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Abstract 
In modern society globalisation is a fact within all industries, the textile industry included. Due to 
improvement in areas such as logistics and communication international trade have developed 
fast. As changes occur rapidly on the global market and companies must adjust and revise their 
processes in order to stay competitive. 
 
Because of the global price reduction consumers around the world expect low-price products, 
which mean that the companies have to find new ways to produce in a cost-efficient way. To 
maximize profit most of the textile production is situated in low-cost countries due to its labour-
intensive character. It is crucial for fashion companies to allocate their activities in their value-
chain effectively in order to reduce lead-times. Companies must co-operate within the value 
chain in order to be competitive on the market.  
 
Due to the fact that most textile companies produce in geographical distant countries problems 
occur. The distance makes it more difficult to shorten lead-times and it is also more difficult to 
control the suppliers. An alternative for the companies is to find a country close-by to produce in.  
 
Consumers used to base their purchasing decision on price and quality but today they are more 
well-informed and have other demands, amongst them ethical production. Because of this many 
companies have begun to implement CSR in their organisation which is an ethical and 
environmental way of conducting business.  
 
In our thesis we ask how a textile company organize their value chain with a ethical- and 
environmental perspective, what they may gain from it and how northern Africa is as a 
productioarea for southern Europe.  
 
We have had a hermeneutic approach throughout our essay. The aim is to understand the textile 
value-chain seen from an ethical and environmental perspective. A qualitative method of research 
has been applied since we made a case-study at a company called Mango. Secondary data has 
been obtained from literature and reports. A large part of our empirics has been gathered through 
interviews and our own experiences from visits in Spain and Morocco. 
 
The most distinct conclusion in our thesis is that companies who work with CSR have to 
implement it throughout the entire value chain. To make CSR efficient the company must have a 
ethical foundation based upon a well-defined code-of-conduct. Companies who practice an 
ethical production can gain competitive advantages but they must make their stakeholders aware 
of it. If they chose to produce in a country close-by they can receive other advantages within the 
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ethical and environmental area, such as shorter transports. What can be ascertained from our 
thesis is that there are more advantages than disadvantages for companies to produce in an ethical 
and environmental correct way.  
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Sammanfattning 
I dagens samhälle är globaliseringen ett faktum, så även inom den textila industrin. Förbättringar 
inom områden som logistik och kommunikation har bidragit till globaliseringens utveckling. På 
den internationella marknaden sker förändringar snabbt och företag måste anpassa sina processer 
efter dem för att vara konkurrenskraftiga. 
 
Den globala marknaden gör att priserna pressas alltmer vilket leder till att konsumenter förväntar 
sig ett lågt pris. Det medför att företag måste hitta ett kostnadseffektivt tillverkningssätt. 
Textilindustrin är en arbetsintensiv industri och för att göra produktionen så lönsam som möjligt 
sker den i låglöneländer. För  modeföretag är det essentiellt att effektivisera sina ledtider och 
fördela tiden mellan aktiviteterna i värdekedjan på ett tillfredställande sätt. Genom att samarbeta 
över de olika gränserna i värdekedjan kan textila företag öka sin konkurrenskraft.  
 
Det kan uppstå problem för företag inom beklädnadsbranschen om deras produktion ligger i ett 
geografiskt avlägset land. Distributionstiden förlängs och även kontrollen av leverantörerna kan 
försvåras. Ett alternativt tillvägagångssätt kan vara att företag istället lägger sin produktion i ett 
närliggande land. 
 
Konsumenter tog tidigare sina köpbeslut främst utifrån pris- och kvalitetsaspekter, men idag är de 
mer välinformerade och ställer andra krav. Många begär idag att företag ska vara etiska därför 
har allt fler textila företag börjat implementera CSR-arbete i organisationen vilket innebär att de 
frivilligt tar etik- och miljöhänsyn genom hela värdekedjan.  
 
I vår uppsats ställer vi oss därför frågan hur ett företag organiserar sin värdekedja utifrån ett etik- 
och miljöperspektiv, vilka för- och nackdelar som kan erhållas samt hur norra Afrika är som 
produktionsområde till södra Europa. 
 
Vid författandet av uppsatsen har vi utgått från ett hermeneutiskt tillvägagångssätt. Vi vill förstå 
flödet i en textil värdekedja sett från ett miljö- och etikperspektiv. En kvalitativ 
undersökningsmetod har använts då en fallstudie har utförts på det av oss valda företaget Mango. 
Vi har införskaffat teori genom sekundärdata från litteratur och rapporter. Stor del av vår empiri 
bygger på primärdata som har samlats in med hjälp av intervjuer och egna erfarenheter på plats i 
Spanien och Marocko. 
 
Den mest distinkta slutsatsen vi kunnat urskilja i uppsatsen är att företag som arbetar aktivt med 
etik- och miljöhänsyn måste implementera det i hela värdekedjan och se alla delar som en helhet 
för att lyckas. Ett effektivt CSR-arbete måste bygga på en välformulerad uppförandekod med 
substans. Företag som använder sig av etisk produktion kan vinna konkurrensfördelar tack vare 
det, men då är det av yttersta vikt att de kommunicerar ut budskapet till sina intressenter. Vid val 
av närliggande produktionsland kan ytterligare fördelar erhållas sett utifrån ett etik- och 
miljöperspektiv, till exempel kan här nämnas kortare transportsträckor Något vi kan konstatera är 
att det finns fler fördelar än nackdelar för ett textilföretag om de väljer att implementera etik- och 
miljöhänsyn i deras värdekedja. 

Nyckelord: Corporate Social Responsibility (CSR), värdekedja, närliggande produktion
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1 Inledning 
I kapitlet presenterar vi vår problembakgrund som genom en diskussion leder fram till våra 
problemformuleringar. Vi behandlar även uppsatsens problemavgränsningar och syfte samt 
redogör för nyckelbegrepp och uppsatsens disposition. För att förenkla för läsaren har vi även 
valt att här presentera det företag vi kommer att undersöka. 
 

1.1 Problembakgrund 
Konkurrensen i världen förändras ständigt till följd av globaliseringen, utvecklingen av 
informationssamhället och förändringar i konsumentbeteendet. Marknaden kan inte bortförklara 
de här fenomenen som trender utan måste acceptera dem som ett faktum. Förändringarna sker 
fort och företag på den globala marknaden måste anpassa sina processer till dem för att klara sig 
på en internationell scen. (van Weele 2005, s. 5-7, 23) 
 
I många delar av världen har handelsavtal upprättats, vilket förenklar handeln över gränser. 
Förbättringar inom områden som logistik och kommunikation är några av anledningarna till att 
globaliseringen har utvecklas, då det geografiska avståndet inte längre spelar en lika avgörande 
roll. (van Weele 2005, s. 5-6) 
 
Inom textilbranschen leder den globala handeln till att alltmer produktion förflyttas till 
låglöneländer. Den globala textila detaljhandeln domineras av ett fåtal stora företag som särskiljer 
sig med hjälp av pris. Textila företag som producerar inom låg- och mellanprissegmentet klarar 
inte längre av att producera i hemlandet. Till följd av den globala kostnadspressen förväntar sig 
konsumenterna allt lägre priser. (Singhal 2004) 
 
Det finns flera orsaker till att produktionen läggs i utvecklingsländer. Den främsta är de lägre 
arbetskostnaderna men ytterligare anledningar kan vara att teknik, produktutveckling och 
innovation ofta samlas på en och samma plats. (Doole & Lowe 2004, s. 184) Problem som uppstår 
när produktionen läggs långt bort från hemmamarknaden är att distributionstiden blir längre samt 
att kommunikation och kontroll av produktionen blir svårare att genomföra på ett önskat vis. 
(Hedén & McAndrew 2005, s. 140)  
 
Inom textilbranschen leder den ökade utflyttningen till att företagen måste effektivisera sina 
ledtider alltmer. Det vill säga den tid det tar från beställning av varan till leverans. Det är inte så 
att det är ont om tid inom beklädnadsbranschen men fördelningen av tiden är essentiell så att 
företagen kan lägga resurserna där de behövs. (Hedén & McAndrew 2005, s. 89) 
 
Genom att ett textilföretag lägger sin produktion nära hemmamarknaden erhåller det ökad 
flexibilitet, kortare ledtider och leveransprecision. (van Weele 2005, s. 16) Då företag avser korta 
sina ledtider kan de förbise vissa andra faktorer såsom ett högre pris eller dyrare transportmedel. 
Genom att det geografiska avståndet minskas vid närliggande produktion reduceras ledtiderna, 
vilket är en attraktiv faktor för modeföretag, utan att andra faktorer behöver kompromissas. 
Kortare ledtider betyder ökade konkurrensfördelar. Desto mer ett företag lyckas komprimera sin 
värdekedjas ledtider, desto mer energi kan läggas på andra aktiviteter i kedjan. (Hedén & 
McAndrew, 2005 s. 86-89) 
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I och med den globala handeln och prispressen på marknaden får konsumenten tillgång till ett 
oändligt utbud av produkter. I förlängningen leder det till att de förväntar sig att hela tiden hitta 
nya produkter på marknaden och det tvingar de textila företagen till snabbare produktutveckling 
beroende på konkurrens vilket resulterar i korta produktlivscykler. Ett företag kan inte vara 
ensamt om en produkt särskilt länge innan konkurrenterna kommer med likartade varor. (Doole 
& Lowe 2004, s. 260)  
 
Den textila värdekedjan är komplex då den består av många steg och flera olika aktörer. Ovan 
nämnda förändringar komplicerar flödet ytterligare. För att klara sig bättre i den allt hårdare 
konkurrensen måste textila företag börja samarbeta över värdekedjans olika processer för att bli 
mer effektiva på planering och styrning. Alla i kedjan gagnas av ett sådant här samarbete då de 
delar med sig av information om förädlingsprocessen och långsiktiga relationer kan byggas. Det 
är viktigt att alla aktörer har som mål att slutkonsumenten blir nöjd då produkten når dem. Det är 
alltså inte bara själva företagets lönsamhet och konkurrensförmåga som ska öka, utan hela 
värdekedjans. (Hedén & McAndrew 2005 s. 56) 
 
Förr handlade konsumenter produkter utifrån pris och kvalitet men det har skett en förändring av 
konsumentbeteendet och idag köper de inte endast en vara utan istället en identitet. Många 
kunder har under tidens lopp blivit alltmer välinformerande och känner till sin konsumentmakt. 
Idag ställer de inte bara krav på de produkter de ska inhandla, utan de reagerar även om ett 
företag skulle agera oetiskt. (van Weele 2005 s. 7) 
 
På grund av konsumenternas påtryckningar börjar allt fler textila företag arbeta med Corporate 
Social Responsibility (CSR) och hållbarhetsrapporter blir en allt vikigare del i deras redovisning. 
Enligt Löhman & Steinholtz (2004 s. 16) delas CSR in i tre delar; hållbar utveckling, företagets 
ansvar samt hur företaget sköts. CSR kan betraktas som ett frivilligt ansvar som sträcker sig 
längre än vad som krävs enligt lag. Det är viktigt för företagen att bygga relationer bestående av 
ömsesidigt förtroende med sina intressenter. (Löhman & Steinholtz 2004, s.108) 
 
Ofta upplevs paradoxen med utökat etiskt ansvar och tjäna pengar på samma gång svårt och rent 
utav omöjligt. Företag bör lägga lika stor vikt vid båda faktorerna för att klara den ökande 
konkurrensen och samtidigt möta kundernas stigande krav. Enligt en EU Vitbok, som är ”/…/ ett 
dokument som innehåller förslag till gemensamma insatser - inom ett speciellt område” 
(ungdomsstyrelsen.se), bör de finansiella förtjänsterna skapas på ett sätt så att det samtidigt 
genererar värde för omvärlden. (Löhman & Steinholtz 2004 s. 29-31) 
 

1.2 Problemdiskussion 
Vi har tidigare konstaterat att handel över gränser blir allt vanligare i dagens samhälle och leder 
till en allt mer intensiv konkurrens företag emellan, eftersom de inte längre enbart konkurrerar 
med inhemska företag. Fler och fler företag blir internationella eftersom det blir en såpass 
intensiv konkurrens på den lokala marknaden att de måste söka sig utanför den för att klara sig i 
det hårda klimatet. Det gäller inte bara försäljning utan även produktion. Det är nästan ett måste 
för de flesta västerländska företag att lägga sin produktion i utvecklingsländer eftersom de inte 
kan producera till konkurrenskraftiga priser på hemmamarknaden. (Singhal 2004) 
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I och med den globala handeln ökar utbudet för konsumenten som blir mindre och mindre lojal 
mot enskilda företag vilket bidrar till att företagen konkurrerar genom pris. Det ger även 
konsumenten makt att kunna ställa höga krav på tillgänglighet, utbud av produkter, design, 
funktion och etik.  
 
Arbetskostnaderna tillsammans med skalekonomifördelar samt i vissa fall skattelättnader och 
tullreduktioner gör det så förmånligt att tillverka varor i utvecklingsländer att det inte längre är 
ekonomiskt försvarbart att låta bli. (Doole & Lowe 2004, s. 184) Problemet är att företagen 
tappar den kontroll de hade tidigare. Idag producerar många textila företag utanför det egna 
företaget vilket gör att de inte har samma möjlighet att se till att tillverkningen sker på ett korrekt 
sätt, det kräver ett komplicerat kontrollsystem för att kunna lova sina konsumenter något dylikt. 
(Hedén & McAndrew 2005, s. 140) 
 
För ett modeföretag är det av största vikt att ständigt kunna förse sina konsumenter med nya 
plagg. För att tillfredställa sin marknad måste de ha så korta ledtider som möjligt. En del företag 
är beredda att använda sig av ett dyrare transportmedel vid tillverkning långt bort för att snabbt 
frakta sina varor från leverantören till marknaden (Hedén & McAndrew 2005, s. 89). En lösning 
kan då vara att placera delar av företagets tillverkning på en geografiskt nära belägen plats för att 
korta ledtiderna. Närliggande produktion innebär även kortare transportsträckor vilket leder till 
mindre miljöpåverkan något fler och fler företag idag börjat tänka på. 
 
De senaste åren har allt fler konsumenter börjat ställa krav på de textila företagen vad gäller etik 
och miljö. Det räcker inte längre för ett företag att bara producera billiga kläder, utan de måste 
även klara av att producera på ett sätt som konsumenten anser vara korrekt. Det gäller alltså att 
företaget skapar ett mervärde som gör att kunden kan identifiera sina värderingar med. (Löhman 
& Steinholtz 2004, s. 47) 
 
Eftersom det finns en stor kunskapsefterfrågan hos konsumenten idag är transparens i ett företags 
värdekedja viktig.”/…/ lika vanligt som det är att konsumenterna vill veta vad företagen står för, 
lika ovanligt är det att företagen berättar det.” (Löhman & Steinholtz 2004, s. 53) Kan ett företag 
då skaffa sig konkurrensfördelar genom att kommunicera ut till sina kunder att produktionen sker 
på ett önskvärt sätt? 
 
Textila företag blir ofta uppmärksammade i media på grund av oetiskt beteende i tillverkningen. 
Trots det ligger många textila företag i framkant i arbetet med CSR och uppföljning av 
densamma. Det innebär dock inte att alla problem inom branschen är borta eller på väg bort. 
Textilbranschen brottas med precis samma problem som många andra branscher; för låga löner, 
orimliga arbetsdagar, barnarbete, tvångsarbete, förbud mot facklig organisering, användning av 
miljöfarliga kemikalier, konstbevattning, överdriven användning av bekämpningsmedel, utsläpp 
av kemikalier etcetera. Arbetet med CSR är till för att minimera de här problemen, som blir allt 
viktigare i konsumenternas ögon. 
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1.3 Problemformulering 
Från problemdiskussionen ovan har vi utkristalliserat följande huvudproblem: 
 
Hur organiserar och kontrollerar ett textilt företag sin värdekedja utifrån ett etik- och 
miljöperspektiv? 
 
För att ytterligare belysa ämnet har vi formulerat två delproblem: 
 
Vilka för- och nackdelar kan ett textilt företag erhålla vid produktion med etik- och miljöhänsyn? 
  
Hur är norra Afrika som närliggande produktionsområde till länder i södra Europa vad gäller 
etik- och miljöperspektivet? 
 

1.4 Fallstudieföretag 
Vårt empiriska material kommer till stor del att bygga på en fallstudie på det textila företaget 
Mango. Företaget är Spaniens näst största exportör av textila varor och startade 1984. Idag har 
Mango affärer i 89 länder världen över, på alla kontinenter och har som mål att finnas 
representerat i ”alla städer i världen”. En tredjedel av butikerna är ägda av Mango medan övriga 
är franchisebutiker. Omsättningen 2005 uppgick till 1,144 miljarder Euro och företaget har 
närmare 6000 anställda. (Mango 2006) 
 
Enligt en undersökning gjord 2007 är Mango erkänt duktiga på att arbeta med etik- och 
miljöfrågor vilket är anledningen till att vi valt att bygga vår uppsats på en fältstudie om 
företaget. (se Bilaga 1) 
 

1.5 Problemavgränsning 
Vi kommer att fokusera oss enbart på värdekedjan inom ett textilt företag. Flödet kommer att 
analyseras utifrån ett etik- och miljöperspektiv. Uppsatsen kommer enbart att behandla det textila 
företaget Mango och dess närproduktion i norra Afrika. All marknadsföring vi behandlar, både 
intern och extern, gäller uteslutande kommunikation av CSR. 
 

1.6 Syfte 
Syftet med vår studie är att få en närmare insikt i hur flödet i ett textilt företag organiseras utifrån 
ett etik- och miljöperspektiv. Vi ska genomföra det genom att undersöka och beskriva hur ett 
textilt företags flöde är uppbyggt samt analysera hur begreppen framgångsrikt kan implementeras 
i en textil värdekedja. Vårt personliga syfte är att få en större förståelse för hur ett textilt företag 
arbetar med etik- och miljöfrågor genom värdekedjan.  
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1.7 Nyckelbegrepp och definitioner 
Corporate Social Responsibility (CSR) 
Uttrycket innebär att företag på frivillig grund tar miljö- och social hänsyn vid sin verksamhet 
utöver vad lagen kräver. (Löhman & Steinholtz 2004, s. 13) 
 
Hållbar utveckling 
Betyder att dagens behov tillfredställs utan att påverka kommande generationers möjlighet att 
tillgodose sina behov. (Löhman & Steinholtz 2004, s. 175) 
 
Uppförandekod (Code of Conduct) 
En uppförandekod innehåller riktlinjer som för alla anställda och/eller leverantörer till ett företag. 
Den beskriver hur de anställda och leverantörerna ska agera inom områden som etik och miljö. 
(Löhman & Steinholtz 2004, s. 25) 
 
Den textila värdekedjan 
Med den textila värdekedjan menas den förädlingsprocess som en textil produkt går igenom från 
fiber till färdigt plagg. Processen omfattar inte enbart det reella värdet utan även det mer 
imaginära värdet som skapas genom ett varumärke. (Hedén & McAndrew 2005, s. 54) 
 
Outsourcing 
Outsourcing innebär att en organisation lägger ut aktiviteter på specialiserade leverantörer. (van 
Weele 2005, s. 8) 
 
Sourcing 
Ordet sourcing innebär den process företag använder sig av när de letar efter lämpliga 
leverantörer att outsourca sina produkter till. (van Weele 2005, s. 15) 
 
Ledtid 
Den tid det tar från det att en aktivitet startar tills dess att den är utförd. Varje aktivitet inom den 
textila branschen har en egen ledtid som tillsammans utgör en total ledtid. (Hedén & McAndrew 
2005, s. 86) 
 

1.8 Uppsatsens disposition 
Kapitel 1 – Inledning 
I kapitlet presenterar vi uppsatsens problembakgrund och problemdiskussion som leder fram till 
vår frågeställning. Kapitlet behandlar även uppsatsens avgränsning, syfte, disposition samt 
presenterar fallföretaget. 
 
Kapitel 2 – Metoddiskussion 
Här diskuterar vi olika metoder och argumenterar för vilka vi valt att skriva uppsatsen efter. Vi 
resonerar även kring insamling av data, våra källor samt undersökningens tillförlitlighet. 
 
Kapitel 3 – Teoretisk referensram 
Vi introducerar här de teorier som är relevanta för vårat uppsatsämne och som ligger till grund 
för rapporten samt ska bilda en grund för analysen. 
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Kapitel 4 – Empiri 
I kapitlet presenterar vi resultatet från vår fältstudie på Mangos huvudkontor i Barcelona samt 
hos producerande leverantörer i Marocko. Vi redogör även för textilindustrin i Afrika med fokus 
på Marocko. 
 
Kapitel 5 – Analys 
Här analyserar vi den insamlade empirin med stöd av den teoretiska referensramen.  
 
Kapitel 6 – Slutsatser 
Vi besvarar här tidigare ställda problemformuleringar samt presenterar våra slutsatser. 
 
