på miljön. De driver de även kampanjen "Our common 
waters" som just nu uppmärksammar vattenkomsumtion. 

Chouinard säger dock att Patagonia aldrig kommer att bli perfekta, men att de strävar efter det.

H&M tappade i år sin plats i listan över världens mest etiska företag. Det är en årlig rapport från 
forskningsbaserade tankesmedjan Ethisphere där 145 företag från 48 branscher kvalade in 2012. 
"Klädjätten har ramlat ur listan över världens mest etiska företag... Listan har tagits fram i sex år 
och endast 23 företag har kvalat in alla år, ett av dem är klädföretaget Patagonia." skriver tidningen 
Habit.

Den svenska modejätten H&M strävar efter att ligga i framkant med och inkorporera deras 
hållbarhetsarbete i deras affärsidé, samtidigt som de det senaste året fått utstå stark kritik ifrån 
media.

Såhär skriver de på sin hemsida under “Företagsansvar”: “H&M:s affärsidé är att erbjuda våra 
kunder mode och kvalitet till bästa pris. På H&M betyder kvalitet inte bara att våra produkter ska 
motsvara eller överträffa kundernas förväntningar. Det betyder också att tillverkningen ska ske 
under goda förhållanden och att våra kunder ska vara nöjda med oss som företag. Att ta ansvar för 
hur människor och miljö påverkas av vår verksamhet är också en viktig förutsättning för att H&M 
ska växa med fortsatt god lönsamhet.” 
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H&M gör en gång per säsong en kollektion vid namn “Conscious collection”. Detta ska vara en 
miljövänlig och hållbar kollektion som de även bedriver mycket marknadsföring kring. De tre 
material H&M använder sig av i dessa kollektioner är följande:
1. Ekologiska material – tillverkade av organiskt odlade fibrer, utan påverkan av kemiska 
bekämpningsmedel eller konstgödsel.
2. Återvunna material – tillverkade av textilrester, vilket minskar vatten-, energi- och kemisk 
användning. 
3. TENCEL ®/Lyocell – tillverkas av FSC-certifierad (certifierad av Forest Stewardship Council) 
cellulosa i ett slutet system.
Även i deras övriga säsongskollektioner lägger H&M fokus på miljövänliga material, och idag är de 
den största användaren i världen av ekologisk bomull. H&M-gruppen blev nyligen utsedda till 
bland de 20 mest hållbara märkena av Holländska konsumentorganisationen GoedeWear som 
nyligen publicerade deras årliga undersökning "garment checker".

H&M jobbar med CSR som står för Corporal Social Responsibility, på svenska företagens 
samhällsansvar och strävar efter att vara helt transparenta i deras arbete och presenterar årligen 
deras “Conscious actions Sustainability report”. De har upprättat en uppförandekod som ska 
efterlevas på fabrikerna, som grundar sig på ILOs konventioner, FNs barnkonvention och lokala 
lagar.

På sin hemsida skriver H&M: "Conscious - is the name for all the work we do to offer you more 
sustainable fashion, both today and tomorrow. Our vision is that all business operations shall be run 
in a way that is economically, socially and environmentally sustainable." H&M driver liksom 
Patagonia samarbetsinitiativ, bland annat projektet All for children tillsammans med UNICEF. 
"25% of the sales price from the current All for Children collection were be donated to protect 
children’s rights in Bangladesh" 

6.2. Aktuella material för linjen An old friend

Klänningen An old friend ska tillverkas i silke och/eller viskos eller lyocell. Jag har fördjupat mig i 
framförallt två av dessa material, silke och det miljövänliga alternativet till viskos, lyocell.

Silke är ett material som använts i decennier för dess luxuösa utseende och drapering. Materialet 
kommer från Mullberry-silkesmasken som då den är fullvuxen, spinner en kokong åt sig själv. 
Materialet i kokongen är en enda lång fiber, en filamentfiber, men om silkeslarven bryter sin 
kokong och tar sig ut så bryts även fibern sönder. Därför läggs kokongerna i kokande vatten och 
silkesmasken dör vid produktion. Sedan spolas silkestråden upp på spolar som en enda lång tråd.

Ett etiskt alternativ till detta beskrivs i Fiber2fashions artikel Weaving an ethical story:  Organic 
silk fibres. Vissa silkesproducenter låter silkesmasken ta sig ur kokongen trots att silkesfibern då 
bryts till flera. Sedan avklistras silke från sericin, vilket är ett naturligt klister i silke, och spinns 
därefter till en lång fiber så som man spinner hampa eller bomull. Detta material kan få en liten 
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annan färg och känsla, då silkesmasken utsöndrar en vätska då den bryter sig ut. Detta silke kan 
identifieras av ett tränat öga och kallas för Ahimsa-silke. 