Kapitel 7 – Egna reflektioner 
Vi tar i kapitlet upp våra egna reflektioner kring vår uppsats samt resultatets tillförlitlighet. Här 
tas även förslag till vidare forskning upp. 
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2 Metoddiskussion 
I följande kapitel presenterar vi grundläggande metoder för att skriva en vetenskaplig uppsats. Vi 
diskuterar och motiverar även vårt val av metodik och tillvägagångssätt. Avslutningsvis 
diskuteras uppsatsens tillförlitlighet. 
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Det finns två huvudsakliga vetenskapliga förhållningssätt: positivism och hermeneutik. 
Positivismen bygger på en mer naturvetenskaplig synvinkel medan hermeneutiken har sitt 
ursprung inom humanismen. (Patel & Davidson 1994 s. 23) 

2.1.1 Positivism 
Den positivistiska inriktningen grundar sig i det naturvetenskapliga synsättet och namnet kommer 
från den franska 1800-tals sociologen Auguste Compte som ansåg att det går att generera positiv 
kunskap som även är förbättrande för mänskligheten. Han menade att endast de företeelser som 
är möjliga att observera kan räknas som giltig kunskap. För att kunskap ska kunna kallas positiv 
menade han att den ska vara säker, exakt och organiserad. (Patel & Davidson 1994, s. 23) 
 
Grundläggande för positivismen är att alla vetenskaper skulle kunna studeras på samma sätt, att 
kunskap kan byggas upp genom generella lagar av orsak- och verkansamband. De här lagarna ska 
uttryckas på ett neutralt och logiskt språk vilket gör att de för det mesta består av matematiska 
formler. Förhållningssättet bygger på att forskaren formulerar en hypotes för att sedan testa den 
genom observation, det vill säga genom empirisk prövning. Positivisterna menar också att vi kan 
förstå helheten genom att studera delarna i ett problem. Vad som också är mycket viktigt för 
förhållningssättet är att forskarens person är helt skild från dennes forskning. Om samma studie 
görs av en annan forskare ska resultatet bli exakt det samma. (Patel & Davidson 1994, s. 24-25) 

2.1.2 Hermeneutik 
Hermeneutik betyder i det närmaste tolkningslära och innebär att forskaren studerar, tyder och 
försöker förstå mänskligheten. En hermeneutiker menar att mänsklig verklighet går att beskriva 
rent språkligt och att vi kan skaffa fram information om mänskligheten genom språket. Forskaren 
är inte intresserad av att förklara verkligheten utan snarare förstå människor genom att studera 
hur de uttrycker sig språkligt samt genom sina handlingar. Eftersom en hermeneutiker studerar 
människor för att komma fram till sina resultat pratas det ofta om humanistisk-hermeneutik. 
(Patel & Davidson 1994, s. 25-26) 
 
Till skillnad från positivismen så förutsätter hermeneutiken att forskaren har en förförståelse och 
att den kommer att påverka resultatet. Forskarens tankar, intryck, känslor och den kunskap som 
denne har sedan tidigare ses som ytterligare en möjlighet att förstå forskningsobjektet snarare än 
ett hinder. (Patel & Davidson 1994, s. 26) 
 
Inom hermeneutiken försöker forskaren se helheten snarare än delarna men för att verkligen 
förstå helheten måste även delarna studeras. Forskaren måste även pendla mellan objektet och 
subjektets synvinkel för att verkligen förstå problemet. Det pratas om den hermeneutiska spiralen 
som innebär att forskaren går från text till tolkning och förståelse till nya texter och ny tolkning 
och ny förståelse i en kontinuerlig informationsspiral. (Patel & Davidson 1994, s. 27) 
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2.1.3 Vårt val av vetenskapligt förhållningssätt 
Vi kommer i vår undersökning att använda oss av ett humanistiskt hermeneutiskt synsätt. 
Undersökningen bygger på att vi vill förstå hur flödet i ett textilt företag kan ske på bästa sätt 
med tanke på etik och miljö. Vi kommer att genomföra en fallstudie på ett företag för att sedan 
tolka den information vi samlar in och få en förståelse för hur processerna inom företaget 
fungerar. På företaget kommer vi att ha kontakt med anställda för att se hur de arbetar med 
processerna inom flödet. Vi är intresserade av hela flödet från plaggproducent till konsument men 
kommer även att studera de olika delarna för att få en ökad förståelse för hur helheten fungerar. 
Den information vi samlar in kommer vi att tolka med hjälp av den förförståelse vi samlat på oss 
under vår utbildning och tidigare erfarenheter.  
 

2.2 Metodansats 
I en undersökning finns det två huvudsakliga sätt att frambringa vetenskaplig kunskap, induktion 
och deduktion. (Lundahl & Skärvad 1992, s. 41) 

2.2.1 Deduktion 
Enkelt förklarat går det att säga att deduktion är bevisföringens väg. När kunskap erhålls genom 
en deduktiv metod sker det med hjälp av redan befintliga samt fastslagna premisser. Utifrån 
generella riktlinjer dras det slutsatser för enskilda händelser. (Andersen 1998, s. 29-30) Teorin 
testas för att det ska gå att göra förutsägelser för en viss aktivitet. (Lundahl & Skärvad 1992, s. 
41) 

2.2.2 Induktion 
Vid en induktiv metodansats utgås det från egna observationer och erfarenheter vilka leder till en 
generell slutsats. Ansatsen kallas för upptäckandets väg och är mycket användbar vid forskning 
inom ett område som är relativt okänt. I den induktiva metoden finns klara inslag av empirism 
eftersom informationen införskaffas på egen hand. (Andersen, 1998 s. 29-30) Kort går det att 
säga att det skapas en teori för att kunna förklara problemet. (Lundahl & Skärvad 1992, s. 41) 

2.2.3 Vårt val av metodansats 
Vi kommer att genomföra vårt projekt med en induktiv metodansats då vi avser studera det valda 
objektet själva för att skaffa genom observationer skapa oss egna erfarenheter. Genom att sedan 
jämföra våra erfarenheter med teorin kommer vi att kunna dra slutsatser. Empirin kommer att 
vara en viktig del av arbetet då vi själva samlar in det empiriska materialet. Vårt ämnes område är 
inte okänt men det finns fortfarande begränsad tillgång på teori kring ämnet och vi anser därför 
att en induktiv metod passar vår undersökning bäst. 
 

2.3 Undersökningssyfte 
En undersöknings syfte bestämmer dess inriktning och målsättning. Ett tydligt formulerat syfte är 
nödvändigt i en undersökning. Beroende på vilken inriktning undersökningen har delar 
Christensen et al. (2001, s. 59) in syftesformuleringar i tre grupper som vi presenterar nedan. De 
här tre syftena går ofta in i varandra och kan ibland vara svåra att skilja åt.  
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2.3.1 Explorativt syfte 
Syftet i en undersökning är explorativt då forskaren inleder den med liten kännedom om 
undersökningsproblemet. Därmed vet forskaren inte säkert vad undersökningen kommer leda 
fram till. En explorativ undersökning avgränsar ett problemområde snarare än att ge svar på 
exakta frågeställningar. Undersökningen är ofta en förstudie där en helhetsförståelse skapas och 
relevanta undersökningsfrågor upptäcks. (Christensen et al. 2001, s. 54-55) 

2.3.2 Beskrivande syfte 
Finns redan kunskapen om området som ska undersökas görs undersökningen ofta med ett 
beskrivande syfte. (Christensen et al. 2001, s. 56-57) Resultatet ger inte förslag på nya, 
förbättrande processer, utan beskriver fenomenet som det faktiskt är samt hur det förändras. 
Beskrivande undersökningar kan grundas på både kvantitativa och kvalitativa data. (Grönmo 
2004, s. 352) 

2.3.3 Förklarande syfte 
Vill forskaren ha svar på varför ett fenomen fungerar som det gör och redan besitter kunskap om 
området samt har en bra beskrivning av det görs en förklarande undersökning. Undersökningen 
bygger alltså på explorativa och beskrivande undersökningar men syftar till att även förstå varför 
det fungerar som det gör. Ofta vill forskaren reda ut ett samband mellan två variabler och förklara 
orsaken till hur de två olika variablernas samband fungerar. (Christensen et al. 2001, s. 57-59) 

2.3.4 Vårt val av undersökningssyfte 
I praktiken kan det vara svårt att skilja mellan de tre ovanstående syften i en undersökning, då de 
ofta går in i varandra och det ibland finns inslag av varje del i undersökningen. (Grönmo 2004, 
s.352) Vår undersökning har i första hand ett beskrivande syfte. Vi kommer att beskriva hur 
flödet organiseras genom att undersöka ett befintligt företags arbetssätt inom värdekedjan. Vi 
besitter redan kunskap inom området och vill beskriva hur de befintliga processerna ser ut. Under 
arbetets gång kan vi dock även komma att arbeta delvis både utefter ett explorativt och ett 
förklarande syfte.  
 

2.4 Undersökningsansats 
Inom området finns det fyra stycken generella undersökningsansatser; tvärsnitt, fallstudie, 
longitudinell och experimentell ansats. (Christensen et al. 2001, s. 76-77) 

2.4.1 Tvärsnittansats 
En tvärsnittsundersökning är bred och generell samt speglar ett representativt urval av en 
population vid en given tidpunkt. Det är den vanligaste förekommande typen av 
undersökningsmetod. Tvärsnittsansatsen bygger på en stor mängd av data vilket gör att det går 
bra att dra statistiska slutsatser utifrån den. Den karakteriseras av dess standardiserande 
utformande eftersom den ofta baseras på förutbestämda svarsalternativ. (Christensen et al. 2001, 
s. 76-77) 

2.4.2 Longitudinell 
Även en longitudinell undersökningsansats är bred och generell men data samlas in vid ett flertal 
tillfällen under en lång tidsperiod. Det gör det lättare att kunna läsa av förändringar som sker i 
den undersökta gruppen. (Christensen et al. 2001, s. 77-79) 
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2.4.3 Fallstudie 
Inom en fallstudie undersöks ett färre antal observationsenheter, men de studeras desto 
noggrannare. Eftersom ansatsen bygger på ett reducerat antal undersökta objekt går det inte att 
dra statistiska generaliseringar, istället söks djupgående information om enskilda fall. Flera olika 
datainsamlingstekniker används och undersökningens upplägg måste anpassas till varje enskilt 
fall. (Christensen et al. 2001, s. 79-82) 
 
Det går dock att applicera den kunskap som fås från en fallstudie på dylika fall eller att använda 
kunskapen för att göra jämförelser mellan olika fall. Då en fallstudie koncentrera sig på ett färre 
antal enheter är de oftast kvalitativa undersökningar. Vanligtvis undersöks relativt komplexa 
enheter på mesonivå, det vill säga enskilda organisationer eller företag. (Grönmo 2004, s. 96) 

2.4.4 Experimentell 
En experimentell studie genomförs på ett antal objekt som utsätts för en förändring i sin miljö. 
Full kontroll över undersökningssituationen krävs för att studien ska var tillförlitlig. Ansatstypen 
passar bäst i laboratoriemiljö. (Christensen et al. 2001, s. 82-83) 

2.4.5 Vårt val av undersökningsansats 
Vårt undersökningsmaterial kommer att samlas in genom en fallstudie av det textila företaget 
Mango. Vi kommer endast att undersöka ett företag och kommer där att söka mer djupgående 
information genom intervjuer. Vi kommer inte att kunna dra några statistiska generaliseringar om 
textila företag men att vi får ingående kunskap om Mangos flöde. 
 
Vi kommer även, som en del i arbetet, att genomföra en mindre tvärsnittsundersökning då vi 
ämnar göra en enkätundersökning hos Mangos kunder i Sverige.  
 

2.5 Undersökningsmetod 
När det gället undersökningsmetoder finns två stycken att välja emellan: kvalitativ eller 
kvantitativ, alternativt en blandning mellan båda metoderna. (Christensen et al. 2001, s. 67) 

2.5.1 Kvalitativ 
Den kvalitativa undersökningsmetoden bygger på ord, text, symboler och handlingar. 
(Christensen et al. 2001, s. 67). Inom kvalitativ forskning söker forskaren djupare kunskap om ett 
färre antal objekt och vanligtvis tillämpas metoden av samhällsvetare. Ett av de mest 
grundläggande dragen är önskan att se händelser, handlingar, normer och värden utifrån de 
studerade objektens perspektiv. (Bryman 1997, s. 77) 
 
Genom olika typer av datainsamling söks en större förståelse för problemet. En viktig del i den 
kvalitativa metoden är att forskaren tolkar och försöker förstå forskningsobjekten. (Andersen 
1998, s. 31) Forskaren försöker dessutom förstå helheten och sammanhanget snarare än de 
enskilda delarna. De kvalitativa undersökningarna används för att bygga upp teorier och 
hypoteser. (Christensen et al. 2001, s. 67) 

2.5.2 Kvantitativ 
Den kvantitativa undersökningen bygger på naturvetenskapliga metoder, det vill säga statistik, 
matematik och klara regler för hur en undersökning ska genomföras. (Andersen 1998, s. 31) 
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En kvantitativ undersökning bygger på mängd, antal och frekvens av kvantifierbara variabler som 
kan analyseras objektivt för att sedan behandlas statistiskt. Analysen i undersökningen syftar till 
att upptäcka och mäta samband mellan olika variabler, vilket innebär att forskaren studerar 
delarna snarare än helheten. (Christensen et al. 2001, s. 67) 
 
Eftersom en kvantitativ undersökning bygger på en stor mängd insamlad fakta är den strukturerad 
till sin karaktär, dess utgångspunkter och hypoteser är förutbestämda. Det innebär att forskaren är 
mer objektiv i sin analys än i kvalitativa undersökningar. (Christensen et al. 2001, s. 67-68) 

2.5.3 Vårt val av undersökningsmetod 
Vi kommer främst att genomföra vår undersökning på ett kvalitativt sätt eftersom vi ämnar 
studera ett fallföretag. På företagets huvudkontor samt hos deras leverantörer kommer vi att 
genomföra intervjuer vilket innebär att vårt undersökningsmaterial bygger på ord snarare än 
siffror. De fakta vi får tillgång till kommer att vara färgade av intervjuobjektens egna tankar och 
erfarenheter vilket innebär att vi får insikt i hur de ser på situationen. Vi kommer att söka en 
djupare förståelse för deras sätt att hantera flödet i produktionskedjan eftersom vi vill få insikt i 
hela företagets flöde. 
 
Vi kommer även att genomföra en mindre kvantitativ undersökning då vi ämnar genomföra 
intervjuer på Mangos kunder i Sverige. Här söker vi statistiska fakta snarare än ingående 
information vilket medför att en kvantitativ metod lämpar sig bäst. 

2.6 Datainsamlingsmetod 
För att kunna göra en undersökning krävs det att information samlas in. När den insamlade datan 
delas in sekundär och primär utgår forskaren från varför, när och på vilket sätt data samlats in. En 
undersökning behöver ofta en kombination av sekundär- och primärdata. (Christensen et al. 2001, 
s. 66, 88) 

2.6.1 Sekundärdata 
Redan befintlig data som samlats in för andra syften kallas sekundärdata. Informationen kan vara 
sådan som finns inom organisationen eller i tidningar och olika forskningsrapporter. För att 
anskaffa kunskap och förståelse om undersökningsområdet används sekundärdata ofta i början av 
processen. Det kan även vara bra att gå tillbaka till redan införskaffad data efter det att primärdata 
samlats in för att kunna jämföra de båda och på så sätt skapa tillförlitlighet. (Christensen et al. 
2001, s. 66, 88) 
 
Vid insamling av sekundärdata är det essentiellt att kritiskt granska informationens trovärdighet. 
För att kunna bedöma en källa som trovärdig bör det ursprungliga syftet vägas med vem som 
utfört undersökningen samt hur den har utförts. (Christensen et al. 2001, s. 100) 

2.6.2 Primärdata 
Kräver undersökningen ny eller mer information får forskaren själv samla in ny data, primärdata. 
Det krävs då det inte finns aktuell data eller om den redan befintliga informationen inte helt 
passar med undersökningens syfte. Insamlingen av primärdata sker oftast efter det att 
sekundärdata granskats och givit en förkunskap. (Christensen et al. 2001, s. 101-106) 
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2.6.3 Vårt val av datainsamlingsmetod 
Våra första kunskaper inom ämnet införskaffar vi genom sekundärdata. Vi kommer att inhämta 
information från relevanta böcker och artiklar inom området. Vad gäller sekundär information om 
företaget Mango avser vi bland annat att använda oss av deras hållbarhetsrapport. Här måste vi 
vara kritiska mot källan för att kunna avgöra om den är tillförlitlig 
 
För huvuddelen av empirin ämnar vi att använda oss av primära data som vi får genom intervjuer 
på företagets huvudkontor samt hos deras leverantörer. Vi måste även här vara uppmärksamma 
på att svaren vid intervjuerna kan vara färgade av personliga åsikter och tankar hos respondenten. 
 

2.7 Datainsamlingstekniker 
Insamling av primärdata kan göras genom olika tekniker som intervju, enkät, observation och 
experiment. De här teknikerna utförs genom observation av eller kommunikation med individer 
eller grupper av människor. (Christensen et al. 2001, s.103-104) 

2.7.1 Enkät 
Enkäter används oftast när forskaren vill ha kvantitativ information. Det är ett tryckt formulär 
med standardiserade frågor som respondenten svarar på efter att de har fått den till sig via till 
exempel post, Internet eller vid besök. (Christensen et al. 2001, s.103) Vid en enkätundersökning 
spelar strukturen stor roll, både vad gäller frågorna men även vilka svarsalternativ som 
respondenten presenteras. Frågorna får inte vara för många, de måste vara relevanta och precisa 
och svarsalternativen lätta att förstå. Det finns fler faktorer som måste tas hänsyn till vid 
enkätundersökningar, som till exempel bortfall, validitet och reliabilitet. (Befring 1992, s.72) 

2.7.2 Intervju 
Intervjuer är oftast av kvalitativ karaktär där svaren analyseras och forskaren försöker förstå vad, 
hur och varför någonting har hänt. En strukturerad intervju kan likna en enkät med sina 
standardiserade frågor, med skillnaden att den som intervjuar kan styra resultatet med sina frågor 
och sitt beteende. Vid en ostrukturerad intervju, som kan liknas vid ett samtal, erhålls ett djupare 
material. För att få bästa möjliga resultat av en intervju gäller det att komma påläst och ha 
fungerande dokumentation. (Christensen et al. 2001, s.103-104, 190) 
 
En intervju kan göras personligen, med en eller flera respondenter, per telefon eller som en 
påstana intervju. Den vanligaste intervjutekniken är den personliga där en eller flera personer 
intervjuar en respondent. Påstana intervjuer är intervjuer som görs på en plats där det befinner sig 
många människor. Urvalet av respondenter vid en påstana intervju kan lätt bli skevt och påverka 
resultatet då den som intervjuar lägger personliga värderingar då respondenterna väljs ut. 
(Christensen et al. 2001, s.104, 164-166, 186) 
 
Vid intervjuer har forskaren själv en viktig roll i att ge resultatet så hög validitet och reliabilitet 
som möjligt. Det gäller att ge respondenten chans att utrycka sig på sitt egna vis samt att ha 
kunskap och relativt strukturerade frågor så att intervjuarens subjektiva tycke inte spelar för stor 
roll i intervjuns frågor. (Befring 1992, s.70) 
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2.7.3 Observation 
Observationsundersökningar kan vara av både kvantitativ eller kvalitativ karaktär. Det är 
beteenden som studeras och de går att utföra observationerna på olika sätt. Antingen kan de som 
studeras vara medvetna om att de är med i en observation, eller inte. Observatören kan även välja 
att vara delaktig i studien eller passiv. (Christensen et al. 2001, s.104) Observatören måste vara 
medveten om, som vid en påstana intervju, att de förväntningar och förutfattade meningar som 
finns kan komma att påverka resultatet av en observation (Befring 1992, s. 67) 

2.7.4 Experiment 
Vill en forskare undersöka sambandet mellan två variabler kan ett experiment utföras, här erhålls 
oftast kvantitativ data. Under experimentet manipuleras den ena variabeln och de eventuella 
förändringarna hos den andra mäts. (Christensen et al. 2001, s.104) 

2.7.5 Vårt val av datainsamlingsteknik 
Eftersom vi vill förklara ett textilt företags värdekedja ämnar vi använda oss av intervjuer och då 
vi endast studerar ett företag lämpar sig den tekniken bäst. En stor del av vårt empiriska material 
kommer att baseras på intervjuer med flera personer på olika platser i den textila värdekedjan. 
För att få ut bästa möjliga information från de intervjuer vi genomför ämnar vi vara väl pålästa 
om företaget och dess organisation samt textilbranschen i allmänhet. När vi analyserar de fakta vi 
inhämtar via intervjuer måste vi ha i åtanke att det finns en språklig barriär mellan oss och 
respondenterna. Vi måste vara uppmärksamma på att språkbarriären kan orsaka att vi tolkar 
svaren utifrån våra förutfattade meningar. 
 
Vi kommer även att använda oss av observation. Under vår fältstudie i Spanien och Marocko 
kommer vi inte enbart att inhämta information genom intervjuer utan även genom observationer 
av omgivningarna för att skapa en så tillförlitlig rapport som möjligt. 
 
Slutligen kommer vi även att genomföra påstana intervjuer med komsumenter i Sverige eftersom 
vi ämnar titta till hela värdekedjan.   
 