Ekologisk silke produceras av Muga-silkeslarver, den är inte blekt och har en naturlig guld-nyans 
som fördjupas efter tvätt. För att silket ska vara ekologisk krävs det att man vidtar åtgärder vid 
kemikalieanvändning under tillverkning och odling.  

Silke går att att kompostera och bryts ner naturligt. Den går att tillverka helt ekologiskt och lämnar 
inget energi-fotavtryck och är därför även idealisk för hållbar produktion. Den är även idealisk för 
återvinning och kan därför återanvändas till ny textil. I artikeln Mode + hållbarhet = sant! talar 
Peter Askulv, grundaren och designern bakom Klättermusen, om återvunnen textil. De skapar 
friluftskläder och vann 2011 ELLE och H&Ms designstipendium för hållbarhet. ”Vi försöker 
konstant öka vår användning av återvunnen nylon och vi jobbar med ett återlämningssystem där alla 
produkter vi säljer efter att de blivit utslitna kan återlämnas till oss i utbyte mot en pant...I framtiden 
skulle vi vilja se ett fullfjädrat system för att återvinna alla typer av polyester och syntetiska 
tygfibrer...Vi hoppas att alla stora företag kommer följa vårat exempel och införa pant på sina 
plagg...” säger Askulv.

Materialet viskos är en regenatfiber, vilket innebär att det är en fiber gjord på cellulosa eller trä som 
på kemisk väg bryts ner till en textil fiber. Under den kemiska processen släpps dock mycket 
kemikalier ut. Men nu har ett miljövänligt alternativ till denna dykt upp som heter lyocell eller 
TENCEL®  som även den är en regenatfiber. Materialen har samma grepp och utseende och liknar 
bomull men med ett mjukare grepp och fall. 

När lyocell tillverkas jobbar man i ett slutet system vilket innebär att 99% av alla kemikalier 
återanvänds, vilket innebär att miljöpåverkan under produktionen är minimal. Följande 
produktionssteg genomgås: 

1) En flytande vätska görs av trä
2) Spinning av lyocell-fiber från vätska 
3) Tvättning av lyocell
4) Färgning och spinning
5) Finishering till lyocell-material

Denna fiber har flera positiva aspekter ur ett miljöperspektiv och går även att återvinna. 

Men miljövänligt är inte alltid ekologiskt hävdar Organicclothing.com i artikeln Tencel:  
Sustainable but not necessarily healthy. Även om kemikalierna inte släpps ut i miljön kan de 
återfinnas i våra kläder och kan vara farliga för vår hälsa och framförallt för allergiker. Att kläder 
innehåller kemikalier som kan skada oss styrks även av en undersökning TV4. Här för man fram att 
kläder kan innehålla kemikalier som är farliga under användning av plagget och då vi kastar det. I 
artikeln  Kemikalieinspektör: Tvätta dina kläder uppmärksammar TV4 följande: "Bland de aktuella 
kemikalierna finns färgämnen, flamskyddsmedel och metaller som till exempel nickel. Syftet med 
kemikalierna kan också vara att kläderna inte ska mögla under transport, eller inte bli skrynkliga." 
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Trendanalytikern Cay Bond uttalar sig även i artikeln: "Konsumenterna vill ha kläder till låga 
priser, och det borgar inte för någon vidare kvalitet – jag tycker att folk bör vara mer misstäksamma 
när en kappa kostar hundra kronor. " Även SVT rapport uppmärksammar Greenpeaces  rapport om 
kemikalier i kläder i artikeln Farliga kemikalier kvar i kläder: "Greenpeace har undersökt olika 
textilprodukter från flera stora och kända tillverkare som finns över hela världen. I två tredjedelar av 
de 78 produkter som man testade hittades det miljöfarliga ämnet nonylfenolextoxylat. När det 
släpps ut och bryts ner i naturen så skapas ett ämne som kan vara hormonstörande och som kan ge 
fosterskador. Det är en väldigt farlig kemikalie som EU förbjudit i textiltillverkningen. I kläder från 
H&M hittade man miljögiftet i 4 av 6 inköpta plagg."

6.3. Corporal Social Reponsibility (CSR) – Företagens samhällsansvar

I Det ansvarsfulla företaget beskrivs det utförligt hur vi som företag kan ta ansvar för miljö och 
sociala frågor och varför vi bör göra det. Löhman och Steinholtz uppmanar till att arbeta med CSR 
samt policys och regler i företaget. CSR står för Corporal Social Responsibility, på svenska 
företagens samhällsansvar. Detta beskriver hur ett företag väljer att arbeta med att ta ansvar för 
miljö och sociala aspekter, och många företag presenterar nu årligen en CSR-rapport för att 
dokumentera sitt arbete. 

Fördelar att jobba med CSR menar Löhman och Steinholtz är att personal sätter värde i att jobba på 
ett företag som arbetar med hållbarhet och tar samhällsansvar. En annan fördel är att bemöta 
kundens krav som ökar allt mer och man menar att konsumera idag har blivit viktigare än att rösta.

Här beskrivs även de tre grundläggande fundamenten för arbetet med CSR i praktiken, vilka är 
existensberättigande, värderingsgrunden och intressentbilden. Dessa tre definerar företagets roll 
som ansvarstagande. Värderingsgrunden är ett företags DNA och vad de står för och vilket alla 
starka varumärken bygger på. Intressentbilden innebär att alla intressenter påverkas av företagets 
åtgärder och även själv kan påverka dem. Som intressenter avses ekonomi, ägare, kunder m.fl. och 
idag diskuteras det även om miljön ska anses som en intressent. Existensberättigandet diskuterar 
varför företaget ska finnas till och varför det är viktigt att de gör det.

6.4. Code of conduct – Uppförandekod

För att ta  ansvar både för anställda i produktionen och för miljön kan företag införa en 
uppförandekod eller en Code of conduct som ska efterlevas på tillverkningsfabriken. En 
uppförandekod följer ofta ILOs, International Labour Association, åtta kärnkonventioner. ILO är 
FNs fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. En uppförandekod bör även ta hänsyn till 
FNs konvention om barns rättigheter och mänskliga rättigheter, samt lokala lagar.

Detta är ett exempel på en uppförandekod som följer ILOs åtta kärnkonventioner:
• anställning och arbete är frivilligt
• ingen diskriminering förekommer på arbetsplatsen
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• barnarbete förekommer inte
• det råder organisationsfrihet och rätt till kollektivavtal
• löner som går att leva på betalas ut efter bestämmelser
• arbetstimmar/dagar är rimliga
• arbetsförhållanden är anständiga
• inga disciplinära bestraffningar förekommer

För att försäkra sig om att sin uppförandekod efterlevs bör så kallade audits eller 
fabriksgranskningar göras föranmält och kontinuerligt på fabriken.
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7. Resultat och diskussion

Mitt syfte med detta arbete har varit att undersöka vilka alternativ MAD ELF ART kan arbeta med 
för att säkra affärsidéns mål med tanke på miljö och sociala aspekter i produktionen. Jag fick 
information från flera materialleverantörer och producenter i syfte att svara upp mot de krav jag 
ställde. 

I Vietnam togs kontakt med en skräddare samt en fabrik genom rekommendation från min 
uppgiftslämnare där, Le Thom. Tyvärr fungerade inte kommunikationen bra och jag fick inte svar 
på de frågor jag ställde kring bland annat ekologi och sociala aspekter. Jag fick heller inga 
materialprover, bilder och företagen hade inga hemsidor. På grund av brist på svar och information 
ifrån producenterna valde jag därför att gå vidare med andra.

Jag hade bättre lycka med att finna materialleverantör och producenter i Kambodja via Elizabeth 
Kiester. En av anledningarna till detta kan vara att Elizabeth själv arbetar med ekologiska 
kollektioner och är väl bekant med CSR, därför kunde hon rekommendera producenter för just det 
ändamålet. Elizabeth satte mig i förbindelse med Goel community som tillverkar och bereder 
material ekologiskt. Goel community är specialiserade på just ekologisk tillverkning och produktion 
samt arbetar aktivt med att utbilda lokala kvinnor i detta för att skapa arbetsmöjligheter och bättre 
livsförhållanden i provinsen. Problemet här och vid andra fabriker jag fått kontakt med är att vår 
kvantitet har varit för liten. Här ser vi problematiken med en småskalig produktion, medan ett 
företag med en storskalig produktion har lättare att ställa krav och förhandla kring både CSR, priser 
och kvantitet. Det sömnadscenter jag förhandlat med hade istället inte kunskapen som krävs för 
sömnaden av  klänningen. Men vi kunde slutligen göra en kompromiss vad gäller kvantiteten per 
färg/mönster med Goel community och har därför möjlighet att både beställa ekologiskt material 
samt producera linjen hos dem.