2.8 Urval 
När primärdata samlas in måste först en målpopulation utses. Eftersom det kan bli alltför dyrt och 
tidskrävande att undersöka hela den valda populationen bör det göras ett urval. Beroende på 
undersökningens problem och syfte varierar typen av urvalsmetod; sannolikhetsurval samt icke-
sannolikhetsurval. (Christiansen et al. 2001, s109) 

2.8.1 Sannolikhetsurval 
För att kunna använda sig av urvalsmetoden måste det finns en urvalsram, det vill säga ett 
register där alla har en känd chans att komma med i urvalet. För att de här registerna ska vara 
relevanta bör de väljas med noggrannhet, dessutom måste de uppfylla fyra olika kriterier; 
förekomst, tillgänglighet, storlek och mätbarhet. Användandet av en slumpvalstabell vid 
sannolikhetsurval är viktig då det är en garanti för att valet av en respondent inte eliminerar valet 
av en annan. (Christiansen et al. 2001, s114) 
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2.8.2 Icke-sannolikhetsurval 
Vid användning av icke-sannolikhetsurval har inte alla i en population en känd möjlighet att delta 
i urvalet. Det skulle kunna ge ett inkorrekt resultat då det krävs att respondenterna har en viss 
kunskap inom ämnet och deras kunskap inom området är viktigare än att den statistiska 
representativiteten ska upprätthålls. Från den valda urvalsmetoden kan forskaren göra ytterligare 
typer av urval. Strategiskt urval där forskaren själv väljer vem eller vilka som ska ingå i den 
valda populationen, syftet är då att få en djupare förståelse för ett specifikt fenomen. Inom det 
strategiska urvalet kan forskaren välja att använda sig av ett heterogent urval för att få en optimal 
spridning och bredd. Det går även att använda sig av ett homogent urval där ett antal typobjekt 
väljs ut för att få fram en mer generell bild. De andra urvalstyperna är; kvoturval, uppsökande 
urval, självurval, bekvämlighetsurval samt påstana urval. Ett påstana urval innebär att intervjuer 
genomför på stan där mycket människor är i rörelse och urvalet kan lätt bli skevt då intervjuaren 
själv väljer ut vilka som intervjuas. För att undkomma problemet kan forskaren göra ett 
förutbestämt urval såsom var tionde person. Fördelarna är att det går fort och att det innebär hög 
svarsfrekvens. (Christiansen et al. 2001, s129-133, 186-187) 

2.8.3 Vårt urval 
I vår uppsats kommer vi att använda oss av en icke-sannolikhetsurvalsmetod med ett strategiskt 
urval. Vi har valt ett företag som vi vill få en djupare förståelse för, i det här fallet spanska 
Mango. En av anledningarna till att vi valde just Mango är att vi har tagit del av en undersökning 
som bekräftar att företaget är bra inom området etik och miljö. Vi är medvetna om att ett icke-
sannolikhetsurval kan ge ett snedvridet resultat då endast ett fåtal och av oss valda människor 
kommer att intervjuas. Vi måste dock använda oss av den metoden då vår problemställning 
kräver en djupare ansats. 
 
Vi planerar att göra en påstana undersökning med kvinnor som känner till företaget Mango. 
Anledningen till att vi gjort det urvalet är att Mango i skrivande stund endast säljer kvinnokläder. 
Vi har valt att använda oss av ett påstana urval på vi vill ha en hög svarsfrekvens för att kunna se 
generella tendenser hos Mangos målgrupp. 
 

2.9 Undersökningens tillförlitlighet 
För att uppsatsen ska vara tillförlitlig och ha ett trovärdigt innehåll bör forskaren beakta 
begreppen reliabilitet och validitet. Nedan följer en definition som sedan mynnar ut i en 
diskussion om vår syn på uppsatsens trovärdighet. 

2.9.1 Reliabilitet 
Undersökningar med bra reliabilitet karakteriseras av att mätningen inte påverkas av vem det är 
som utfört den eller av kringliggande omständigheter. För att en mätning ska ha en bra reliabilitet 
får det endast finnas ett fåtal slumpmässiga fel. För att förbättra reliabiliteten bör undersökaren 
använda sig av olika standardiseringsförfaranden, som till exempel standardiserade enkäter vilka 
vi redogjort för tidigare. (Lundahl & Skärvad 1992, s. 89)  
 
Verkligheten är föränderlig vilket bör tas i beaktande i både kvalitativa och kvantitativa analyser. 
Det finns mycket som kan påverka mätningen som ligger utanför forskarens kontroll. Att samla 
in identiska data i absoluta termer som ska kunna mätas är omöjligt på grund av föränderligheten. 
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Alltså kan det traditionella reliabilitetsbegreppet ibland anses som överflödigt för att fastställa 
värdet av en kvalitativ analys. (Christiansen et al. 2001, s. 308) 

2.9.2 Validitet 
Mätning av validitet kan preciseras som frånvaro av systematiska mätfel. Det handlar helt enkelt 
om trovärdighet. Validitetsbegreppet delas upp i två mätbara delar, inre samt yttre validitet. Den 
inre ska ha en överensstämmelse mellan den teoretiska och den operationella 
begreppsförklaringen. Det kan vara svårt att uppnå fullständig inre validitet. Den yttre validiteten 
ska påvisa om valet av mätinstrument och resultatet överensstämmer med vad vi försöker bedöma 
och behandlar graden av generaliserbarhet.(Lundahl & Skärvad, 1992 s. 87-89)  
 
Både den inre och yttre validiteten är viktiga begrepp när det ska göras en utvärdering av en 
kvalitativ analys. Begreppen får här en annorlunda betydelse gentemot vad de har i en statisk 
analys av data. Den inre validiteten ses som trovärdighetsaspekten på den genomförda mätningen 
och ska ses från andra vinklar och inte endast hur väl mätningen slog ut. För att få en bra yttre 
validitet måste resultaten ses från ett annat perspektiv än att bara se till det statistiskt 
representativa. I kvalitativa analyser är det fokus på de bakomliggande begreppen och 
strukturerna som influerar och styr fenomenet. (Christiansen et al. 2001 s. 309-310) 
 
För att en mätning ska få en hög trovärdighetsgrad kan det vara lämpligt att forskaren använder 
sig av triangulering, vilket innebär att olika typer av data samt olika insamlingsmetoder bör 
användas för att uppnå en teoretisk mättnad. Allt för att kunna dra slutsatser som baseras på en 
bra och tillförlitlig grund. För att kunna återge verkligheten på ett bra sätt måste forskaren se till 
att den inre validiteten är hög. Det görs genom att forskaren är systematisk och konsekvent i 
tillvägagångssättet och samtidigt är noggrann med att redovisa tillvägagångssätt. För att lyckas få 
en bra yttre validitet gäller det först och främst att undersökningens inre validitet är god. Det går 
dock inte att komma fram till en statistisk generaliserbarhet i en kvalitativ undersökning. Det går 
inte att få fram en absolut sanning men en trovärdig helhetsbild, alltså en kvalitativ 
generalisering. Om det är möjligt att se hur resultatet är överförbara till andra områden och inom 
vilka gränser genom jämförelse kan det öka den yttre validiteten ännu mer.(Christiansen et al. 
2001, s. 309-310) 

2.9.3 Vår syn på undersökningens reliabilitet och validitet 
Vi avser göra en kvalitativ analys av vårt valda problem vilket gör att validitetsbegreppen bäst 
kan fastställa analysens värde, vi kommer däremot att ha problem med reliabilitetsbegreppet 
eftersom vi själva hämtar in primärdata. Vår strävan är att resultatet ska vara så tillförlitligt som 
möjligt. Många mänskliga faktorer kommer att spela in då vår empiriska data till stor del kommer 
att samlas in med hjälp av intervjuer. De frågor vi ställer samt hur de besvaras kommer att 
påverkas både av oss och av våra respondenter. Undersökningen kommer inte endast påverkas av 
de svar vi får utan även av de svar som respondenterna väljer att inte ge. Noggrannhet och 
lyhördhet är viktigt från vår sida.  
 
Vi kommer att använda oss av triangulering, det vill säga olika typer av datainsamlingsmetoder 
och ett flertal olika källor för att uppnå teoretisk mättnad. För att bygga vår grundläggande 
kunskapsbas ämnar vi använda oss av flera olika böcker och artiklar. Det empiriska materialet 
kommer även det att inhämtas från flera olika källor och inte bara intern information från 
företaget vi studerar, allt för att få en så bred och objektiv bild av situationen som möjligt.  
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För att stärka reliabiliteten avser vi bland annat göra en ljudupptagning av respondenternas svar 
samt föra noggranna anteckningar. Vi kan på så sätt gå tillbaka till intervjun under 
uppsatsprocessen för att vara säkra på att vi återger den korrekt. Det finns även en språklig barriär 
att ta i beaktelse då gör vår fältstudie i Spanien och Marocko men med hjälp av ljudupptagning 
försöker vi att minimera misstolkningar. Vi ämnar intervjua olika personer på flera olika platser 
inom företaget samt dess leverantörer för att få en så komplett bild av flödet som möjligt.  
 
Vi kommer att vara noggranna vid utformningen av våra intervjufrågor för att stärka 
reliabiliteten. Det är av yttersta vikt att frågorna är lättförstådda och inte kan misstolkas samt att 
det finns en röd tråd genom hela intervjun. För att försäkra oss om att frågorna är relevanta för 
vår undersökning och förståliga kommer vi att låta vår handledare läsa igenom dem och komma 
med kommentarer. Vår kunskap om företaget och ämnet i fråga kommer att göra att vi kan ställa 
mer relevanta och djupgående frågor då vi inte behöver ställa allt för grundläggande frågor.  
 
Vad gäller påstana intervjuerna är vi medvetna om att urvalet kan bli snedvridet men 
datainsamlingen syftar snarare till att skapa en uppfattning om Mangos image än till att bygga 
statistiska generaliseringar. 
 
Genom de här åtgärderna anser vi att trovärdigheten i vår uppsats stärks. 
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3 Teoretisk referensram 
För att kunna besvara vår frågeställning krävs förståelse inom ett flertal ämnen, främst den 
globala textilindustrin, värdekedjan, och corporate social responsibility (CSR). Vi presenterar 
därför här de teorier inom ovanstående områden som ligger till grund för vår forskning och som 
dessutom utgör en grund för analysen.  
 
Vi anser att läsaren måste få en helhetsförståelse för textilbranschen innan uppsatsen behandlar 
mer specifika ämnesområden och börjar därför vår teoretiska referensram med ett avsnitt om den 
globala textilindustrin. Därefter ges en utförlig förklaring av begreppet värdekedjan för att läsaren 
ska få en förståelse för hur ett textilt företag är organiserat. Efter det leder vi in teoriavsnittet till 
uppsatsens fokus; etik och miljö som behandlas under rubriken CSR. Till sist berör vi 
kommunikation och kostnader eftersom de alltid är viktiga aspekter inom företagsvärlden.  
 

3.1 Den globala textilindustrin  
Textilindustrin är en av de äldsta industrierna i världen och också en av de mest spridda. Den har 
varit en del av i stort sett alla länders ekonomi vid något tillfälle och är en av de största globala 
arbetsgivarna. (Kim et. al. 2006, s. 3)  
 
Textil- och beklädnadsindustrin svarade 2006 för 4,6 procent av den globala handeln, av vilka 
utvecklingsländerna står för cirka hälften. Den är en av de mest arbetsintensiva branscherna i 
världen och därför förläggs den ofta till låglöneländer för att göra produktionen så lönsam som 
möjligt. Det är svårt att avgöra antalet anställda i branschen men cirka 26,5 miljoner människor 
arbetar inom textil- och beklädnadsindustrin De allra flesta finns i Kina men i till exempel 
fransktalande Afrika räknas det med cirka två miljoner anställda. 70 procent av arbetarna inom 
industrin är kvinnor, de arbetar oftast med sömnad, avsyning och paketering medan de högre och 
mer välbetalda jobben oftast innehas av män. (Allwood et al. 2006, s. 8-9) 
 
Industrin kräver inte några höga investeringar, varken av kapital eller av mänskliga resurser i 
form av kunskap. Det gör att industrin innefattas av en stark konkurrens. Den berörda branschen 
är, och har varit, ett av de första stegen för utvecklingsländer i industrialiseringen. (Adhikari 
&Yamamoto 2008, s. 183-185, 196) När industrialiseringen har kommit igång och lönerna börjar 
stiga är det inte ovanligt att det är textilindustrin som först flyttar till ett land med billigare 
arbetskraft. På grund av dess möjligheter ger sig allt fler utvecklingsländer in i textilindustrin. 
Det leder till överkapacitet och intensiv konkurrens med alltmer pressade priser. I förlängningen 
bidrar det till ett överflöd av billiga varor i industriländerna som i sin tur försöker skydda den 
inhemska industrin genom kvoter. (Kim et al. 2006, s. 1-10) 
 
På grund av ett flertal olika handelsavtal belastas produktionsländerna med kvoter som i 
förlängningen leder till att detaljhandelsföretag i väst kan styra priserna eftersom de lätt kan flytta 
produktion till andra länder med mer kvot kvar. Det leder till alltmer pressade priser och därmed 
också sämre arbetsförhållanden och löner då produktionsländerna försöker hålla kvar sina viktiga 
kunder genom att sänka priserna. (Wells 2007) 
 
2005 infördes ett kvotsystem i ett samarbete mellan Europeiska Unionen (EU) och World Trade 
Organisation (WTO). Det gjordes som en direkt följd av att tullarna för klädimport avreglerats 
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och maxkvoterna för hur mycket kläder varje land fick exportera togs bort. Avskaffandet av 
tullarna ledde till att importen av billigare textilier från Kina ökade lavinartat. I början av 2008 
försvann de textila kvoterna. Innan de släpps helt fria tillämpas ett övervakningssystem för de tio 
mest känsliga textila varorna som till exempel; t-shirts, tröjor och klänningar. EU vill att det ska 
leda till att de europeiska företagen kan se en förutsägbarhet och en klar bild av hur importen ser 
ut. (Europeiska kommissionen, 2007) 
 
Det finns fler förändringar i den globala handeln som berör textilindustrin än de ovan nämnda. En 
av dem är förändringarna i konsumentbeteendet. Få av detaljhandelns största 
varumärkesleverantörer äger egna fabriker och de använder sig inte heller av någon push-strategi, 
utan producerar utifrån den rådande efterfrågan. Det är kontrollen över design, sourcing, 
varumärkesbyggande och logistik som gör dem till marknadsledare. (Adhikari &Yamamoto 
2008, s. 203-204) 
 
De två avgörande faktorerna vid sourcing var tidigare pris och kvalitet. Utvecklingen har lett till 
att en kombination av fler faktorer blir avgörande vid val av leverantör. Nedan redogörs fem 
viktiga sådana. (Adhikari &Yamamoto 2008, s. 203-204) 
 
Priser och kostnader 
Kostnaderna är fortfarande en självklar faktor att ta hänsyn till för ett företag när de sourcar sin 
produktion. (Adhikari &Yamamoto 2008, s. 204) 
 
Produktionskapacitet 
Vid sourcingprocessen väljer företag ofta att placera sina orders i länder som har en hög 
produktionskapacitet och vill företaget lägga en stor order kan priset förhandlas ner hos en 
leverantör som har hög produktionskapacitet. (Adhikari &Yamamoto 2008, s. 204) 
 
Riskspridning 
Ett motargument till den senast nämnda faktorn är att företag gärna sprider sina risker genom att 
outsourca i fler låglöneländer snarare än att samla all produktion i ett och samma. Många företag 
sprider nu sin outsourcing till andra länder än Kina, vilket kan hjälpa utvecklingen i länderna i 
fråga. (Adhikari &Yamamoto 2008, s. 204-205) 
 
Helhetslösning 
När ett företag outsourcar sin produktion ser de ofta en fördel med att välja en leverantör som kan 
erbjuda fler aktiviteter i värdekedjan. De flesta utvecklingsländer har inte en vertikalt integrerad 
produktionsstruktur, det vill säga att de måste importera tyg och tillbehör vid produktion. Det 
resulterar enbart i problem om det inte går att få tag på material snabbt och billigt. (Adhikari 
&Yamamoto 2008, s. 202, 205) 
 
Etiska perspektiv 
Förändringarna i konsumentbeteende gällande etiska- och miljömässiga krav, som i vissa fall 
leder till bojkott, gör att företag utvecklar sina egna uppförandekoder. Vid outsourcing måste 
leverantörerna kunna leva upp till kraven som finns i de här uppförandekoderna. (Adhikari 
&Yamamoto 2008, s. 205) 
 
Tillgången på kunskap och skicklighet hos arbetarna i ett utvecklingsland är ofta bristfällig. Även 
om lönekostnaderna är lägre, kompenserar inte det resultatet då effektiviteten är sämre när 
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arbetarnas skicklighet är undermålig. Även bristen på kunskap inom det tekniska området kan 
höja kostnaderna då leverantörerna är tvungna att hyra in hjälp. En åtgärd kan vara att 
leverantören investerar i att erbjuda sina anställda utbildning eller praktik före anställningen. 
(Adhikari &Yamamoto 2008, s. 200-201) 
 
Vissa utvecklingsländer möter stora svårigheter då de inte har ett utvecklat system för global 
handel, bland annat på grund av bristfälliga IT-system och avsaknad på erfarenhet. Tillsammans 
med en dåligt utvecklad infrastruktur gör det att ledtiderna blir längre. När utvecklingen av att 
värdekedjornas aktiviteter idag sprids ut i världen är korta ledtiderna mycket viktiga för en 
leverantörs konkurrenskraft, särskilt då många varor, som modeplagg, är färskvaror och långa 
ledtider inte accepteras. (Adhikari &Yamamoto 2008, s. s.201-202) 
 
Den vetenskapliga och tekniska utvecklingen går stadigt framåt och erbjuder nya möjligheter 
inom textila områden. Idag uppkommer det kontinuerligt andra alternativ än att tillverka från 
tidigare traditionella råvaror, vilket öppnar upp för nya möjligheter och tekniska innovationer. 
Det handlar inte bara om att flytta arbetsintensiv produktion till låglöneländer för de 
västerländska bolagen utan de söker istället helhetslösningar. (Yuzhou 2007) 
 

3.2 Värdekedjan 
En vara eller en tjänst består av allt som genererar ett värde till slutkonsumenten. Värdet skapas 
genom ett antal aktiviteter, utförda av olika aktörer som arbetar tillsammans vid olika tidpunkter 
på spridda geografiska platser. (Norrman & Ramirez 1998 s. 27-28). Produktens värde byggs upp 
av kvalitet, design och funktion, men även av immateriella värden som är betydelsefulla för 
konsumenten, till exempel varumärke. (Hedén & McAndrew 2005, s. 10) 
 
Figuren nedan visar värdekedjans aktiviteter som var och en tillför produkten ett värde och som 
tillsammans bidrar till marginalen. Värdekedjan består av primära och sekundära aktiviteter. 
Processer som sköter den fysiska framställningen och hanteringen ser till att produkten slut når 
slutkonsumenten kallas primära funktioner. De sekundära aktiviteterna möjliggör och fungerar 
som stöd till de primära, de kan vara sådana att de stödjer en aktivitet men också hela kedjan. 
(van Weele 2005, s. 9) 
 

 19



 

 

Marginal 
 Infrastruktur

Ingående 
logistik  

Produktion Utgående 
logistik 

Marknads- 
föring & 
försäljning 

Service 

Teknologisk innovation

Personalavdelning

Inköp

Primära aktiviteter

Sekundära 
aktiviteter 

Figur 3.1 (fritt efter van Weele 2005, s. 10) 
 
Värdet som värdekedjans aktiviteter tillför slutprodukten bör vara högre än de totala kostnaderna 
för produkten. Målet för varje aktör i kedjan bör därför vara att tillföra produkten ett så högt 
värde som möjligt. Det sker genom att ett företags strategier skapar en så effektiv värdekedja som 
möjligt för att möta eller överträffa slutkundens behov. (van Weele 2005, s. 10, 96) 
 
Den textila värdekedjan sträcker sig från fiber till färdigt plagg hos slutkonsument. Däremellan 
går produkten igenom flera utvecklingsstadier hos olika aktörer i värdekedjan. Antalet aktörer 
som finns i kedjan varierar beroende på produkt och bransch. Det är idag få i 
beklädnadsbranschen som äger de fabriker som tillverkar deras produkter. (Hedén & McAndrew 
2005 s. 54-55, 110) En anledning till det är att företag vill vara flexibla. Om marknaden skulle 
förändras eller ny teknik skulle eftersträvas kan de lätt flytta sin produktion. (Brülde & 
Strannegård 2007, s.73) 
 
Producenter av modevaror finns idag på alla världens kontinenter. Bakom den färdiga produkten 
finns företagets värdekedja, som är fylld med en enorm arbetsinsats. När det gäller textila varor 
tar det uppskattningsvis mellan sex till arton månader från produktidé till färdig vara i butik. De 
flesta modevaror har därefter en livslängd på i genomsnitt en säsong, det vill säga cirka sex 
månader. (Hedén & McAndrew 2005, s. 53)  
 
Nu för tiden blir det vanligare med ett utökat samarbete mellan aktörerna i värdekedjan. Företag 
strävar efter en mer effektiv planering och styrning av det som rör sig genom kedjan, som till 
exempel material och information. Genom ett mer integrerat samarbete i värdekedjan, där 
information om bland annat ledtider, efterfrågan och leveranser delas, minskas kedjans osäkerhet. 
Det kan vara ett sätt för hela kedjan att öka sin lönsamhet och stärka sin konkurrensförmåga. 
(Hedén & McAndrew 2005, s. 56) 
 
Förändringarna som sker i konsumentbeteende medför att företag ständigt måste utveckla sina 
produkter för att hänga med. Samtidigt måste de hålla nere sina kostnader och bibehålla 
effektiviteten. Många företag har inte all kunskap som krävs för att kunna balansera alla 
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aktiviteter vilket är anledningen till att fler och fler företag outsourcar aktiviteter i sina 
värdekedjor. Ska företagen kunna möta slutkonsumenternas behov krävs det att de har ett nära 
samarbete med producenter samt över alla inblandade avdelningars gränser. (van Weele 2005, s. 
7) 
 
Företag måste fokusera på sin kärnkompetens, där de anser sig kunna skaffa långsiktiga 
konkurrensfördelar. De aktiviteter som inte anses vara ett företags kärnaktiviteter outsourcas ofta 
till specialister. Genom att det görs kan produkten erhålla bättre kvalitet och innovation samtidigt 
som företaget får reducerade kostnader och kortare ledtider. Företaget måste däremot utveckla 
och följa upp de outsourcade aktiviteterna så att de inte blir allt för beroende av 
samarbetspartnern. (van Weele, 2005 s. 7-8) 
 