Via the Cambodian fashion council sattes jag även i förbindelse med två silkesproducenter vid 
namn Kashaya silk och Sentosa silk. Vi har haft en god och rak kommunikation och jag har fått 
flera materialprover, bilder på färdiga plagg, tillgång till hemsidor samt priser. Dock är inte dessa 
leverantörer specialiserade på ekologisk tillverkning, även om en av dem kan erbjuda det, men är 
båda intresserade av att tillverka efterfrågad kvantitet.

Då jag ställt frågor både kring ekologisk tillverkning men även sociala omständigheter på 
fabrikerna, har de fabriker jag gått vidare med alla visat öppenhet för att följa en uppförandekod. De 
har även varit helt öppna för besök och framtida audits på fabriken, som är kanske helt avgörande 
för ett företag att kontrollera att uppförandekoden efterlevs. Goel community är dessutom ett 
samhällsprojekt som strävar efter att just förbättra arbetssituationen och levnadsvillkoren i 
provinsen.
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Utifrån den litteratur jag tagit del av har jag kommit fram till att valet av material är avgörande för 
en kollektions hållbarhet. Framförallt ur ett miljöperspektiv, men även ur ett socialt perspektiv då 
inte bara miljön drabbas av exempelvis kemikalier, utan även de som arbetar med produktionen.

Lyocell är ett material som klassas som ett miljövänligt material, men är det ekologiskt? 
Personligen har jag tagit för givet att dessa går hand i hand, men enligt den litteratur jag tagit till 
mig har jag förstått att så inte alltid är fallet. Lyocell tas fram på kemisk väg, men då den tillverkas i 
ett slutet system och inga kemikalier släpps ut i naturen så är påverkan på miljön minimal. Men hur 
mycket kemikalier finns kvar i plagget och hur påverkar det oss? Kan det leda till allergier och vara 
skadligt för hälsan vid användning? Och även om påverkan på miljön är minimal under tillverkning, 
är den även det då vi tvättar och slutligen kastar plagget? TV4 nyheterna hade ett inslag om hur 
mycket kemikalier som finns kvar i plagg då vi kastar dem efter användning och hur det påverkar 
miljön negativt. Detta är väldigt intressant då man undersöker om lyocell är miljövänligt. 

Jag tror inte att vi bör ta helt avstånd från nya kemiska miljövänliga material, men jag tror att vi bör 
vara vaksamma då kemikalier är med i bilden och se helheten för hur de påverkar oss och vår 
omvärld.

Silke är till skillnad från Lyocell ett helt naturligt material som kommer från silkesmasken. Silke 
går att producera fullkomligt ekologiskt, och lämnar inte något energi-fotavtryck. Silke går även att 
återvinna, vilket idag blir allt vanligare, och i ett återvinningssystem för textilier skulle materialet 
kunna återanvändas.
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8. Slutsats med rekommendationer

Vad jag upptäckt både under mitt eget arbete och genom den litteratur jag tagit del av är att 
materialet är kanske det viktigaste då vi tar fram ett plagg, inte bara ur ett estetiskt och komfort 
perspektiv utan också ur ett miljö- och socialt perspektiv. Därför är det valet oerhört viktigt och 
påverkar i slutändan både plagget i sig, vår miljö och även oss människor. 

Patagonia var först med att återvinna material och gjorde då en fleecetröja av återvunna PET-
flaskor. Det svenska företaget Klättermusen vill nu ta detta ett steg längre och upprätta ett 
återvinningssystem för textilier och införa pant på de kläder vi köper. Silke är ett material som är 
idealiskt att producera ekologiskt, lämnar inget fotavtryck och i slutändan går det även att återvinna. 
Att ta vara på det vi redan producerat och upprätta ett återvinningssystem är om något en 
framtidslösning och en hållbar sådan.

För MAD ELF ART som vill jobba med miljö- och sociala frågor är materialvalet det som kan göra 
deras kollektion till miljövänlig istället för en miljöbov. För An old friend är ekologiskt producerad, 
vävd och beredd silke det hållbaraste alternativet. I en ideal framtid med ett återvinningssystem kan 
dessa klänningar sedan återvinnas.

Företaget Goel community är ett företag som specialiserar sig på ekologisk beredning och 
tillverkning. Det är ett utvecklingsprojekt som drivs av ett par i Kambodja där målet är att utbilda 
lokala kvinnor i produktionstekniker för att öka arbetstillfällen och främja samhället. Hos Goel 
community kan klänningen tillverkas i 100% ekologisk silke. Då Goel community är specialiserade 
på just ekologisk tillverkning och strävar efter att utbilda inom detta, är dom det bästa alternativet 
till producent för linjen.

Materialvalet påverkar inte bara miljön utan även människorna som arbetar med det under 
produktion. Därför är ett ekologiskt material att föredra att arbeta med för tillverkaren, framför att 
arbeta med kemikalier. För att ta ett socialt ansvar är det viktigt att vara mån om att materialvalet 
inte påverkar tillverkaren och därför uppföra regler och policys på fabriken angående hur 
exempelvis kemikalier ska hanteras, eller vilka rättigheter de anställda har. Det bästa sättet för 
MAD ELF ART att se till att sociala aspekter tas hänsyn till är att upprätta en uppförandekod som 
ska följas på den fabrik företaget använder. För att försäkra sig om att  ha en utförlig uppförandekod 
så är det önskvärt att följa ILO's åtta kärnkonventioner samt FN's barnknovention och konvention 
om mänskliga rättigheter samt lokala lagar. Det är viktigt att vara transparent i sitt arbete med CSR 
och därför är det även att rekommendera att  MAD ELF ART årligen skriver en CSR-rapport över 
hur de arbetar med att ta samhällsansvar. Detta blir även en kommunikation utåt mot intressenter 
och kunder som kan ta del av hur företaget arbetar mer ingående.

MAD ELF ART saluför plagg i det mellan- och högre prissegmentet, vilket är önskvärt då denna 
linje torde bli dyrare än en linje producerad på traditionellt vis. Därför är det viktigt att just 
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kommunicera till kunden att tillverkningen sker med sociala och miljöaspekter i åtanke, detta bör 
nämligen vara köpstimulerande för kunden. Ett sätt att kommunicera detta till kunden i butik är att 
ha hangtags på plagget där det framgår att plagget tagit mesta möjliga hänsyn till miljö och sociala 
aspekter, och att det är fair-trade och av ekologiskt material. Detta ger kunden ett mervärde och gör 
att kunden "känner i plagget" värdet av det högre priset. Det är viktigt för MAD ELF ART att 
kommunicera sitt CSR-arbete i butik och i sin rapport, men även utåt i media och på mässor. På så 
vis kommmer företaget att inkorporera sitt CSR-arbete i sin affärsidé och förknippas med ekologi 
och fair-trade.

Om MAD ELF ART följer de här rekommendationerna i sin produktion, har de gjort sitt yttersta för 
att ta hänsyn till miljö och sociala aspekter. Men går det att bli perfekt? Här tycker jag att Patagonia 
får bli mitt svar, som visar att genom engagemang och passion går det att driva igenom nya idéer 
och lösningar och samtidigt bli lönsamma. Patagonia har  sagt att de aldrig blir perfekta, men att de 
strävar efter det. Det finns alltid två sidor av allting, och ingenting är någonsin svart eller vitt. Men 
vi kan alla göra vårat bästa, försöka att vara medvetna om vår påverkan av omgivningen och sträva 
efter att göra det bästa vi kan. Då kommer vi att kunna göra de bästa produkterna möjligt, för både 
människa och miljö.
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Bilagor

Materialleverantörer och producenter för An old friend by MAD ELF ART

Nedan följer en presentation av potentiella materialleverantörer och producenter för linjen An old 
friend by MAD ELF ART.

Goel community

Kontakt: 
Jung Minh Han
goelcommunity@yahoo.com
Telefon: 012-249 147
Adress:
P.O. Box 2439
Phnom Penh 3
Cambodia

Om:
Goel community är ett utvecklingsprojekt som grundades 2006 av Mr Han och Mrs Han. De lär ut 
naturlig och ekologisk beredning-, färgning- och väveriteknik till studenter i Takeo-provinsen i 
södra Kambodja. 

Produktion:
De producerar dockor, barnprodukter och kläder av silke och bomullsgarn som importeras ifrån 
Vietnam.

De kan väva de färger/mönster vi önskar, men ekologisk färgning har dock viss begränsning. 
Minimum per färg/mönster är 60 meter. Med den kvantitet vi önskar, som är 12 klänningar per 
färg/mönster, blir det dock bara ca 25-30 meter per färg/mönster. Vi kan dock få tre olika färger på 
60 meter, exempelvis de 20 första meter i ivory, de nästa 20 i brun och de sista i en mörkare färg.