Då ledtiderna minskar och förändringar sker allt snabbare blir det lättare för ett företag att ta efter 
ett annats innovationer. Därför är det viktigt att företag differentierar sig och sina produkter från 
konkurrenterna och satsar på sitt varumärke. (Doole & Lowe 2004, s. 184-185) 

3.2.1 Outsourcing 
Det finns två olika modeller vilka beskriver vem som har ansvaret för insatsmaterial vid 
tillverkningen av färdiga produkter, företaget eller leverantören, fullpris och CMT. Vid 
fullprismodellen har producenten ansvaret för de material och tillbehör som krävs till 
produktionen. Det kan innebära en viss risk för producenten då den får stå för den finansiella 
risken. CMT står för ”cut, make and trim”, det vill säga tillskärning, sömnad samt avsyning av 
plaggen. Vid ovan nämnda modell är det företaget som har ansvaret för att köpa in material samt 
tillbehör som krävs vid produktionen och producenten står för tillverkningen av plaggen. (Hedén 
& McAndrew 2005, s. 111-112) 
 
När företag ska välja leverantör letar de antingen globalt eller nära och lokalt, valet avgörs 
beroende av produktkategorin. Fördelen med lokal sourcing är högre flexibilitet, kortare ledtider 
och precision ifråga om leverans. Vid stora kvantiteter och standardiserade produkter är global 
sourcing istället att föredra. I slutändan ska företag ta hänsyn till den totala kostnaden i beslut 
angående global kontra lokal sourcing. (van Weele 2005, s. 161)  
 
Det finns olika varianter av sourcing. Single sourcing innebär att företag köper en produkt från en 
och samma leverantör. Kortsiktig single sourcing innebär lägre kostnader tack vare bland annat 
skalekonomi, det vill säga kostnadsfördelar tack vare storskalig produktion. Det finns dock alltid 
en risk med att binda upp sig hos en enstaka leverantör och det förekommer inte någon 
prissättning baserad på konkurrenssituationen. Långsiktig single sourcing har liknande aspekter 
som den kortsiktiga men den resulterar många gånger i förbättrad produktkvalitet. Det nära 
samarbetet kan även leda till produktutveckling och innovationer i tillverkningsprocessen samt att 
företagets administrativa kostnader reduceras. (Saunders 1997, s.269-271) 
 
Multi sourcing betyder att företag använder sig av flera leverantörer för samma produkt. Den här 
varianten av sourcing ger en ökad säkerhet för leveranser då riskerna är spridda på fler 
leverantörer. Kontakt med flertalet leverantörer gör det lättare att jämföra och se vad som är det 
bästa alternativet samt ställa olika leverantörer mot varandra för att få ett bra pris. Däremot 
försvinner alla skalekonomifördelar och att underhålla kontakten med många leverantörer innebär 
kostnader för ökad arbetsinsats på företaget. (Saunders 1997, s. 270-272) 
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Varje företag måste ha en portfolio med olika leverantörer för olika produkter och situationer. 
Det är alltid en risk med att förlita sig för mycket på en enda typ av leverantörsrelation, och 
variation bör finnas i leverantörsportfolion. Konkurrensbaserad budgivning och kortare relationer 
medför att både företaget och leverantören behöver tid för att anpassa sig och det kan initialt 
uppstå komplikationer. Vid en kortare leverantörskontakt behöver inte företag nödvändigtvis 
känna sig nödgade att bidra med förbättringar hos tillverkaren. Flertalet kortare samarbeten leder 
till att det administrativa arbetet ökar. Starka och långvariga relationer kan å sin sida leda till att 
en viss ineffektivitet uppstår och företaget skulle egentligen kunna få en bättre uppgörelse om de 
letade efter en ny leverantör. (Saunders 1997, s. 263-265) 
 
Då allt fler företag outsourcar aktiviteter i sin värdekedja globalt utsätter de sig även för vissa 
risker. Till exempel kan leverantörer skaffa sig en alltför viktig roll i kedjan som de sedan 
utnyttjar tillsammans med sina kunskaper och därmed blir en konkurrent till företaget. För att 
undvika det måste relationen köpare och leverantörer emellan stärkas och strategiskt långsiktiga 
relationer är ett sätt att göra det på. En långsiktig, stark relation till en leverantör resulterar i bättre 
kommunikation och minskar missförstånd. (Doole & Lowe 2004, s. 184) 
Leverantörsförhållanden kan även ses på med ett mer kortsiktigt perspektiv. Då byter företag 
leverantör relativt frekvent, och oftast är priset hos leverantören den avgörande faktorn. Det är 
störst chans att både leverantören och köparen känner sig mer nöjda med en långsiktig relation, 
då en sådan ofta gör att båda parter tjänar på den. (Saunders 1997, s.250-254) 
 
Leverantörsledet består av olika nivåer. Företag lägger sin beställning hos en leverantör som i sin 
tur måste skaffa fram alla nödvändiga komponenter för att klara av produktionen. Det 
förekommer underleverantörer till de flesta produktioner. Företag kan vilja ha kontroll på alla 
steg i leverantörsledet vilket är komplicerat då det allt som oftast handlar om mindre fabriker. Det 
kan även betyda problem för köpare, om de eftersträvar exklusivitet, att underleverantörerna 
dessutom kan leverera till deras konkurrenter. (Saunders 1997, s. 272-274) 
 

3.3 Corporate Social Responsibility 
CSR har blivit ett allt vanligare begrepp inom företagsvärlden. EU-kommissionen definierar 
CSR: ”Ett begrepp som innebär att företaget på frivillig grund integrerar social- och miljömässig 
hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen kräver.”  
(Löhman & Steinholtz 2004, s. 15) 

3.3.1 Historia 
International Labour Organisation (ILO) grundades 1919 eftersom ”kapital har inget land”, det 
vill säga att globaliseringen började ta fart och med den förflyttningen av kapital över gränserna. 
Organisationen ansåg att dåliga arbetsförhållanden i ett land skulle störa andra länders försök att 
skapa humana arbetsförhållanden och skrev därför, efter andra världskriget, ner ett antal 
konventioner angående mänskliga rättigheter som idag är 180 stycken. Konventionerna är dock 
inte lagligt bindande. (Jenkins red. 2002, s. 32-33) 
 
Det första globala initiativet för ett internationellt miljöarbete togs i Stockholm 1972 då FN 
beslutade att ge miljöfrågor internationell fokus genom att skapa debatt kring ämnet. Det var 
också då som begreppet hållbar utveckling myntades. (Löhman & Steinholtz 2004, s. 21) 
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Redan 1976 ville FN:s kommission för transnationella företag göra FN:s uppförandekod för 
globala företag lagligt bindande men lyckades inte. Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) satte även de upp en frivillig kod. Många försök har gjorts för att skapa en 
internationellt lagligt bindande kod men alla har misslyckats. I dag ligger ansvaret på företagen 
själva och inhemska lagar. (Wells 2007) 
 
Nästa större utveckling kom inte förrän 1992 i Rio de Janeiro i och med Agenda 21, en agenda 
för det här århundradet. Till skillnad från Stockholmskonferensen fokuserades det nu inte bara på 
miljö utan även globala sociala frågor såsom fattigdom innefattades i begreppet hållbar 
utveckling. (Löhman & Steinholtz 2004, s. 21-22) 
 
I Boston startades 1998 ett arbete med att samla olika grupper, både Non Governmental 
Organisations (NGO), myndigheter och stora företag. Samarbetet döptes till Global Reporting 
Initiativ (GRI) och syftade till att skapa guidelinjer för hur företag ska redovisa sitt arbete med 
CSR på bästa sätt. De första allmänna riktlinjerna kom år 2000. Under åren har riktlinjerna 
reviderats och kommer att fortsätta göra så löpande när ny kunskap tillkommer. (Löhman & 
Steinholtz 2004, s. 161-162) 
 
År 2000, vid FN:s Milliennium Summit lanserades initiativet The Global Compact som är en 
uppmaning till alla världens företag att arbeta och bidra till en hållbar utveckling. The Global 
Compact består av nio principer som företag uppmanas att följa och bygger på FN:s deklaration 
om mänskliga rättigheter, ILO:s konventioner om arbetsrätt samt ett ansvarsfullt förhållande till 
miljön. De nio principerna är grunden för det arbete med CSR som företag arbetar med idag. 
(Löhman & Steinholtz 2004, s. 22) 
 
Den viktigaste aspekten med CSR är att arbetet fokuserar på företags uppförandekod, som 
innehåller både arbets- och miljöstandarder. Koderna innehåller vanligen två delar där den första 
behandlar vilka arbetsregler som leverantören bör följa och den andra delen handlar om hur 
företaget ska bevaka att reglerna efterlevs. Eftersom kontrollen vanligen sköts av företagen själva 
har NGO blivit en viktig del i övervakningssystemet då de genom sina oberoende kontroller 
bidrar med en legitimitet som företagen själva inte klarar. (Wells 2007) 

3.3.2 De tre fundamenten 
Löhman och Steinholtz beskriver de såkallade tre fundamenten på vilka ett företags hela 
begreppsbild vilar. Vilket fundament företaget väljer att utgå ifrån är olika beroende på vilken 
sorts organisation det gäller. Ett internationellt företag med större delen av produktionen 
utomlands bör börja med intressebilden eftersom det är den som har mest påverkan på företagets 
CSR-arbete. (Löhman & Steinholtz 2004, s. 118) Nedan följer en beskrivning av de tre 
fundamenten. 
 
Intressebilden 
Intressenter är alla som företaget har kontakt med i sitt arbete, från kunder och leverantörer till 
samhället det verkar i och andra oberoende organisationer. Ett företags intressenter är centrala 
inom CSR då de ofta finns med i definitionen av begreppet. Företag interagerar med samhället på 
flera olika sätt och kan inte existera i ett vakuum, det råder ett ömsesidigt beroende dem emellan. 
(Löhman & Steinholtz 2004, s. 128-136) 
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Värdegrund 
Värdegrunden för ett företag visar på deras grundläggande värderingar, det kallas ibland även för 
företagskultur.  Värderingarna fungerar som ett rättsnöre och styr de beslut som tas inom 
företaget. Anställda tar varje dag beslut som påverkar företagets rykte och framgång. Det är 
därför viktigt att alla anställda fattar beslut som korrelerar med företagets värderingar. En väl 
definierad värdegrund kan hjälpa företaget genom svåra situationer eftersom de anställda intuitivt 
vet hur de ska agera för hela organisationens bästa. (Löhman & Steinholtz 2004, s. 122-128) 
 
Existensberättigande 
Existensberättigande motsvaras i stort sett av vad vi i dagligt tal kallar affärsidé. Vad gör 
företaget, hur och för vem? Vad vill företaget tillföra sin omvärld? Begreppet beskriver varför 
företaget finns och vad det yttersta syftet med verksamheten är. Anledningen till att begreppet är 
viktigt för arbetet med CSR är att det påverkar hur företaget agerar i olika situationer. När ett 
företag börjar arbeta med CSR måste det fundera på hur arbetet kommer att gå till och hur 
företaget kommer att agera i framtiden. Definitionen av existensberättigandet ska peka bortom 
företagets affärsidé och finansiella mål. Det bör beskriva företagets verkliga nytta för samhället. 
(Löhman & Steinholtz 2004, s. 137-141) 

3.3.3 Handlingssteget och ansvarssteget 
Löhman och Steinholtz (2004, s. 109-112) nämner två olika nivåer som anger hur engagerat ett 
företag är inom CSR-arbetet; handlingssteget och ansvarssteget. Handlingssteget innebär att 
företaget använder CSR taktiskt för att skapa snabba resultat inom organisationen. Företaget vill 
ge någonting tillbaka till samhället vilket ofta resulterar i någon form av samhällsprojekt. 
Projektet har oftast ingen större påverkan på hur företaget i stort sköter sitt arbete, engagemangen 
är oftast interna och kommuniceras därför inte ut till allmänheten.  
 
Företag som befinner sig i ansvarssteget har bestämt sig för att använda sitt engagemang till att 
skapa långsiktiga värden i företaget. Organisationen har hittat sin värdegrund och låter den 
påverka hela företaget och dess affärsstrategier. Det här sättet att arbeta med CSR är snarare ett 
sätt att driva företaget än en bisyssla. (Löhman & Steinholtz 2004, s. 109-112) 

3.3.4 Olika uppförandekoder 
De allra flesta undersökningar av frivilliga uppförandekoder särskiljer fyra distinkta varianter: 

• Enskilda företagskoder där företaget sätter upp en kod för den egna organisationen 
och/eller deras leverantörer. 

• Det finns även branschkoder som är sammansatta för större grupper av företag inom 
samma bransch.  

• Den tredje varianten är multistakeholderkoder som tillkommer genom samarbete mellan 
flera intressenter, tillexempel företaget, NGO, fackföreningar etcetera. 

• De internationella koderna har arbetats fram på global nivå och godkänts av enskilda 
regeringar. (Jenkins red. 2002, s. 18) 

 
På grund av att intentionerna bakom ovan nämnda koder är så olika varierar deras innehåll. 
Företagskoderna speglas av vilken angreppspunkt företaget har på CSR-arbetet och är mycket 
individuella för företaget som skrivit ner dem. Branschkoderna är oftast svagare än 
företagskoderna på grund av de måste anpassas till ett flertal företag som har olika utgångspunkt. 
Multistakeholderkoderna och de internationella koderna är de som är hårdast eftersom de 
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uppkommit i samarbete med fler intressenter än enbart företaget. Den allra vanligaste formen av 
uppförandekod är företagskoderna även om multistakeholderkoderna blir allt vanligare. (Jenkins 
red. 2002, s. 18) 
 
Hur seriös ett företags uppförandekod är beror på hur väl den följer, eller kanske till och med går 
utöver, ILO:s konventioner om mänskliga rättigheter. Konventionerna är dock generella och 
specificerar inte antal arbetstimmar, löner eller anställningsstabilitet. Många uppförandekoder 
nämner det men specificerar till exempel inte antalet arbetstimmar per vecka eller löner i 
monetära begrepp, vilket gör koden något urholkad. Precis som kan anas från de ovanstående 
definitionerna är det mycket vanligare att en multistakeholderkod tar upp dylika specificeringar 
än att en företagskod gör det. (Jenkins red. 2002, s. 18-20) 
 
Ytterligare ett tecken på att ett företag arbetar seriöst med sin uppförandekod är att de har en plan 
för hur den ska kontrolleras samt att det verkligen görs. Endast en fjärdedel av alla 
uppförandekoder har med en dylik del och det är mycket vanligare bland multistakeholderkoder 
än företags- och branschkoder. Det är också vanligare att multistakeholderkoder kräver externa 
såväl som interna kontroller av att koden efterlevs. (Jenkins red. 2002, s. 21) 
 
Företagets uppförandekod bör även innehålla en plan för vad som kommer att ske om 
leverantören brister i någon del av koden. Det är av yttersta vikt att företaget agerar snabbt och 
har en detaljerad plan för hur problemet ska åtgärdas. Det är inte ovanligt att företag väljer att 
bojkotta leverantörer som inte följer deras uppförandekod, då främst om producenten har brutit 
mot allvarligare punkter som barnarbete eller slavarbete. Enligt Brülde & Strannegård (2007 s. 
85, 164-165) är det inte en önskvärd lösning då en bojkott snarare drabbar arbetarna. En 
leverantör kan hitta nya kunder som inte ställer lika höga krav och arbetsförhållandena för de 
anställda på fabriken förbättras inte alls. Företaget bör istället, tillsammans med leverantören, 
försöka komma fram till en gemensam lösning på problemet.  

3.3.5 De sju hållbarhetsrevolutionerna 
Elkington (Henriques & Richardson red. 2004, s. 24) tar upp de sju hållbarhetsrevolutionerna. De 
är en beskrivning av hur arbetet med och synen på CSR har, och kommer, utvecklas. Den första 
revolutionen beror på att företag verkar på allt mer tävlingsinriktade marknader, både inom landet 
och internationellt. Det tvingar företagen till förändringar och utveckling då allt fler människor 
kräver hållbara produkter.  
 
Den andra revolutionen har att göra med att hela världen skiftar till alltmer humana och sociala 
värderingar. Företag som tidigare innehaft en säker position blir plötsligt svartlistade enbart för 
att de inte delar den typen av värderingar och inte engagerar sig tillräckligt inom området. 
(Henriques & Richardson red. 2004, s. 25) 
 
Den tredje revolutionen beror på en alltmer internationell transparens. Företag kan inte längre 
agera på ett visst sätt utan att det uppmärksammas och sprids över hela världen inom några 
timmar. Som ett resultat av det jämförs företag alltmer sinsemellan och bedöms efter hur andra 
företag agerar. (Henriques & Richardson red. 2004, s. 25) 
 
Den fjärde revolutionen drivs i sin tur på av en allt mer ökad transparens. Företag tvingas följa 
sina produkter hela vägen genom värdekedjan och även fundera på hur produkten kan hanteras 
efter att dess livstid är slut. Det fokuseras alltmer på uttrycket ”från-vagga-till-grav”, det vill säga 
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hur mycket en produkt påverkar omvärlden under hela sin livstid. (Henriques & Richardson red. 
2004, s. 26) 
 
I och med allt större förändringar för företagen kommer nya partnerskap att bildas vilket är den 
femte revolutionen. Organisationer som tidigare såg varandra som fiender börjar numer 
samarbeta för att dra fördel av varandra. Som exempel samarbetar flera företag i dagsläget med 
organisationer som Greenpeace och Rena Kläder (se Bilaga 4), vilka de tidigare betraktade som 
antagonister. (Henriques & Richardson red. 2004, s. 26) 
 
Den sjätte revolutionen handlar om tid. Här står vi inför en stor paradox. Tid kostar pengar och i 
dagens samhälle går tiden allt fortare då den tekniska utvecklingen ger oss snabbare 
kommunikationsmöjligheter. Inom hållbar utveckling fokuseras det däremot på långsiktighet och 
produkter som håller för en livstid. Samtidigt blir det allt vanligare att konkurrera med tid såsom 
just in time (JIT). (Henriques & Richardson red. 2004, s. 26) Arbetssättet innebär att allt material 
och alla produkter som behövs i produktionsprocessen finns tillgängliga precis i den stund som 
de behövs (van Weele 2005, s. 213). Paradoxen gör att företagen måste hitta ett mellanläge för att 
hantera de olika aspekterna av tid. (Henriques & Richardson red. 2004, s. 26) 
 
Det blir allt vanligare att hållbarhetslösningar inte enbart fokuserar på produktdesign utan på hela 
värdekedjan. Den sjunde och sista revolutionen visar på att det bästa sättet att arbeta med CSR är 
att ha den inprogrammerad i företagets DNA från allra första början. (Henriques & Richardson 
red. 2004, s. 27) 

3.3.6 Kostnader och mervärde 
För att företag ska lyckas bör deras inköpsavdelningar ha kontroll på prestandan på tillverkningen 
men även aspekter såsom kvalitet och framförallt kostnader. All aktivitet i värdekedjan måste 
sikta till att slutkonsumenten blir nöjd, både gällande priset samt det värde som kunden anser att 
produkten ger immateriellt sett. (Saunders 1997, s. 233) 
 
Kostnadskalkyler som enbart ser till lönsamheten inom en verksamhet kan vara svåra att 
applicera på CSR-arbetet som snarare tillför ett immateriellt värde till företaget. De exakta 
kostnaderna kan också vara svåra att avgöra då CSR bör genomsyra hela företaget och påverkar 
kostnader inom flera olika avdelningar. (Boatright 2003, s. 40-41) 
 
Det är av största vikt att företag kan identifiera alla de olika kostnader som finns vid 
framtagningen av en produkt, allt för att se vart det finns onödiga kostnader som kan tas bort. 
Företag kan använda sig av en totalkostnadsmodell där kostnader kategoriseras in i tre grupper. 
Den första kostnadsgruppen är den som berör de initiala kostnaderna för en produkt, såsom 
förvärvs-, utvärderings-, sourcing-, förhandlings-, och leverantörsurvalskostnader. Den andra 
kostnadskategorin berör de kostnader som krävs för att hålla produkten i sortimentet, från 
tillverkningen, via transporter till lagerhållningen. Den sista kategorin är de kostnader som krävs 
för att försäkra att standarden på aktiviteter såsom certifieringar och leverantörsutbildningar 
bibehålls samt utvecklas. (Saunders 1997, s. 233-234) 
 
Alla avgörande faktorer inom ett företag måste mätas kontinuerligt för att se vilken effekt de har 
på verksamheten. Strävan efter att reducera kostnader får inte förblinda förståelsen för enskilda 
kostnader och deras betydelse. Det kan härröra till en sådan sak som sourcing, kostnadsfördelar 
med att lägga den nära måste vägas mot nackdelar. Hänsyn bör här tas till faktorer såsom 
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förfaringssätten hos de olika tillverkarna och logistikmöjligheterna som finns tillgängliga. 
(Saunders 1997, s. 239-245) 
 
Hos tillverkande företag finns det ofta en traditionell struktur när det gäller synsättet på kostnader 
inom företaget. Den gör att det kan vara svårt att se den överhängande kostnaden för processen 
som helhet. Dessutom försvåras det av att beslut fattas på olika avdelningar vilket kan medföra 
att de utförs på felaktigt sätt och blir till en kostnadsbelastning istället för att gynna hela 
processen som var den ursprungliga tanken. Att samarbeta över de olika avdelningarna inom 
företaget med cross-functional teams är ett sätt att förbättra arbetsstrukturen. (Saunders 1997, 
s.230- 248) 
 
Många miljösparande åtgärder som företag genomför reducerar även kostnader. Som exempel 
kan nämnas energisparande åtgärder, materialoptimering samt insparande av emballage och 
förpackningar. (Chouinard 2006, s. 162-163) 
 

3.4 Förväntat kundvärde 
Nyckeln till nöjda kunder är att överträffa deras förväntan. Ett företag bör ha bra kvalitet på sina 
varor men inte överdriva dess värde för kunden. Kunder bedömer ett företags kvalitet genom att 
väga skillnaden mellan den förväntade och den verkliga upplevelsen. Med andra ord; företag bör 
enbart lova vad de kan leverera men försöka leverera mer än vad de erbjuder. (Kotler 2005, s. 
642-643) Grönroos (2002 s. 75-81) menar till och med att det kan vara klokare av ett företag att 
lägga sina löften på en lägre nivå än vad upplevelsen verkligen medför att konsumenten 
garanterat inte ska bli besviken. Vidare menar han att det även kan skapas lojalitet hos en 
konsument som blivit positivt överraskad vid förra interaktionen med företaget. Förväntningarna 
en kund byggt upp om produkten överträffas vilket i sin tur leder till att varan anses ha ett högre 
attraktionsvärde. Förväntningarna som en viss kund har bygger på behov, tidigare erfarenheter, 
word-of-mouth och på företagets reklamföring. Genom att fokusera på de aspekter som 
målgruppen finner viktiga kan företaget se till att förväntningarna uppfylls. (Kotler 2005, s. 642-
643)  
 

3.5 Värdeskapande kommunikation 
För att bli framgångsrika måste företag fokusera på sina anställda och inte bara på kunderna. För 
att uppnå det på bästa sätt finns det vissa saker som företagsledningen bör ha i åtanke. Först 
måste de anställda ges möjligheter inom sitt arbete och chans till vidareutbildning, vilket 
resulterar i att de anställda känner sig nöjda med sin arbetslivssituation och utvecklar en lojalitet 
gentemot sin arbetsgivare.(Grönroos 2002, s.367-370) Det leder till att de anställda kan ge 
kunderna en bättre och mer effektiv service, vilket innebär att kunderna blir nöjda och gärna 
återkommer till företaget och även rekommenderar det vidare. Alla de här länkarna i kedjan 
resulterar i bättre vinst och tillväxt för företaget. (Kotler 2005, s. 634-635) 
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Figur 3.2 (fritt efter Kotler et al. 2005, s. 635) 
 
Intern marknadsföring handlar om hur företaget marknadsför sig till de egna medarbetarna. Deras 
trivsel på jobbet måste vara bra och lagkänsla bör genomsyra företaget för att de anställda ska 
kunna ge kunderna bästa möjliga service. Det är ett arbete som genomförs kontinuerligt inom 
företaget och ska inkludera alla, för att kundvärdet i slutändan ska bli maximalt. Den interna 
marknadsföringen föregår den externa, vilket innebär att de anställda inom företaget måste förstå 
och kunna stå för det företaget erbjuder för att förmedla det ut mot kund på ett tillfredställande 
sätt. (Kotler 2005, s. 634-635) 
 
Interaktiv marknadsföring betonar hur att den upplevda kvaliteten hos kunden är beroende av hur 
interaktionen mellan köpare och säljare gick. Det handlar om tjänsten eller varans kvalitet och 
hur den förmedlas. Varje kundmöte kan ses som ett sanningens ögonblick för säljarens del då det 
är inte enbart säljaren själv som bedöms utan företaget som helhet. Ett bra första möte mellan 
säljaren och köparen kan leda till en mer långvarig relation. Det är något som eftersträvas då det 
generellt sett är mer lönsamt med långvariga kundrelationer. (Kotler 2005, s. 634-635) 
 
Extern marknadsföring 
Extern marknadsföring är den som företaget riktar direkt mot sina konsumenter och syftar till att 
påverka konsumenter till köp av en viss produkt. Den pågår ständigt, det handlar inte enbart om 
att presentera en färdig produkt utan det inkluderar även att förmedla hela företagets image. 
(Kotler 2005, s. 6) 
 
 
 
 
 

 28



 

4 Empiri 
I kapitlet redovisar vi vårt empiriska material, inhämtat genom intervjuer med ett flertal 
anställda på Mangos huvudkontor i Barcelona samt material från Mangos hållbarhetsrapport 
2006. Eftersom vi i vår rapport valt att fokusera på textilproduktion i Afrika och då främst 
Marocko redovisar vi även material inhämtat från vår fältstudie i Marocko samt övrig fakta om 
textilindustrin i landet som vi anser vara relevant för rapporten.   
 
Empirin följer inte helt den teoretiska referensramen eftersom det inte är praktiskt möjligt, vi har 
dock i möjligaste mån strävat efter att följa samma struktur för att underlätta för läsaren. Vi börjar 
med att presentera vårt empiriska material om Mango för att sätta in läsaren i företaget och dess 
CSR-arbete. Efter det presenterar vi textilindustrin i Afrika för att ge läsaren en djupare förståelse 
för den textila verksamheten i området. Vi har i vår rapport valt att studera Marocko som 
textilproducentland på grund av att det är ett viktigt närliggande producentlandet för södra 
Europa. Som sista del i kapitlet följer därför en redogörelse för landets textilindustri.  
 

4.1 Mango 
Det spanska klädföretaget Mango startade 1984 i Barcelona. Efter ett år hade företaget fem 
butiker i Barcelona och började därefter sin expansion i Spanien. Fyra år senare hade Mango 13 
butiker inom landet och började 1992 att etablera sig utomlands med två butiker i Portugal.1 Vid 
årsbokslutet 2006 hade företaget 995 butiker och fanns representerade i 89 länder. Idag öppnar 
Mango cirka två butiker per vecka och har som mål att ha 3000 butiker och finnas representerade 
i ”alla städer i världen”. Mango tillverkar cirka 80 miljoner plagg per år men i takt med att 
företaget växer blir det allt fler. (Mango 2006)  
 
Företagets affärsidé lyder “to dress women in the latest trends, both for their day-to-day and 
occasional needs”, det vill säga att klä kvinnor i de senaste trenderna både för vardagsbehov och 
för lite mer festliga tillfällen. All design sker på företagets huvudkontor i Barcelona och de säljer 
kläder i låg- och mellanprissegmentet, det vill säga mellan cirka 200 och 2000 kronor. (Mango 
2006) 

4.1.1 Mangos värdekedja  
Mango äger inga fabriker och det finns inte heller någon fabrik som tillverkar enbart åt Mango. 
Företaget producerar istället både enligt fullprismodellen och enligt CMT-modellen. Vilken 
metod som används beror enligt Mango på geografiska faktorer samt på hur tekniskt komplicerat 
plagget är. Produkter med hög modegrad som kräver korta ledtider produceras nära Europa. Av 
Mangos totala produktion ligger cirka 55 procent i Kina och 20 procent i Marocko. Företaget 
tillverkar också en liten del på knappt två procent i Spanien. De producerar även mindre 
kvantiteter i Turkiet, Indien, Vietnam, Bulgarien, Pakistan, Sri Lanka, Kambodja, och 
Bangladesh. Av Mangos 140 leverantörer är 76 procent fullpristillverkare och 24 procent 
producerar enligt CMT-metoden. (Mango 2006) De allra flesta fullprisföretag ligger i Asien 
medan CMT-företagen Mango använder sig av ligger i norra Afrika och Östeuropa. När Mango 
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själva köper in materialet kommer det i första hand från Europa eftersom produktionen av 
kläderna då sker nära Europa.2  
 
 
För att upprätthålla en så standardiserad kvalitet som möjligt tillverkas samma plagg alltid hos 
samma producent utom i enstaka fall då produktionskapacitet eller kvoter förhindrar det. Mango 
kräver dessutom att leverantörerna kan garantera att de inte använder sig av en underleverantör 
om inte Mango först informeras. Om användningen av underleverantören i fråga blir alltför stor 
kommer även den att omfattas av Mangos kontrollsystem. (Mango 2006) 
 
Mango framhåller själva att de försöker arbeta långsiktigt med sina leverantörer för att bygga 
relationer där båda parter tjänar på samarbetet. Även om företaget hela tiden söker efter nya 
producenter har de leverantörer som de arbetat med så länge som 17 år. För att produktionen ska 
flyta på så smidigt som möjligt arbetar Mango tillsammans med sina leverantörer när det gäller 
produktionsplanering, till exempel förser de sina leverantörer med teknisk support i 
tillverkningen när så krävs. Under 2006 började företaget arbeta med ett nytt program för 
produktionskontroll, -övervakning och –support. Programmet ger leverantörerna tillgång till ett 
IT-verktyg som kan förse dem med konstant information om generella processer såsom 
säsongsplanering men även mer detaljerad information såsom produktspecifikationer för plaggen. 
Eftersom systemet är interaktivt kan leverantörerna även använda det för att ställa frågor eller 
lämna kommentarer till Mango. (Mango 2006) 
 
Periodvis besöker leverantörerna Mango för att företaget ska kunna upprätthålla en mer direkt 
och personlig kontakt med dem samt för att de ska få en förståelse för Mango och företagets 
arbetssätt. (Mango 2006) 
 
Antalet direktleveranser, det vill säga leveranser direkt från leverantören till butiken, ökade under 
2006 till 35 procent av den totala produktionen. Det kräver mycket av leverantörer, 
logistikavdelningen och butiker, Mango har därför utvecklat en dataplattform för att underlätta 
samarbetet. (Mango 2006) 
 
Under de första tio åren utvecklades företagets filosofi med JIT. Den genomsnittliga 
produktionsperioden varierar mellan tre till fyra månader från order till leverans av det färdiga 
plagget. Mango har utvecklat ett eget logistiksystem som sattes i bruk 2005. Tack vare det kan 
Mango se till att alla butiker i världen har de plagg som krävs i lager samt att det fylls på för att 
klara av beräknad försäljning. Produktionen bestäms utefter efterfrågan både vad gäller volym 
och olika plagg. (Mango 2006) 
 
En stor del av Mangos butiker, cirka två tredjedelar, är franchisebutiker, det vill säga att 
butikerna ägs av enskilda personer som har rätten att nyttja företagets varumärke mot en viss 
andel av intäkterna. (Mango 2006) Anledningen till att företaget valt att etablera sig på det viset 
är att de kulturella skillnaderna i vissa fall gör det lättare för inhemska företagare att lyckas med 
affärsverksamhet då de är mer bekanta med kulturen och vet hur det ska hantera administrationen 
i landet. När Mango sen väljer att öppna fler butiker i samma land väljer de oftast att göra det 
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själva i samarbete med franchisetagare för tidigare butiker i landet. Reglerna för butikerna 
angående inredning och skyltning är mycket starkt hållna av Mango3

4.1.2 Mango och CSR 
Mango understryker i sin hållbarhetsrapport att de förstår det faktum att företaget har ett ansvar 
som sträcker sig utöver deras egna anställda, att det sträcker sig över hela värdekedjan. De 
konstaterar också att de gör så mycket som möjligt för att deras uppförandekod ska följas och 
implementeras hos de leverantörer de arbetar med samt att den på sikt ska bli en självklar del av 
företagets filosofi. (Mango 2006) 
 
Initialt arbetade Mango inte aktivt med CSR även om leverantörerna fick skriva under ett 
kontrakt på att följa ett flertal punkter angående sociala-, arbetsrelaterade- och miljöaspekter. 
Punkterna utvecklades med tiden till den uppförandekod som företaget använder sig av idag. 
Företaget började också engagera sig i ett antal sociala projekt vilka till större delen bestod i att 
bistå med kläder vid internationella kriser och diverse kampanjer. Vad gäller miljöarbetet började 
det på allvar under 1999. Två år senare utfördes den första miljöpåverkansdiagnosen för 
företaget, den ligger till grund för Mangos nuvarande arbete med miljö. (Mango 2006) 
 
Sedan 2001 har Mangos arbete med CSR utvecklats. De startade bland annat ett samarbete med 
Spaniens enda laboratorium godkända att göra tester för Oeko-Tex, en humanekologisk 
märkning, för att kunna garantera att kläderna inte innehåller farliga ämnen. Under 2002 startade 
ett samarbete med SETEM som koordinerar Rena Kläder i Spanien (se Bilaga 4), och samma år 
grundades CSR-avdelningen på företaget.4 Mango skrev även under FN:s Global Compact avtal 
som uppmanar företag att följa nio grundläggande regler angående mänskliga rättigheter, 
arbetsrättslagar, miljöfrågor och korruption. (Mango 2006) 
 
Under 2002 skrev Mango sin etiska kod som uttrycker företagets mål och policys genom fem 
grundläggande indelningar; ekonomi, socialt arbete, miljöfrågor, socialt samarbete samt 
produktkvalitet och produktsäkerhet.5 Den etiska koden låg till grund för företagets 
uppförandekod som sedan 2002 är obligatorisk för alla leverantörer. Uppförandekoden följer, 
enligt riktlinjerna för GRI, ILO:s konventioner för mänskliga rättigheter. Den saknar dock någon 
form av specificering av både arbetstider och löner. (Mango 2006) 
 
Mangos första hållbarhetsrapport skrevs 2005 och redovisningen för 2006 bygger på GRI och 
deras senaste riktlinjer ”G3 Guidelines”. Rapporten omfattar alla dotterbolag till Mango och 
skrivs av företagets egna CSR avdelning. Den granskas av utomstående kontrollanter vad gäller 
format, innehåll och procedurer och har erhållit betyget A+. (Mango 2006) Ovanstående betyg är 
den högsta bedömning en rapport gjord enligt G3 kan ges. (GRI 2008) 
 
Enligt Mango själva är den största risken i deras hållbarhetsarbete att deras etiska kod inte 
efterlevs, speciellt då deras uppförandekod som gäller för företagets leverantörer. Vad gäller 
miljö ligger deras största påverkan i transporter och produktionsstadiet. Kontroller av 
produktionen sker både av interna och externa kontrollanter.6 Mango satsar på att erhålla 
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miljöcertifieringen ISO14001 för kontor och distributionscentraler. Målet är att så småningom 
implementera förändringarna på hela företaget. (Mango 2006) 
 
Företaget har regelbundna kontakter med diverse olika NGO genom utbyte av information. 
Förutom redan nämnda SETEM samarbetar företaget även med INTERMON OXFAM, People 
for Ethical Treatment of Animals (PETA), Textile and Chemical Federation (FITEQUA) och 
Greenpeace (se Bilaga 4). Samarbetet med INTERMON OXFAM består till stor del av att Mango 
ställer upp i diverse undersökningar och seminarier om textilbranschen samt delar med sig av sin 
information om CSR-arbetet. FITEQUA ligger under den spanska fackliga organisationen 
Comisiones Obereras och Mango samarbetar med dem för att kunna förbättra sin 
hållbarhetsrapport och även för kontroll av leverantörer. Samarbetet med Greenpeace består av 
att Mango får hjälp med miljöarbetet inom företaget såsom riktlinjer angående hantering av 
farliga ämnen och övervakning av desamma. (Mango 2006)  
 
Företaget bidrar med finansiell hjälp till ett flertal olika projekt runt om i världen, alltifrån 
byggandet av skolor på Haiti och barnhem i Ghana till brunnsborrning i Zambia. Mango deltar 
även i andra projekt som inte kräver någon direkt finansiell hjälp som att hjälpa ungdomar utan 
möjlighet till utbildning att få anställning samt diverse solidaritetsförsäljningar. (Mango 2006) 

4.1.3 Mango och deras kontrollförfarande 
Det är CSR-avdelningens ansvar, tillsammans med de avdelningar som har hand om 
kontraktsskrivning och hantering av leverantörer, att se till att uppförandekoden efterlevs av 
producenterna genom regelbundna besök på en årlig basis. För att en leverantör ska bli godkänd i 
en dylik undersökning krävs det att de samarbetar genom att lämna ut information närhelst 
Mango kräver det för att kunna verifiera att koden verkligen efterlevs. Mango arbetar med 
kvalitetsteam vars arbetsuppgifter är att åka runt bland fabriker för att kontrollera kvaliteten på 
produkterna. Teamen har även som uppgift att kontrollera andra produktionsrelaterade företeelser 
och däri ingår CSR. Eftersom kvalitetsteamen tillbringar all sin tid ute på fabriker har de stora 
möjligheter att iaktta förändringar i förhållandena hos producenten. (Mango 2006) 
 
De viktigaste kontrollerna håller den interna kontrollavdelningen i, de är omfattande och följer ett 
flertal specificerade steg. För det första besöks fabriken och kontrollanterna samtalar med 
ledningen för att få nödvändig information om arbetsrätt, sociala och miljömässiga aspekter. 
Kontrollanterna filmar området för att kunna avgöra om koden efterföljs, de intervjuar också 
arbetare med speciellt fokus på löner, arbetstimmar, övertidsersättning och andra riskområden. 
Finns det fackföreningar på fabriken görs ovanstående kontroll tillsammans med deras 
representanter. Slutligen skrivs en rapport om besöket med eventuella rekommendationer till 
förbättringar. (Mango 2006) Skulle en leverantör bli underkänd på något område inom 
uppförandekoden kräver Mango att de åtgärdar det snarast. Om situationen kräver det upprättar 
företaget en korrektionsplan med tidsangivelser tillsammans med producenten. Vid allvarligare 
företeelser såsom barnarbete och tvångsarbete upprättas ingen plan, Mango väljer då istället att 
avsluta samarbetet omedelbart.7  
 
På de fabriker där Mango tillverkar sker även externa kontroller av ett spanskt kontrollföretag 
som Mango själva anlitat på rekommendation av SETEM. De kontrollerna följer samma 
procedurer som de Mango utför själva. Mango genomför även gemensamma besök till sina 
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leverantörer tillsammans med NGO dels för att få hjälp av organisationerna men också för att 
verka för ytterligare transparens. (Mango 2006) 
  
Från och med 2006 har Mango även börjat kontrollera, i allt större utsträckning, de fabriker som 
tillverkar tillbehör. Vid årsslutet hade Mango kontrollerat 87 procent av det totala antalet 
leverantörer och inga allvarliga kränkningar mot deras uppförandekod hade upptäckts. (Mango 
2006) 

4.1.4 Mango och miljö 
Mango fick mycket bra omdöme för sitt miljöarbete i den undersökning vi tidigare nämnt, främst 
på grund av deras mycket ingående policy angående farliga kemikalier (se Bilaga 1). (Götberg, 
2007) 
 
Mangos miljöpolicy innehåller allt från en omfattande policy angående farliga kemikalier till mer 
detaljerade företeelser som till exempel användandet av energilampor i affärerna och 
förbrukningen av emballage inom företaget. Bytet av lampor i affärerna minskade förbrukningen 
av el med 30 procent på tre år och ledde i förlängningen till att företaget även kunde spara energi 
på lägre luftkonditionering då energilamporna inte värmde upp lokalerna lika mycket. (Mango 
2006) 
 
När Mango producerar enligt fullprismodellen får alla leverantörer skriftliga instruktioner av 
Mango angående begränsningen av användning och förekomsten av skadliga ämnen i det 
material som leverantörerna köper in. Leverantörerna måste även skriva under på att materialen 
inte innehåller för mycket farliga kemikalier. Under produktionens gång undersöker Mango 
själva att de listade kemikalierna inte förekommer i plaggen. Stickprovskontroller görs på alla de 
färdiga artiklar som Mango tillverkar. De kemikalier som finns med på Mangos lista är sådana 
som innefattas av lagstiftning men även andra substanser. Under 2006 upptäcktes 20 fall av 
otillåtna mänger kemikalier, främst azofärgämnen, i samtliga fall togs de artiklar det handlade om 
ut ur kollektionen. (Mango 2006) 
 
Mangos vanligaste produktionsform i Marocko är CMT, det vill säga att Mango köper in allt tyg 
själva innan det fraktas till Marocko. Företaget kräver då Oeko-Tex certifiering av samtliga 
tygleverantörer, det är en märkning som anger mängden kemikalier den slutgiltiga produkten får 
innehålla och är ofta striktare än de tillåtna lagstiftade mängderna beroende på land. Det är 
samtidigt värt att notera att märkningen inte reglerar vilka kemikalier som används under 
produktion utan enbart förekomsten i färdiga plagg. Under 2006 upptäcktes inga kränkningar av 
märkningen i de material som Mango köpte in. (Mango 2006) 
 
Anledningen till att Mango inte kräver Oeko-Tex märkt material även från fullprisproducenter 
beror på operationella svårigheter. Alla delar av framställningen av material kan certifieras utan 
att själva plagget för den delen blir det. Det leder till svårigheter på grund av leverantörernas 
karaktär och geografiska läge då det kan vara svårt att samla in information. Från början fanns 
inte heller några laboratorier godkända av Oeko-Tex i närheten av leverantörerna vilket innebar 
att all övervakning var tvungen att ske från Europa. Mango har därför valt att istället själva 
övervaka mängden kemikalier i plaggen som tillverkas enligt fullprismodellen. I de mätningar 
företaget gör själva ställer de lika höga krav som på dem som görs på Oeko-Tex märkta artiklar 
vilket i förlängningen leder till att kraven för de olika plaggen är desamma. (Mango 2006) 
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På grund av företagets verksamhet ligger de största påverkansfaktorerna för miljön utanför 
Mangos interna sfär, det vill säga i produktion och transport av plaggen. Mango använder sig av 
en tredje part för distribution av varor och arbetar tillsammans med dem för att effektivisera 
transporter för att minska utsläppen så mycket som möjligt.8 Som tidigare nämnts har Mango 
börjat använda sig av direktleveranser, skeppning direkt från leverantören till butik. Tack vare det 
har företaget sparat in på paketeringsmaterial, minskat transporterna och energianvändning då 
varorna inte längre måste skeppas till Spanien för omdistribution. (Mango 2006) 

4.1.5 Mangos kunder 
För att få en uppfattning om hur Mangos CSR-arbete kommuniceras ut till nuvarande och 
potentiella kunder genomförde vi en undersökning bland konsumenter i Sverige. Vi intervjuade 
30 kvinnor som var bekanta med företaget. 26 av dem var mellan 19 och 32 vilket vi ser som 
Mangos främsta målgrupp och hälften av dem hade vid något tillfälle handlat i en Mango butik. 
Av de tillfrågade hade ingen någon aning om att Mango arbetade aktivt med CSR. (Se Bilaga 3) 
 
Det bör nämnas att Spanien som är den största beställaren inom textilindustrin inte ligger långt 
fram i arbetet med CSR då det inte är någonting som anses vara viktigt bland den stora massan. 
(Weyler 2007) 

4.1.6 Mangos anställda 
Mango är ett ganska ungt företag sett till de anställda. Medelåldern är endast 29 år på företaget 
som helhet. De allra flesta anställda stannar inte länge utan använder företaget som en 
språngbräda till andra jobb. Anledningen till det är att organisationen är decentraliserad vilket 
innebär att det kan vara svårt att avancera inom företaget.9  
 
Mangos CSR-avdelning har till uppgift att utbilda övrig personal inom området CSR. Främst är 
det kvalitetskontroll- och inköpsavdelningen som utbildas. (Mango 2006) Vid en intervju med 
Saba Habte, som arbetar med kvalitetskontroll på jeansavdelningen, visar det sig att hon aldrig 
hade blivit informerad om företagets CSR-strategier. Hon var inte heller medveten om hur 
företaget arbetade med dylika frågor, trots att Habte har direktkontakt med leverantörer dagligen i 
sitt arbete. Vi intervjuade även Isabel Algeret från PR avdelningen som inte kunde svara på några 
ingående frågor angående Mangos CSR-arbete. 
 