Goel community är ett ideellt projekt där man strävar efter att utbilda människor för att stärka 
samhället då det kommer till utbildning, jobb och ekonomi. De lär ut metoder som tar hänsyn till 
arbetare och miljö, och använder sig av ekologisk färgning och beredning. Minimilöner utbetalas. 
Goel community är öppna  för att arbeta efter en uppförandekod och välkomnar besök på fabriken.

Kostnader:
1x1 meter naturfärgat, ekologiskt och handvävt 100% silke kostar 16$. Dagens uppdaterade 
dollarkurs 2011-05-18 är 6,2975 vilket innebär att materialet kostar 100,76 kr meter. Om vi väljer 
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att beställa 120 meter totalt i sex färger/mönster blir detta 72 klänningar och materialkostnaden 
hamnar på totalt 12091,2  kr och 167,9 per klänning.

Referens:
Elizabeth Kiester

Sentosa silk

Kontakt:
Managing director: Seng Takakneary
md@sentosasilk.com
www.sentosasilk.com
Business coordinator: Ms Maly
Showroom-telefon: 023 22 29 74
Mobiltelefon: 012 962 911
Adress: 
Shop No. 33
Street Sothearos
Coner street 178
Phnom Penh
Cambodia

Om:
Sentosa silk ligger i Phnom Penh och drivs av Mrs Seng Takakneary.

Produktion: 
Senstosa silk jobbar till stor del med damkonfektion och klänningar. De är skickliga på sömnad och 
mönstring.

Sentosa silk har godkänt en liten kvantitet. De kan väva våra mönster och erbjuder även sina egna 
färger och mönster.

De kan erbjuda naturlig/ekologisk färgning och beredning av sitt silke. De har en egen fabrik där 
minimilöner utbetalas och är öppna för att arbeta efter vår uppförandekod. De välkomnar besök i 
fabriken.

Nedan följer bilder på deras kollektioner, urval av mönster och färger samt prislista.

Referens:
The Cambodia Fashion Council/Kambodjanska moderådet
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SENTOSA SILK CO.,LTD
#33, Street Sothearos, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.

Tel:(855) 23 222 974, H/P : (855) 12 962 911

Email : showroom@sentosasilk.com, md@sentosasilk.com

PACKING LIST FOR RAW MATERIAL
Nº Picture Ref. Items Code QTY. 

1 CL01GL 22,30  $28,00  $624,40 

2 CL02GL 3,55  $28,00  $99,40 

3 CL03GL 9,10  $28,00  $254,80 

4 CL04GL 21,80  $28,00  $610,40 

5 CL05GL 52,00  $28,00 

7 CL06GL 27,70  $28,00  $775,60 

8 CL07GL 14,40  $28,00  $403,20 

Unit Price 
(USD)

Total Amount 
(USD)

 $1 456,00 
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9 CL116 6,70  $25,00  $167,50 

10 CL137 4,30  $25,00  $107,50 

11 CL01SB 8,80  $25,00  $220,00 

12 CL143 2,85  $25,00  $71,25 

13 CL134 18,75  $25,00  $468,75 

14 CLG56 16,45  $25,00  $411,25 

14 CL144KR 25,15  $25,00  $628,75 

16 CLG17 17,60  $25,00  $440,00 

17 RCL133ST 20,50  $25,00  $512,50 

18 TCL151 13,35  $20,00  $267,00 

Total USD : 285,30 7518,30



Kashaya silk

Kontakt:
Katherine Theron
kashayasilk@gmail.com
Adress:
Kashaya silk
55Eo street 240
Khan Daun Penh
Phnom Penh
Cambodia

Om:
Kashaya silk drivs av amerikanskan Ms Katherine Theron och är silkesproducenter, vävericenter 
och har även ett team med sömmerskor. 

Produktion:
De producerar scarves, sjalar samt bomull och silke per meter. De kan erbjuda sina egna mönster 
eller väva våra. De erbjuder silke, men använder sig inte av ekologiska material, färg- och 
beredningssätt.

De har ett eget team av sömmerskor och är öppna för att arbeta efter vår uppförandekod och 
välkomnar besök på vävericentret.
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Bilder på MAD ELF ART

31



32



Besöksadress: Bryggaregatan 17  Postadress: 501 90 Borås  Hemsida: www.textilhogskolan.se
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