Vid en intervju gjord med butikschefen för Mangos butik i Göteborg, Ulrika Jonsson, framkom 
det att varken hon eller hennes medarbetare hade någon kunskap angående Mangos arbete inom 
CSR-området. (se Bilaga 2) 
 

4.2 Afrikas textilindustri 
Afrika är en intressant marknad för textilföretag i södra Europa tack vare den geografiska 
närheten. Många av länderna i Afrika kan fortfarande ses som relativt outvecklade och befinner 
sig i utvecklingsfasen när det gäller export av textila varor. Flertalet fabriker använder sig 
dessutom av utrustning som idag kan ses som omodern. Det är främst Afrikas kustländer som står 
för framåtskridande inom det textila området, speciellt i den norra samt södra delen på 
kontinenten. Det var först när flertalet afrikanska länder kunde åberopa självständighet från de 
                                                 
8 Alegret (2008)  
9 Romero (2008) 
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europeiska ockupanterna (1950-1960) som industrin tog fart. Den inhemska konsumtionen har 
aldrig varit stor, mycket på grund av den stora mängd begagnade kläder som kommer från 
västvärlden, både i form av donationer men även för vidare försäljning. 2001 kom en procent av 
den totala textila världshandeln från de afrikanska länderna, då inberäknat både den textila 
tillverkningen och beklädnadsindustrin. Beklädnadsindustrin är avsevärt större än tillverkningen 
av textila material i Afrika. (Kim et al. 2006, s. 40) 
 
Kontinentens största exportörer inom textilbranschen är; Egypten, Marocko, Tunisien, Mauritius 
och Sydafrika. De här länderna har haft en relativt bra utveckling inom den textila industrin. 
Sydafrika är kontinentens största exportör när det handlar om den textila industrin och Mauritius 
är den största exportören inom beklädnadsindustrin. (Kim et al. 2006, s. 41) 
 
De länder som är belägna söder om Sahara benämns som Sub-Sahara. Det är endast de fem 
muslimska länder allra längst i norr inklusive Marocko som inte ingår i den benämningen. 85 
procent av Afrikas totala befolkning finns i Sub-Sahara området och 70 procent av länderna i 
Sub-Sahara räknas som utvecklingsländer. (Kim et al. 2006, s. 42) 
 

4.3 Marocko 
Marocko är beläget på Afrikas nordvästra kust och har cirka 32,5 miljoner invånare. Landet är en 
monarki och den dominerande religionen är islam. Marocko ockuperades 1925 av Frankrike och 
återfick sin självständighet 1956. (Utrikespolitiska Institutet 2008) 
 
Det finns stora klyftor mellan invånarna, 20 procent av befolkningen står för 40 procent av 
inkomsten i landet. Det sociala skyddsnätet i landet är undermåligt, siffror tyder på att mer än 
hälften av den arbetande delen av befolkningen saknar försäkringsskydd, trots att arbetsgivare 
enligt lag är skyldiga att betala för en sådan. (Rena kläder 2003) 
 
En tredjedel av alla barn i landet når inte ens 15 års ålder och endast 27,5 procent blir över 60 år. 
Medellivslängden för män är 64,5 år och för kvinnor 68,5 år. Marocko genomgår nu en fas av 
både urbanisering och emigrering, varje år beräknas 40 000 marockaner flytta från Marocko. 
Läskunnigheten i Marocko är dålig, studier visar att endast 65 procent av den yngre befolkningen 
kan tillgodogöra sig en bok. Ett av fyra barn har aldrig gått i skolan och en fjärdedel av dem som 
börjar avslutar inte grundskolan. (Rena kläder 2003) 

4.3.1 Marockos ekonomiska situation 
På senare tid har Marocko blivit mer delaktigt i den globala ekonomin bland annat genom 
internationella avtal. Däribland kan nämnas Agadiravtalet som syftar till att skapa ett 
frihandelsområde mellan Marocko, Tunisien, Jordanien och Egypten. Barcelonaprocessen är ett 
annat avtal som skrevs under 1995 och kom till för att skapa bättre handelsförbindelser mellan 
EU och länder i Medelhavsområdet. (Europaparlamentet 2007)
 
De senaste fem åren har Marockos genomsnittliga tillväxt legat på fem procent, vilket anses vara 
några procent för lågt för att det ska reducera fattigdomen på ett tillfredställande vis. Ett av de 
största problemen för Marocko i dagsläget är den höga arbetslösheten, 2007 låg den på tio 
procent och sett till åldersgruppen 18-25 år låg den på hela 18 procent. Landets ekonomiska 
utveckling har bromsats på grund av problem med jordbrukssektorn. Inom andra områden såsom 
turistnäringen och telekombranschen pekar utvecklingen i en mer optimistiskt riktning. Sedan 
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självständigheten har landet försökt få bort så många skattehinder som möjligt för utländska 
investerare. (Rena kläder, 2003) Spanien och Frankrike stod tillsammans för 80 procent av de 
utländska investeringarna i landet och Spanien blir en allt viktigare handelspartner, framförallt 
när det gäller textila varor. (Biladi 2007) 
 
Den ökade ekonomiska stabiliteten har medfört att Marockos utlandsskuld sjunkit avsevärt och 
landet beviljas numera lån med bättre villkor. Deras export har under de senaste åren ökat tack 
vare textila produkter och fosfat, dock är importbehovet fortfarande starkt vilket ledde till ett 
underskott i handelsbalansen 2006 på 9,6 miljarder USD. Sedan 1999 har det genomförts 
omfattande privatiseringar av statliga bolag och tendenserna pekar mot en fortsättning av det. 
(Biladi 2007) 
 
Framtiden för Marocko spås som god, även om landet står inför flertalet prövningar. Enligt 
avtalet med EU ska det ske avveckling av tullar, vilket kommer att minska den marockanska 
statens intäkter och möjligen även slå ut en viss del av den inhemska industrin. Kampen mot 
korruption är något som måste effektiviseras tillsammans med att skapa ett bättre fungerande 
rättväsende i landet. (Biladi 2007) 

4.3.2 Marockos textilindustri och CSR 
Internationellt sett är inte Marocko längre ett låglöneland vilket har medfört att deras 
konkurrenskraft inom områden som textil- och konfektionsindustrin har minskat. Dessutom har 
tullar för de stora exportländerna i Asien avvecklats vilket medfört ytterligare svårigheter för 
Marocko att konkurrera inom området. (Exportrådet 2006) Landet är dock fortfarande billigare 
att producera i än andra länder med samma närhet till Europa som till exempel Turkiet10. Rent 
generellt har Marocko en högre kompetens vad gäller tekniskt komplicerade plagg än Kina men 
samtidigt sämre än Portugal 11.  
 
I Marockos textila industri betyder Spaniens närvaro mycket, landet är den näst största 
beställaren och deras närvaro sysselsätter cirka 14 000 arbetare inom branschen. Den textila 
sektorn har de senaste åren haft ett ordentligt uppsving, mellan 1986 och 1998 fyrdubblades den 
textila exporten, totalt utgjorde den 2003, 18 procent av Marockos export. Marocko har dock en 
begränsning i sitt textila kunnande, de har ingen tillverkning av artificiella eller syntetiska fibrer. 
De har två grenar inom textilindustrin som de är bra på och det är spinneri- och sömnadsfabriker. 
Flertalet av spinnerierna är ägda av staten, och de flesta sömnadsfabrikerna är mindre familjeägda 
företag. Det är främst i de mindre fabrikerna som det förekommer oegentligheter när det gäller 
arbetarnas rättigheter. Arbetstiderna är utöver den legala 48 timmars arbetsveckan och lönerna 
kan hamna under den rekommenderade minimumgränsen, 2003 låg den för en textilarbetare på 
cirka 1800 dirham i månaden (i skrivande stund cirka 1500 svenska kronor). (Rena kläder 2003) 
 
Allt fler producenter börjar använda sig av västvärldens krav på etisk produktion. Ett flertal 
länder med etisk produktion trycker nu på det som en konkurrensfördel när det gäller att skaffa 
sig nya kunder istället för att ta till lägsta pris, däribland Marocko. (Allwood et al. 2006, s. 62) 
  
Marocko har en modern och uppdaterad lagstiftning när det gäller arbetsvillkor som bygger på 
ILO:s kärnkonventioner. Det finns dock tre punkter där branschens fackföreningar och 

                                                 
10 Hamouti (2008) 
11 Nejjar (2008) 
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tillverkande företag inte kan komma till en, för båda parter, tillfredställande lösning; lönerna, 
anställningskontrakt och fackets påverkansgrad. Arbetsveckan ska vara på 48 timmar och det ska 
finnas övertidsersättning, om arbetet sker mellan 5:00 och 22:00 är den 25 procent extra, om det 
sker mellan 22:00 och 5:00 ska övertidsersättningen vara 50 procent av lönen. (Rena kläder 2003) 
 
I Marocko har det under 2000-talet skett en stor urbanisering. Fattiga människor från landet 
kommer in till storstäderna för att skaffa sig ett arbete, och de är tvungna att ta vad de får vilket 
gör att fabriksägarna kan fortsätta med att betala ut dåliga löner. Det har visat sig att de fabriker 
där det finns utländsk kapital investerat har bättre förhållande för sina arbetare. Det är arbetarna 
hos underleverantörerna som i regel har de sämsta arbetsvillkoren. (Rena kläder 2003) 

4.3.3 Textilfabriker i Marocko 
Som en del i vår uppsats har vi besökt Marocko för att på plats få en uppfattning om hur den 
textila industrin ser ut samt även besökt fabriker för att få en förståelse för hur 
arbetsförhållandena ser ut. Vi besökte totalt sex fabriker i Casablanca, Fès och Marrakesh. 
Samtliga fabriker var relativt stora med mellan 600 och 1500 anställda. De flesta av fabrikerna 
genomförde samtliga moment, från spinning till sömnad, även om ett fåtal köpte in färdigt 
material.  
 
De textila fabriker vi besökt i Marocko höll en mycket hög standard. Alla har ett nära samarbete 
med sina västerländska kunder vilket ofta påverkar arbetsmiljön och löneläget positivt som 
tidigare nämnts. Arbetsveckan består vanligen av sex dagar med ledigt på söndagen och vissa 
fabriker har enbart öppet halva lördagen. Arbetsdagen består av mellan sju och en halv och nio 
timmar med raster på 45 minuter. Det är värt att notera att arbetstiden gäller hela fabriker 
inklusive administrationen.  
 
Fabrikerna var överlag fräscha och välstädade. Vi såg ingen form av barnarbete med alla 
sömmerskor var uteslutande kvinnor. Vid andra arbetsmoment, som färgning och tillskärning, var 
arbetarna istället i stort sätt endast män. En tredjedel av fabrikerna vi besökte hade 
läkarmottagning, kafeteria och bönerum på området. Eftersom de flesta fabrikerna ät belägna 
utanför centrum anordnade många av dem personaltransport.  
 
Alla de fabriker vi besökte hade brandsläckare och tydligt markerade nödutgångar. När det gäller 
säkerhetsutrustning var användningen mycket varierande. Det fanns oftast både handskydd och 
ansiktsskydd att tillgå med det var inte alltid de användes.  
 
På grund av den höga arbetslösheten i Marocko lider inte fabrikerna brist på arbetskraft. En av de 
fabriker vi besökte, Maroc Modis, startar en kortare sömnadsutbildning varje måndag och det är 
inte ovanligt att upp till 15 personer står och väntar utanför fabriken för att få arbete. På Maroc 
Modis har praktikanterna en vecka på sig att lära sig så mycket som möjligt innan de genomgår 
ett test utifrån vilket företaget bedömer om de är tillräckligt bra för att få jobb inom 
produktionen.12 Det finns även andra varianter på intern utbildning där arbetarna praktiserar i en 
månad på en särskild avdelning inom sömnaden innan de genom ett prov får bevisa att de är 
tillräckligt duktiga för att avancera till mer komplicerad sömnad.13  
 
                                                 
12 Nejjar (2008) 
13 Oulette (2008) 
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Det bör nämnas att alla de fabriker vi besökte var stora och hade samarbetet med västerländska 
företag under en längre tid. De var vana vid att behöva ta hänsyn till de krav som ställs på dem 
och har anpassat sig till dem. På dylika, stora fabriker är förhållandena bättre än vad de är på 
mindre fabriker som huvudsakligen arbetar som underleverantörer. De mindre fabrikerna 
undersöks oftast inte av de västerländska företagens kontrollanter, då de istället i regel bara 
besöker huvudleverantören.  
 
Bara några dagar efter att vi kom hem från vår resa inträffade en katastrof på Rozamore 
company, en fabrik i ett industriområde som vi besökt. Över 55 människor dog i en brand på en 
textilfabrik. Orsaken till att så många dog var för att ägarna inte tog hänsyn till säkerhetsregler 
samt att korrupta tjänstemän inte krävde åtgärder. Bland dessa brister kan nämnas att fabriken 
inte hade några nödutgångar, hade tillstånd att till att operera på en våning men höll till i ett 
fyravåningshus och att ägarna stängde dörrarna så att de anställda inte kunde fly undan branden. 
Fabriken borde ha stängts igen för länge sen men på grund av korruptionen kunde ägarna hålla 
den öppen. Det är ett tydligt exempel på att det, trots många bra fabriker, fortfarande finns 
mycket att åtgärda i Marocko.14  
 
Korruptionen är mycket utbredd i Marocko och hindrar landets ekonomiska utveckling. För att 
citera Najib Hamouti, engelska professor på ESITH: ”Marocko är ett vackert land med vänliga 
människor men korruptionen förstör oss och förstör allt hopp till utveckling.” Ett flertal rapporter 
har skrivits om korruptionen i landet men författarna har ofta hamnat i fängelse på grund av 
falska anklagelser.15

 

                                                 
14 Hamouti (2008) 
15 Hamouti (2008) 
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5 Analys 
Vi har plockat ut för oss intressanta delar ur empirin och analyserat dem utifrån den teoretiska 
referensramen. Empirin varvas med analys för att tydliggöra för läsaren hur allt hänger 
samman. 
 
Kapitlet inleds med en analys av Mangos värdekedja för att skapa en förståelse för hur CSR-
arbetet implementeras på ett fungerande sätt inom organisationen. För att sätta in läsaren i den 
problematik arbete med CSR innebär följer därefter en ingående analys av Mangos CSR-arbete 
samt de för- och nackdelar det ger. Slutligen analyserar vi norra Afrika, då speciellt Marocko, 
och områdets textila produktion med fokus på etik och miljö. 
 

5.1 Analys av Mangos värdekedja 
Producenter av textila varor finns på alla kontinenter och även om Kina fortfarande är den 
främsta exportören av textila varor så har andra länder börjat slå sig in på marknaden. Mango har 
valt att lägga en stor del av sin produktion i Marocko, hela 20 procent av den totala mängden 
plagg företaget tillverkar kommer härifrån. Anledningen till att företaget valt att förlägga 
produktion här är framför allt att det ger kortare ledtider, vilket är oerhört viktigt i dagens 
beklädnadsbransch. Vi anser att Mango gör helt rätt i att sprida sina risker genom att inte bara 
producera i Asien. De har gjort ett strategiskt medvetet val att outsourca både på global och på 
lokal nivå för att kunna dra nytta av bådas fördelar (van Weele 2005, s. 161).  
 
Mango producerar enligt singel sourcing principen vilket innebär att de lägger all produktion av 
en viss vara hos en och samma leverantör (Saunders 1997, s. 269-272). De menar att de på så sätt 
säkerställer att varan har en kontinuerlig kvalitet. Det är enbart då yttre påverkan, som kvoter 
eller produktionskapacitet, omöjliggör det sourcingalternativet som Mango frångår singel 
sourcing principen. Här utsätter sig företaget för en risk genom att bara tillverka hos en 
leverantör. Skulle problem uppstå hos leverantören eller i landet som den verkar i kan det leda till 
att Mango inte får några varor alls.  
 
Enligt Saunders (1997, s. 263-265) bör företag ha en portfolio med olika leverantörer beroende 
på produktkategori för att sprida sina risker på bästa sätt. Vi anser att Mango har en väl 
genomtänkt produktstrategi då de tillverkar olika sorters produkter på flertalet platser i världen 
beroende på de krav de har på tillverkningen, såsom plagg med hög modegrad och därmed 
kortare ledtid vid produktion i Marocko. Genom att förlägga all sin CMT-produktion nära Europa 
underlättas företagets ansvar för inköpt material då det lättare kan kontrollera ledtider samt ha 
kontroll på materialet det investerat i. Det är svårt för ett textilt företag att överleva utan att lägga 
en stor del av sin produktion i låglöneländer i Asien, i alla fall i den prisklass Mango befinner sig, 
men genom att komplettera med produktion närmare Europa skapar de en bra blandning.  
 
Mango försöker också eftersträva ett långsiktigt samarbete med sina leverantörer för att i 
slutändan skapa ett mervärde för slutkonsumenten. (van Weele 2005, s. 10, 96). Med 
gemensamma IT-system kan leverantör och företag interagera med varandra på ett mycket mer 
effektivt sätt. Genom att ha ett nära samarbete med leverantörer är det dessutom mindre risk att 
företagshemligheter läcker ut. I de fall Mango producerar i Marocko gäller det dessutom mindre 
priskänsliga och mer tekniskt komplicerade produkter än de som tillverkas i Asien vilket är ännu 
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en anledning till en nära relation. Det finns ingen anledning att byta från en leverantör som vet 
hur Mango arbetar, om leverantörerna i övrigt är likvärdiga. Fördelar såsom bra kvalitet, kortare 
ledtider och bra förståelse mellan företagen måste vägas mot nackdelar som ett något dyrare pris. 
Det kan löna sig i slutändan att välja det lite dyrare alternativet.  
 
Det kan vara komplicerat för ett företag att ha en bra etisk kontroll över hela värdekedjan. 
Leverantören måste många gånger anlita en underleverantör för att skaffa fram allt material som 
krävs till produktionen och det är just där den största risken att uppförandekoden inte efterlevs 
ligger (Rena Kläder 2003). För att ett företag ska kunna garantera en etisk produktion måste de 
kontrollera att även underleverantörerna uppfyller kraven som ställs i företagets uppförandekod. 
Mango har som krav att deras producenter inte använder sig av underleverantörer utan företagets 
kännedom vilket vi upplever som ett bra initiativ. Frågan är om det hjälper att Mango vet om att 
producenten använder sig av en underleverantör då de inte börjar kontrollera densamma förrän 
den blir en större del av kedjan. Det är inte säkert att leverantörerna alltid talar om när de använt 
sig av underleverantörer. 
 
Enligt van Weele (2004 s. 7) krävs det att avdelningarna samarbetar över gränserna för att 
värdekedjan ska bli effektiv. Här ser vi att Mango har stora problem vad gäller CSR-avdelningen. 
Enligt våra intervjuer är kunskapen om CSR-avdelningen och dess verksamhet bristfällig på 
företagets övriga avdelningar. Frågan är hur företaget då effektivt ska kunna integrera CSR-
avdelningen i resten av organisationen. 
 
De senaste åren har företaget även börjat arbeta alltmer med direktleveranser, det vill säga att 
varorna skeppas direkt från fabrikerna runt om i världen till butikerna. Det kräver omfattande IT-
system och samarbete mellan olika avdelningar och leverantörerna för att ett dylikt system ska 
kunna fungera men Mango klarar det alldeles utmärkt. Även om Mango själva främst nämner 
direktleveranssystemet som ett naturresurssparande element så är det självklart även viktigt ur ren 
kostnadssynpunkt. Desto mindre kläder som måste passera genom företagets 
distributionsterminaler desto mer pengar sparas in. Direktleveranserna sparar även in tid, vilket 
kortar företagets ledtider. 
 
En stor del av Mangos butiker är franchisebutiker vilket vi tolkar som att Mango väljer att 
fokusera på sin kärnkompetens som är att designa och marknadsföra modeplagg (van Weele 
2005, s.7-8). Då de upprättar mycket detaljerade kontrakt för sina franchisetagare har de kontroll 
över marknadsföring i butik samtidigt som de slipper bli splittrade i sin verksamhet. Mango har 
även valt bort själva produktionen. Då det här har visat sig vara ett effektivt sätt att bedriva 
handel med kläder och vi tror inte heller att Mango skulle tjäna på att ha egna fabriker. Vi anser 
att Mango även i fortsättningen bör fokusera på kärnverksamheten. Genom att utveckla ett 
samarbete med marockanska leverantörer kan Mango tillskansa sig en konkurrensfördel om 
Marocko och resten av Afrika växer i branschen. Med redan etablerade relationer kan företaget 
kräva att producenten utvecklas efter Mangos önskemål och regler. Företaget kan även, genom att 
vara med i processen då leverantörer växer och utvecklas, ta del av de kunskaper de här 
leverantörerna skaffar sig. 
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5.2 Analys av Mangos CSR-arbete 
Vi placerar Mango på handlingssteget vad gäller CSR, även om de själva skulle vilja befinna sig 
på ansvarssteget (Löhman & Steinholtz 2004, s. 109-112). Mango kommunicerar inte hur de 
arbetar med CSR frågor, men det faktum att de ändå arbetar med det visar på att de vill ge något 
tillbaka till samhället och att de anser att CSR-arbetet bidrar positivt till företaget. Organisationer 
som befinner sig på ansvarssteget avser skapa långsiktiga värden i företaget och integrera det i 
hela organisationens sätt att arbeta. Mangos arbete med de här frågorna behandlas på CSR-
avdelningen och utesluter företagets andra avdelningar. Det minskar därmed möjligheten för 
företaget som helhet att utvecklas inom CSR.  
 
Enligt Löhmans och Steinholtzs tre fundament (2004, s. 118-128) bör ett internationellt företag 
som Mango med produktion utomlands börja med intressebilden eftersom den har mest påverkan 
på företagets CSR-arbete. Vi får intrycket att Mango missar en hel del intressenter då de inte 
kommunicerar ut arbetet till vare sig anställda, kunder eller marknaden. Anställda på Mango som 
inte direkt berörs av CSR-arbetet vet inte ens vad företaget har för uppförandekod eller att de 
arbetar aktivt inom området. Vi anser att de här frågorna borde kommuniceras ut mer till de olika 
avdelningarna som har kontakt med leverantörer och därmed spelar en stor roll i CSR-arbetet. 
Finns de inte med i företagets värdegrund kommer de beslut som fattas av de anställda inte ta 
hänsyn till etikfrågorna och därmed omedvetet motverka arbetet med CSR.  
 
Mangos affärsidé uttrycker att de vill förse kvinnor med de senaste trenderna för både 
vardagsbehov och festligare tillfällen. När Mango ska definiera ett existensberättigande inom 
CSR måste det peka bortom affärsidén och de finansiella målen (Löhman & Steinholtz 2004, s. 
137-141). Vi anser att Mango gör det, de arbetar kontinuerligt med att göra sin produktion så 
etisk som möjligt. De ser den mänskliga aspekten inom sin värdekedja. De försöker även vara 
miljömedvetna i det dagliga arbetet och satsar på att ta det hela vägen och arbetar för att bli 
certifierade inom området. Samtidigt som företaget har börjat arbeta med CSR så har de 
fortfarande inte kommit så långt i sin utveckling. 
 
Mango har en välskriven och utförlig uppförandekod som är upprättad i samarbete med flera 
olika NGO, det vill säga en multistakeholderkod (Jenkins red. 2002, s. 18). Det tyder på en 
förståelse för företagets begränsade förmåga och kunskap inom området. För att en 
uppförandekod ska vara utformad på bästa sätt krävs det att en utomstående part som är insatt i 
ämnet har varit med och utformat den. Mangos kod tar även upp alla ILO:s konventioner vilket 
tyder på att de är insatta i hur en uppförandekod bör utformas (Jenkins red. 2002, s. 18-20). Vi ser 
dock tydliga brister då Mango inte specificerat viktiga punkter som arbetstimmar och lön. Det är 
lätt att skriva ner att en arbetare ska ha skälig lön men vad som uppfattas som skäligt kan skilja 
sig enormt mycket (Jenkins red. 2002, s. 18-20). Vad gäller kontroll av koden är Mango dock 
mycket bra. De har en tydlig plan för hur uppförandekoden ska kontrolleras, både av företaget 
och av externa kontrollanter, och upprättar korrektionsplaner i de fall leverantörerna brister på 
någon punkt (Jenkins red. 2002 s. 21). Vi ser dock ett stort problem i att Mango väljer att bojkotta 
de leverantörer som brister på allvarliga punkter såsom barn- och tvångsarbete. I och med att de 
väljer att säga upp samarbetet har de inte längre någon möjlighet att påverka förhållandena till det 
bättre vilket leder till att de anställda på fabriken är de som blir lidande (Brülde & Strannegård 
2004, s. 85, 164-165). De bör istället söka ett långsiktigt samarbete med alla sina leverantörer för 
att på bästa möjliga sätt påverka dem till etisk produktion. 
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Enligt den första revolutionen i Elkingtons modell (Henriques & Richardson red. 2004, s 24-27) 
kräver marknaden allt mer hållbara produkter vilket ökar konkurrensen och utmanar företagen till 
innovation. Mango säljer produkter som i allmänhetens ögon kan anses som hållbara för att vara 
textilbranschen. Gåtan är att de inte kommunicerar ut det till allmänheten. En anledning till de 
inte gör det skulle kunna vara att företaget fruktar att bli svartlistade om det kommer fram 
information om brister i deras CSR-arbete. Det skulle delvis kunna uppvägas av en transparens 
inom området från företagets sida.  
 
Enligt modellens andra revolution skiftar hela världen till alltmer humana värderingar och det kan 
komma att straffa företag som inte delar allmänhetens värderingar. Det skulle innebära att Mango 
kan bli straffade om de inte integrerar sitt arbete med hållbarhetsfrågor i organisationen eller 
kommunicerar ut sitt arbete till intressenterna. Konsumenterna kan då istället välja konkurrenter 
som förmedlar sin etiska produktion. Om Mango redan nu kommunicerar ut att de aktivt arbetar 
med de här frågorna skulle de kunna tillskansa sig en konkurrensfördel. 
 
Den tredje revolutionen visar att allmänhetens intresse för och tillgänglighet till information om 
företag ökar. När det gäller transparens ger Mango ett gott intryck, till en början. De delgav 
villigt information till den undersökning som delvis ligger till grund för vår rapport. Vi blev dock 
lite negativt inställda under vårt besök på huvudkontoret då de inte ville delge oss vare sig 
adresser eller namn till de leverantörer Mango anlitade i Marocko. Att Mango i en undersökning 
visar sig vara transparenta är till deras fördel då förtroendet till Mango kan stärkas. Det är dock 
essentiellt att vara konsekvent, annars kan misstankar uppkomma. 
  
Det som företaget måste arbeta mer med är att se efter vad som händer där värdekedjan tar slut. 
Mango tillhör en bransch där det är svårt att tänka på produkter ur ett ”från vaggan till graven” 
perspektiv som beskrivs i den fjärde revolutionen. Vi anser att det kanske inte är nödvändigt att 
det finns med i strategin under de kommande åren, men att det ändå är något för Mango att ha i 
åtanke. Ett annat alternativ är att använda bättre material ur ett hållbarhetsperspektiv. Det skulle 
dock kunna medföra betydligt högre kostnader och då kan Mango riskera att förlora sin 
målgrupp. Ytterligare en aspekt på produktlivscykelanalyser är att få in miljö- och etiktänkande 
redan i designstadiet. Mango har kommit långt i sitt CSR-arbete men de bör nu tänka steget 
längre och få in alla företagets avdelningar i arbetet genom att inte begränsa utbildningen till 
enbart vissa avdelningar.  
 
Mango har regelbunden kontakt med olika NGO både när det gäller utbyte av information och 
kontroll av fabriker. De har helt klart insett nyttan med den femte revolutionen som menar att ett 
företag bör ha en relation med NGO istället för att ha dem som fiender.  
 
I en snabb och ombytlig bransch som modeindustrin är tid av yttersta vikt. Vi anser att Mango 
bör ha stor del av sin tillverkning av framförallt modeplagg förlagd i Marocko. Transporten från 
Marocko till Mangos huvudlager i Barcelona är kort. Som den sjätte revolutionen beskriver står 
företagen inför en paradox vad gäller tid. Mango arbetar på ett i våra ögon motsägelsefullt sätt. 
De vill bli certifierade med ISO 14001, men samtidigt använder de sig av JIT vilket får anses 
vara en miljöbelastning på grund av upprepade leveranser.  
 
Den sjunde och avslutande revolutionen menar att det har visat sig att det bästa sättet att arbeta 
med CSR är att ha den inprogrammerad i företagets DNA från allra första början. Här tycker vi 
att Mango har mycket lång väg att gå innan de har programmerat in sitt CSR-arbete i företaget. 
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Den stora frågan vi ställer oss är varför Mango inte kommunicerar ut sitt arbete med etik och 
miljö till sina intressenter, både internt och externt. Det går inte att få hela organisationen att 
arbeta med frågorna om värderingarna inte existerar inom företaget.  

5.2.1 Analys av kostnader och mervärde 
Det kan vara svårt att se hur Mangos CSR-avdelnings arbete påverkar företagets resultat. Arbetet 
bidrar med högre kostnader men det kan även reducera kostnader på lång sikt. Förbättrade 
leverantörsrelationer kan ge bättre pris och ett integrerat samarbete kan på sikt medföra bättre 
kvalitet och innovation. Även det imaginära värdet av etisk produktion kan påverka företagets 
resultat i form av varumärkesbyggande (Boatright 2003, s. 40-41). Det kan vara nog så viktigt för 
ett företag att visa att de anser att humana vinster är lika viktiga som de monetära. 
 
De ökade kostnaderna en etisk- och miljömässig produktion medför måste noga vägas mot de 
fördelar företaget erhåller. Enligt van Weele (2005, s. 10, 96) strävar alla värdekedjans aktiviteter 
efter att slutkonsumentens förväntningar motsvaras, eller helst överträffas. Det både genom 
produktens pris och kvalitet men även dess immateriella mervärden vilka bland annat kan 
innefatta på vilket sätt varan producerats. Enligt Boatright (2003, s. 40-41) är det svårt att räkna 
ut de kostnader och intäkter som etiska aktiviteter inom ett företag skapar då det snarare handlar 
om immateriella värden. Mango har gjort ett aktivt val att producera etiskt och vi kan bara anta 
att det är för att skapa ett immateriellt värde.  
 
När ett företag väljer att producera etiskt och miljömässigt korrekt ökar de initiala kostnaderna då 
ett system måste ses över gällande utvärderings-, sourcing-, förhandlings-, och 
leverantörsurvalskostnader, vilket är den första kategorin av kostnader som innefattas i 
totalkostnadsmodellen. Företaget kan få tillbringa längre tid med att leta efter leverantörer då det 
kan vara svårt att hitta leverantörer som lever upp till företagets krav. Den andra kategorins 
kostnader blir ofta högre då större krav ställs på tillverkning och transporter. Kostnaderna kan bli 
ännu högre då företaget använder sig av etisk produktion. Även den tredje kostnadskategorin i 
modellen kräver högre kostnader då produktionen kan kräva utbildning och certifiering. 
Miljöcertifieringar såsom ISO 14001 som Mango efterstävar kostar pengar att anskaffa samt att 
inneha vilket leder till ökade kostnader (Saunders 1997, s. 233-234)  
 
För ett företag som outsourcar all sin produktion gäller det att vara uppmärksam på kostnaderna 
men det får inte förhindra företaget från att förstå fördelarna med till exempelvis etisk 
produktion. Kostnadsfördelar måste vägas mot nackdelar och hänsyn måste tas till de mervärden 
som kan skapas för företaget. (Saunders 1997, s. 239-245) Enligt oss har Mango insett att 
fördelarna med etisk produktion är fler än nackdelarna. De har satsat allt mer på området och 
även om de ännu inte är helt utvecklade har de kommit en bit på väg.   
 
Den traditionella strukturen i ett tillverkande företag kan vara problematisk eftersom beslut fattas 
på olika avdelningar. Det kan leda till att det blir en kostnadsbelastning i stället för att utmynna i 
en besparing. (Saunders 1997, s. 230-248) Arbetet med CSR kan vara underordnat andra 
områden vilket kan leda till att beslut som fattas här styrs undan av andra avdelningar inom 
företaget. Därför är öppenheten inom ett företag viktigt så att beslut kan fattas över 
avdelningsgränserna och missförstånd undvikas redan från första början. Cross-functional teams 
är något som kan underlätta Mangos arbete med CSR. Om anställda från CSR-avdelningen är 
integrerade med övriga avdelningar implementeras tänkandet i företagets alla delar på ett smidigt 
sätt. 
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När det gäller miljösparande åtgärder verkar Mango inse att de även kan leda till minskade 
kostnader för företaget (Chouinard 2006, s. 162-163). Internt har de bland annat genomfört flera 
små projekt som att byta ut alla glödlamporna i butikerna till energiglödlampor. Det kan kanske 
upplevas som petitesser men alla energisparande åtgärder hjälper till att spara både miljö och 
pengar. 
 

5.3 Analys av Mangos kommunikation av CSR 
Ett företags kunder har alltid förväntningar på företaget, dess produkter och service. För att 
tillfredställa kundernas krav på kvalitet bör företaget överträffa deras förväntningar. (Kotler 2001, 
s. 642-643). Som vi tydligt kunde läsa ut av vår konsumentundersökning har Mango valt att inte 
aktivt kommunicera ut sitt arbete med CSR till sina kunder men vi antar att kunderna ändå har 
vissa förväntningar på att företaget producerar på ett etiskt sätt. Anledningen till att Mango valt 
att inte kommunicera ut sitt arbete med CSR, kan vara att de inte vill inge sina konsumenter för 
höga förväntningar. (Grönroos 2002, s.75-81) En åsikt kan vara att fördelarna med att aktivt 
kommunicera budskapet inte väger upp det som företaget skulle utsättas för om det uppdagas att 
Mango inte producerar lika korrekt som påtalat. Har Mango då givit sina konsumenter 
förväntningar och senare inte kan leva upp till dem lyckas företaget inte ens motsvara kundernas 
förväntningar. Det kan då leda till att företagets kunder känner sig svikna och istället spenderar 
sina pengar hos en av Mangos konkurrenter.  
 
Vi anser att Mango skulle vinna mer än förlora på att kommunicera ut sitt CSR-arbete till sina 
kunder. Företaget bör kommunicera ut sin etiska ståndpunkt till sina kunder. De arbetar alltför 
mycket med det för att inte försöka använda det i sin marknadsföring. Klädkonsumenter av idag 
blir alltmer medvetna och vill ha kläder som de vet är tillverkade på ett sätt som inte kränker de 
mänskliga rättigheterna. Eftersom företagets arbete med frågorna är såpass transparent skulle 
Mango upplevas som pålitliga. Uppdagas något vid en granskning kan företaget öppet åtgärda 
problemet och fortfarande framstå som ärliga tack vare sin transparens. I vår mening är det 
obegripligt att ett företag som Mango arbetar såpass mycket med CSR och inte aktivt 
kommunicerar det. Vi anser att företaget har mer att vinna än förlora på att mer aktivt förmedla 
sitt arbete med CSR. 
 
Ett företag som vill bli framgångsrikt och behålla sin marknadsposition kan inte bara fokusera på 
sina kunder utan måste även se till de anställda. Företaget bör därför ge sina anställda en chans att 
utvecklas inom organisationen så att de känner sig nöjda i företaget och agerar lojalt. (Kotler 
2001, s. 634-635) Att Mangos anställdas genomsnittsålder är blott 29 år visar på att företaget har 
en stor personalomsättning. Arbetar de anställda några få år på företaget byggs det inte upp det 
någon lojalitet gentemot Mango och de anställda sätter därmed inte företaget i första hand. Skulle 
Mango lägga resurser på personalvård och ge möjlighet till anställda att avancera och utvecklas 
inom organisationen kan företaget vinna tillbaka på personalens lojalitet och teamkänsla 
(Grönroos 2002, s.367-370). Om personalen redan från början är inställd på att söka sig vidare till 
andra företag inom branschen vilka inte har en decentraliserad organisation som Mango kommer 
teamkänslan och lojaliteten till företaget aldrig uppstå. Ytterligare ett steg för att skapa en trivsam 
miljö för sin personal är att få dem känna sig inkluderade och integrerade i företagets kultur.  
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Spanien som helhet använder sig inte lika mycket av CSR inom företagsvärlden som exempelvis 
vi i Norden gör (Weyler 2007). Det börjar dock bli allt viktigare på ett internationellt plan och 
Mango borde ta i beaktning att de opererar på en global marknad. Även om spanjorer, och då 
även företagets anställda, inte bryr sig så mycket om att företaget arbetar med etiska frågor är det 
viktigt för många av företagets kunder som finns i övriga världen. Som det visade sig under en 
intervju med en butikschef i Sverige har personalen i butik ingen faktisk kunskap inom CSR-
området. Mango arbetar mer med CSR än vad många spanska företag gör men vi anser att de 
borde tänka på att kommunicera ut det till omvärlden och även till sina anställda.  
 

5.4 Analys av textilindustrin i norra Afrika och Marocko 
Den textila värdekedjan är mycket komplex och består av många steg. Idag producerar de allra 
flesta textila företag inte längre sina produkter själva utan lägger ut dem på andra företag. (Hedén 
& McAndrew 2005, s. 110) Häri ligger problematiken som behandlas i rapporten. Företag kan 
inte längre konkurrera med en effektiv värdekedja, det är snarare ett måste för att över huvudtaget 
ha en chans. Därför förläggs produktionen till låglöneländer där risken finns att arbetares 
rättigheter kränks och de utnyttjas som billig arbetskraft. 
 
Afrika har en unik möjlighet att utveckla sin textilindustri. Norra Afrika, då speciellt länderna 
runt Medelhavet, är redan någorlunda framstående textilproducenter och länderna i Sub-Sahara 
har stora möjligheter att börja konkurrera med de asiatiska länderna på grund av sitt låga 
löneläge. Marocko står här inför ett problem. Enligt det svenska exportrådet (2006) anses inte 
Marocko längre vara ett låglöneland. På grund av det lider landets företag risk att förlora viktiga 
kunder från Europa till Sub-Sahara länderna och det kan få till följd att lönerna inom 
textilindustrin inte utvecklas i samma takt som i övriga branscher.  
 
Under det senaste decenniet har Marocko dock blivit mer involverat i den globala ekonomin 
genom flertalet handelsavtal som främjar handeln mellan Europa och länder i Medelhavsområdet 
(Europaparlamentet 2007). Det kan ge landet en fördel gentemot låglöneländerna i Sub-Sahara 
samt en assistans i utvecklingen för Marockos textilindustri tillsammans med europeiska företag.  
 
Marocko har en hög arbetslöshet vilket medför att beklädnadsbranschen inte har några problem 
med att hitta anställda trots att lönerna inte är konkurrenskraftiga. För utländska företag gäller det 
att vara uppmärksamma på att arbetarna betalas en specificerad levnadslön. Marocko bör utnyttja 
det faktum att allt fler företag inte längre ser till det lägsta priset när de outsourcar. Andra 
fördelar såsom helhetslösningar och etisk produktion söks allt oftare och genom att trycka på att 
Marocko här erbjuder en bra lösning kan branschen klara av att höja lönerna och 
arbetsförhållandena samtidigt som de inte förlorar konkurrensfördelar gentemot andra länder. 
(Adhikari & Yamamoto 2008, s. 204-205)  
 
Då den tekniska kompetensen hos producenter i Marocko generellt är högre än hos de i Kina kan 
textilproducenter på den marockanska marknaden vinna konkurrenskraft 16. Enligt Adhikari & 
Yamamoto (2008, s. 200-201) är kunskap och skicklighet hos en producent viktigare än ett billigt 
pris, då priset inte kan kompensera en skralt utförd produkt. Även Yuzhou (2007) påpekar att 
företag mer och mer väljer innovation och helhetslösningar över ett så billigt produktionspris som 

                                                 
16 Nejjar (2008) 
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möjligt. Det innebär att ett producentland som Marockos erbjudande av både teknisk innovation 
och en väl utvecklad etisk produktion kan konkurrera med låglöneländerna. 
   
Marocko kännetecknas förutom urbaniseringen av emigrering. Allt fler marockaner söker sig 
utanför landet då de inte kan få jobb. På längre sikt kan det leda till att textilindustrin kan få 
problem med att hitta arbetskraft om de inte höjer sina löner. För att inte hamna i den situationen 
bör Marockos textilbransch redan nu satsa på innovation och design för att särskilja sig på 
marknaden på ett sätt som gör att de kan ta ut högre priser och på så sätt även höja lönerna för de 
anställda. (Yuzhou 2007).  
 
Etisk produktion är något som många företag numera kräver av den leverantör de ska samarbeta 
med. Marocko är ett land som trycker på att deras textilindustri tar allvarligt på CSR-frågor och 
arbetar mycket med dem. Landet har också en modern lagstiftning gällande arbetsvillkor. Det ger 
Mango en fördel i deras arbete med CSR då de tillsammans med landets producenter kan 
utveckla system inom produktionen för en etisk och miljömässigt korrekt produktion. Vid ett 
långsiktigt perspektiv vinner Mango många konkurrensfördelar på ett sådant här samarbete till 
sina leverantörer i Marocko. Enligt Saunders (1997, s. 265) skapas då en ge och ta relation mellan 
företaget och leverantören och frågor som kommunikation och kontroll underlättas. Båda parter 
vinner på det då leverantören kan utvecklas tillsammans med ett redan etablerat företag och 
Mango då den bra relationen ger dem tillgång till innovation. Leverantören behöver inte självt stå 
för alla kostnader för utveckling och kontrollsystem. 
 
Den största andelen av sömnadsfabriker i Marocko är relativt små vilket innebär att de är 
lämpade för mindre orders, fabrikerna är utmärkta för företag som arbetar med mindre serier av 
modeplagg. Det är något som Mango kan dra nytta av när det gäller vissa delar av sortimentet 
eftersom transporttiden mellan Marocko och Spanien är kort och modeplagg har en såpass kort 
livslängd att det måste gå snabbt från idé till färdigt plagg i butik. Här ser vi dock ett tydligt 
problem då de mindre fabrikerna oftast är de som har brister i arbetsförhållandena (Rena Kläder 
2003).  
 
Under vårt besök i Marocko såg vi flera exempel på praktiska sömnadsutbildningar på fabrikerna. 
Det är ett utmärkt sätt att täcka upp arbetsbehovet samtidigt som den stora andelen människor i 
Marocko som inte har tillgodogjort sig skolan ändå har chansen att få ett jobb med skälig lön 
(Adhikari & Yamamoto 2008, s. 200-201). På de fabriker vi besökte i landet var arbetsmiljön 
god. Dels beror det på att fabrikerna haft ett nära samarbete med europeiska företag vilket främjar 
arbetsvillkoren då de är stora leverantörer som är vana vid att ta hänsyn till kraven som ställs på 
dem. Dock finns det brister vad gäller hur lagar och regler om bland annat arbetstid och 
användningen av skyddsutrustning följs. Då den starka lagstiftningen som Marocko ändå har 
förbises på det viset hindras den fortsatta utvecklingen av den. 
 
Ett stort problem inom den marockanska textilindustrin och det marockanska samhället är den 
utbredda korruptionen. Landets lagar är visserligen mycket moderna vad gäller de områden som 
innefattas av CSR men de efterlevs inte på vissa fabriker på grund av korruptionen. För att 
komma till rätta med de etiska och miljömässiga problem som idag existerar på marockanska 
fabriker krävs det att korruptionen först bekämpas. 
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6 Slutsatser 
I kapitlet presenteras våra slutsatser genom att vi besvarar vårt huvudproblem och våra 
delproblem. 
 
Huvudproblem: 
Hur organiserar och kontrollerar ett textilt företag sin värdekedja utifrån ett etik- och 
miljöperspektiv? 
 
En viktig aspekt för ett företag som vill fokusera på miljö- och etik är att se helheten i 
värdekedjan istället för att koncentrera sig på delarna var för sig. Genom att ha en bra kontroll 
och effektiv organisation över hela värdekedjan kan företaget se till att CSR-arbetet verkligen 
genomsyrar hela verksamheten. Då CSR-arbetet implementeras i organisationen krävs att 
företaget har en väl utformad uppförandekod. För att uppförandekoden ska ha någon substans och 
reell effekt på företagets arbete bör den bygga på ILO:s kärnkonventioner. Det gäller att företaget 
har formulerat hur uppförandekoden ska kontrolleras samt att kontroller av densamma genomförs 
på ett effektivt sätt, både av företaget självt och av externa kontrollanter. Ovanstående problem 
löses genom att företaget samarbetar med flertalet NGO. Det är även av högsta vikt att företaget 
arbetar i nära relation med sina leverantörer för att tillsammans med dem utveckla en etiskt 
korrekt produktionsmiljö.  
 
Kommunikationen inom företaget måste fungera effektivt för att alla delar i värdekedjan ska 
kunna arbeta i symbios. Som exempel kan det uppstå problem om företagets avdelningar inte är 
medvetna om hur arbetet med CSR implementeras inom organisationen och förbiser då beslut 
tagna av CSR-avdelningen. Klarar företaget inte av att kommunicera sitt CSR-arbete inom 
organisationen kan de inte heller applicera det på resten av värdekedjan. När det gäller 
kostnaderna för CSR-arbetet måste företaget se till helheten i resultatet snarare än att fokusera på 
de enskilda kostnader som arbetet medför. 
 
Delproblem: 
Vilka för- och nackdelar kan ett textilt företag erhålla vid produktion med etik- och miljöhänsyn? 
 
Inom beklädnadsbranschen fokuseras det allt mer på den hållbara utvecklingen vilket gör att 
konsumenterna ställer högre krav. Genom att ett textilt företag producerar etiskt och samtidigt 
kommunicerar ut det till sina intressenter kan det erhålla konkurrensfördelar gentemot andra 
företag.  
 
Då ett företag väljer att producera i närliggande områden på grund av etik- och miljöperspektivet 
erhålls även andra fördelar såsom kortare ledtider vilket är av yttersta vikt för ett textilt 
modeföretag. 
 
En etisk produktion kräver initialt investeringar och ökade kostnader. I ett långsiktigt perspektiv 
kan det dock bidra till en effektiviserad produktion då en förutsättning för en sådan är långsiktiga 
och nära relationer med företagets leverantörer. Långsiktiga relationer kan även bidra till att 
företaget tillsammans med leverantören utvecklar nya tekniker vilket leder till produktinnovation.  
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Hur är norra Afrika som närliggande produktionsområde till länder i södra Europa vad gäller 
etik- och miljöperspektivet? 
 
Länderna i norra Afrika har haft nära kontakter med södra Europa sedan ockupationens dagar, de 
är därför redan vana vid det europeiska tankesättet. Det kan underlätta vid implementering av 
uppförandekoder hos leverantörer i området. På grund av den geografiska närheten förkortas 
transportsträckorna vilket är gynnsamt både ur ett miljö- och kostnadsperspektiv. Dessutom 
underlättas möjligheterna till kontinuerliga kontroller av leverantörer. 
 
Marocko framhäver själva att de ligger i framkant när det gäller det etiska arbetet inom 
textilindustrin. Landet har inte lika stora problem med svårigheter som är framträdande i 
exempelvis Kinas textila industri såsom barnarbete och tvångsarbete. Deras huvudsakliga 
problem är snarare indirekta såsom korruption. 
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7 Avslutande diskussion 
I kapitlet tar vi upp de reflektioner som framkommit under processens gång samt tankar kring 
vår resa till Spanien och Marocko. Vi diskuterar även uppsatsens tillförlitlighet och tar upp 
förslag till vidare forskning.  
 

7.1 Egna reflektioner 
Vi valde att undersöka ett textilt företags etik- och miljöarbete då vi alla tre intresserade oss för 
ämnet. Det är också ett aktuellt tema då det pratas allt mer om hållbar utveckling. 
Textilbranschen har kommit långt inom CSR även om den ofta hängs ut i pressen. Problematiken 
ligger i att värdekedjan är så komplex att det är svårt att ha kontroll över alla aktiviteter. Det finns 
företag som klarar av det men då har de oftast arbetat med CSR från starten, att implementera 
etik- och miljöhänsyn på ett redan existerande företag kan vara mycket svårt. Under 
uppsatsprocessen har vi tydligt sett vilka problem som kan uppstå framförallt med att 
kommunicera CSR-arbetet till hela företaget.  
 
Efter att uppsatsen skrivits ter sig Mango inte som så trasparanta som de vill framstå. Vid en 
genomläsning av deras hållbarhetsrapport får läsaren uppfattningen att företaget är framstående 
inom området. Vi inser att det ligger mycket arbete och tid bakom Mangos arbete med CSR men 
de har fortfarande en lång väg att gå för att verkligen producera med etik- och miljöhänsyn.  
 
Vad gäller vår resa till Marocko blev vi positivt överraskade av vilken hög standard de fabriker vi 
besökte hade. Vi inser samtidigt att det är naivt att tro att standarden är så bra hos samtliga 
producenter i landet och har även fått det bekräftat efter samtal med Najib Hamouti, 
engelskaprofessor på ESITH. Det var även intressant att notera den optimism som rådde inom 
den marockanska textilindustrin. Ägarna till fabrikerna såg ljust på framtiden och intresset för 
europeiska företag var stort. Vi blev även positivt överraskade över det mottagande och den 
fantastiska hjälpsamhet som mötte oss i Marocko. Vi fick otroligt mycket hjälp från anställda på 
textilhögskolan ESITH i Casablanca och samtliga fabriker vi besökte tog emot oss med glädje. 
 

7.2 Reflektion kring uppsatsen tillförlitlighet 
Vi anser att uppsatsen har relativt hög tillförlitlighet då vi varit noggranna i vår dokumentation. 
De intervjufrågor vi använt oss av har blivit granskade av vår handledare och alla intervjuer har 
dokumenterats med hjälp av anteckningar samt diktafon för att vi ska kunna återge dess innehåll 
så korrekt som möjligt i vår empiri. Vi har dock stött på några problem under arbetets gång. 
Beatrix Bayo, ansvarig på Mangos CSR-avdelning var bortrest under vår inplanerade intervjutid 
vilket resulterade i att vi fick intervjua en person med lägre befattning inom avdelningen. Han var 
tyvärr inte lika bra på engelska och hade inte heller lika stora kunskaper om avdelningens arbete. 
Vi genomförde istället en intervju via e-mail med Bayo men det resulterade inte i lika nyanserade 
svar, speciellt då vi fick vänta på svaren till sista stund och inte kunde be henne utveckla dem. Vi 
anser dock att den information vi fått tillgång till genom andra kanaler är fullt tillräcklig. 
 
Då vi till en början inte hade något primärdatamaterial från Mango inhämtade vi sekundärdata 
från företagets hållbarhetsrapport från 2006. Rapporten för 2007 författas i skrivande stund och 
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därför har vi använt oss av den äldre upplagan. Vi har dock kompletterat sekundärinformationen 
med primärdata från intervjuer med anställda på Mango för att aktualisera empirin. 
 
Vi fick tyvärr inte tillgång till de fabriker som Mango använder sig av vilket gjorde att vi fått titta 
till den textila industrin i Marocko som helhet istället för att kunna göra specifika reflektioner 
kring Mangos produktion. Vi anser att vi inte fick tillgång till ett representativt urval av fabriker 
vilket gör att vår uppfattning om textilfabriker i Marocko kan vara något snedvriden.  
 
Vad gäller den teoretiska referensramen har vi använt oss av erkända och accepterade teorier där 
så varit möjligt. CSR-området är ännu ganska outforskat, även om skrivits det mycket om ämnet 
de senaste åren saknas fortfarande vedertagna teorier. Vi anser dock att vi i vår uppsats lyckats 
samla in aktuella teorier inom ämnesområdet vilka bra stöder vår frågeställning. Vad gäller övrig 
teori så har vi, när så varit möjligt, försökt styrka dem genom att använda flertalet källor. Det har 
dock inte alltid varit möjligt men i de fallen anser vi att teorierna är vedertagna och relevanta för 
vårt arbete. Då vi använt oss av elektroniska källor har vi varit noggranna med att enbart använda 
information från tillförlitliga organisationer och myndigheter för att vara säkra på att datan är 
korrekt. 
 

7.3 Förslag till vidare forskning 
Vi har främst gjort en beskrivande undersökning som fokuserar på Mango men det skulle vara 
intressant att göra en mer djupgående analys om det CSR-arbete som textila företag arbetar med 
verkligen ger något beständigt resultat för de intressenter det främst berör. Vi hade inte de 
resurser som krävs och fick inte heller tillgång till nödvändig information. För att verkligen få en 
förståelse för komplexiteten inom området skulle det vara av intresse att följa med på de 
kontroller som genomförs, både av företag själva men även av NGO och externa kontrollfirmor. 
 
Då vi i rapporten fokuserat på norra Afrika och då främst Marocko har vi tillskansat oss 
kunskaper om textilindustrin i Afrika. Vi anser att det skulle vara intressant att göra en mer 
ingående studie på Afrika och kontinentens möjligheter att utvecklas inom textilindustrin, 
speciellt de ännu något outforskade länderna i Sub-Sahara. Området har en klar fördel gentemot 
Asien då det ligger närmare Europa men saknar fortfarande det tekniska kunnande som asiaterna 
har. 
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Bilaga 1  
 
Konsumenttidningarnas undersökning 
 
Under 2007 kontaktades ungefär 35 textila företag i Europa, varav 11 var verksamma i Sverige, 
av brittiska Ethical Consumer Researsh Association (ECRA). ECSA är ett företag som i flera år 
gjort undersökningar om företags relationer till konsumenter och nuförtiden även om CSR. De 
genomför undersökningar i samarbete med olika konsumenttidningar och samarbetade för 
undersökningen med Råd & Rön i Sverige. (Weyler 2007) 
 
Granskningen gällde den kontroll som företaget har över sin produktionskedja när det gäller miljö 
och socialt ansvar. Det gjordes ingen kontroll på respektive företags fabriker utan 
undersökningen genomfördes genom en enkät på 16 sidor där företagen själva fick svara på 
frågor. (Götberg, 2007) Bedömningen gjordes efter ett flertal punkter; insyn, arbetsrätt, 
miljöpolicy och produktpolicy. Företagen betygsattes sedan på en skala mellan 0 och 100. Insyn 
handlar om hur villiga företagen var att svara på frågor och på hur utförliga svaren var. I 
avdelning om arbetsrätt tittade undersökningen bland annat på om företaget hade någon offentlig 
uppförandekod som täckte ILO:s kärnkonventioner. Avsnittet om miljöfrågor handlade främst om 
hur företaget arbetade med miljöfrågor och om rapporterna var lättåtkomliga. Produktpolicy 
handlar om det finns någon miljö- eller etikmärkning av företagets produkter. I det samlade 
betyget stod insyn för 15 procent, arbetsrätt för 55 procent, miljöpolicy för 20 procent och 
produktpolicy för 10 procent. (Råd & Rön 2007) 
 
Mango hamnade i undersökningen på andra plats, endast H&M var bättre när det gällde företag 
verksamma i Sverige. En anledning till att Mango fick så höga poäng var att de villigt delgav 
undersökningen med information om sina leverantörer. Mango har dessutom inte bara en 
uppförandekod utan även en plan för hur den ska kontrolleras. För att integrera CSR-arbetet i 
företaget och förändra inköpspolicyn har Mango även haft kurser för inköparna om etiska frågor 
för att de ska förstå den påverkan som deras arbete har på mänskliga rättigheter och miljön. Av 
de elva företag som granskades hade Mango, tillsammans med Vero Moda, den mest omfattande 
policyn när det gäller farliga kemikalier. (Götberg 2007) 

 



 

Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till Mango 
 
Intervjufrågor till anställda på Mangos CSR-avdelning 
 
CSR 
Hur länge har ni arbetat aktivt med CSR? 
Sedan 2001 intensifierades arbetet. Varför? Vad hände? 
Har ni upplevt några större problem med att införa CSR på företaget? 
 
Hur ser samarbetet ut med andra avdelningar? 
Hur integrerat är CSR-arbetet i övriga avdelningar, som inköp? 
Vart, anser ni, finns den största flaskhalsen för arbetet med CSR inom företaget? 
Vart, anser ni, finns den största flaskhalsen för arbetet med CSR i arbetet med leverantörerna? 
 
Uppförandekod 
Får ni hjälp från organisationer utanför företaget för att formulera er uppförandekod?  
Vilka? Varför har ni valt att samarbeta med just den/dessa? 
 
Hur agerar ni om en leverantör inte följer er uppförandekod? 
När avbryter ni ett samarbete med en leverantör? 
 
Leverantörsrelationer 
Hur letar ni efter nya leverantörer? 
 
Väljer ni att ha partnerskap med era leverantörer eller vara mer flexibla och byta ofta? 
Hur stor andel av leverantörerna har ni ett partnerskap med i procent? 
Vid vilka produktkategorier väljer ni ett partnerskap framför flexibilitet?  
Enligt er CSR rapport har ni personlig kontakt med era leverantörer genom att de besöker er i 
Barcelona. Gäller det alla 140 leverantörer? Besöker ni från huvudkontoret även alla dessa på 
plats? 
 
Varför producerar ni i Kina respektive Marocko? 
Vilka kostnadsfördelar har respektive land? 
Vilka fördelar vad gäller miljö- och etisk produktion har respektive land?  
Finns det någon grundläggande skillnad i grundtillståndet när det gäller etisk och miljömässig 
produktion i Marocko respektive Kina, andra länder ni producerar i? 
Är det lättare att få leverantören att jobba med er uppförandekod i vissa länder? 
 
Kontroll av leverantörer 
Hur kontrolleras era leverantörer? 
Hur ofta kontrolleras en enskild fabrik/leverantör? 
Hur många interna respektive externa audits genomförs varje år?  
Genomför externa organisationer kontroller på de fabriker ni använder er av, på uppmaning av 
er? 
Vad kostar det? 

 



 

 
Ställer ni högre krav på leverantörerna allteftersom eller har ni samma krav för en ny leverantör 
som en gammal? 
 
Vilka NGO (non governmental organisations) samarbetar ni med för att förbättra villkoren hos 
leverantörerna? I Marocko? 
 
Kontroll av butikerna  
Får franchisetagarna skriva under ett kontrakt? 
Hur kontrollerar ni att franchisetagarna följer era miljömål? 
 
Hur sker kontroller av era egna butiker? 
 
Kommunikation och transparens 
Har ni upplevt påtryckningar från era kunder att producera med etik- och miljö hänsyn? 
Hur kommunicerar ni ut ert CSR-arbete till konsumenter? 
Hur kommunicerar ni ut ert CSR-arbete till marknaden? 
Kommunicerar er butikspersonal något om ert CSR-arbete till kunderna? 
Upplever ni att ni fått mycket positiv press på grund av ert CSR-arbete? 
 
Kostnader 
Anser ni att det kostar mer att producera etiskt, rent produktionsmässigt? 
Om det är så, vägs det, enligt er, upp av positiv press/word-of-mouth? 
 
Vilka ändringar som gjorts på grund av CSR anser ni även vara kostnadssparande? 
Vart ”krockar” kostnadseffektivitet och arbetet med CSR? 
 
 
Intervjufrågor till anställda på Mangos huvudkontor 
 
Vad har du för befattning på företaget? 
Vad har du för arbetsuppgifter? 
Hur länge har du varit anställd? 
 
Vad vill Mango kommunicera ut till sina kunder? Vad är viktigast? 
 
Vad ser du för skillnader mellan Asien och Afrika?  
Vad gäller kostnader, kvalitet, leveranser, säkerhet etcetera? 
 
Hur märker du av Mangos arbete med CSR?  
Hur kommuniceras det ut till de anställda? 
Både vad gäller dina arbetsuppgifter och i företaget generellt? 
Har du märkt någon förändring under den tid du varit anställd? 
Som anställd känner du att du kan påverka till förändringar inom CSR? 
 
 

 



 

Intervjufrågor till butikschef 
 
Vilken grad av kontakt har butiken med huvudkontoret i Spanien? 
    
Hur stor är butikspersonalens kunskap om CSR? Hur får de den? 
 
Vilka direktiv ges från huvudkontoret när det gäller miljöarbete i butik? 
 
Brukar kunder fråga angående företagets etik- och miljöarbete? 
 
Hur mycket självbestämmanderätt har butiken, och hur ofta kommer kontrollanter till butiken? 
 
Hur mycket får den enskilda butiken uttala sig om? Vid vilka frågor måste Ni hänvisa till 
huvudkontoret? 

 



 

Bilaga 3 
 
Konsumentundersökning 
 
Frågor 
Känner du till en klädkedja som heter Mango? 
 
Har du någon gång handlat på MANGO? 
 
 JA          NEJ 
 
Känner du till något om deras arbete med miljö och etik? 
 
 JA         NEJ 
 
Tror du att de är bra eller dåliga på det? 
 
 BRA          DÅLIGA           
 
 
 
Ålder:  0-18   19-25   26-32   33-39   40→ 
 
Sammanställning 
Vid vår påstana undersökning intervjuade vi 30 stycken kvinnor som kände till klädföretaget 
Mango. Anledningen till att alla respondenter var kvinnor är att Mango i skrivande stund endast 
säljer kvinnokläder. De allra flesta, 26 stycken, var mellan 19 och 32 år vilket vi ser som Mangos 
främsta målgrupp. 
 
Av de 30 tillfrågade respondenterna var samtliga ovetandes om Mangos engagemang inom CSR. 
15 stycken trodde att Mango var bra på området, 14 stycken trodde att de var dåliga medan en 
person svarade att de inte hade någon aning. Av samtliga tillfrågade hade 50 procent någon gång 
handlat på Mango. 
 

 



 

Bilaga 4  
 
Non Governmental Organisations 
 
FITEQUA 
Federación de Industrias, Textil-Piel, Químicas y Afines (FITEQUA), är ett spanskt 
industrifackförbund för arbetare inom textil-, verkstads-, och kemikalieindustrin.  
 
Greenpeace 
Greenpeace är en internationell miljöorganisation som går från ord till handling för att 
konfrontera global miljöförstöring och driva fram lösningar som leder till en värld i fred och 
ekologisk balans. (Greenpeace 2008) 
 
INTERMON OXFAM 
Oxfam Internationals arbete syftar till att öka vetskapen om, och att hitta hållbara lösningar mot, 
fattigdom och orättvisor. De består av 13 organisationer som arbetar med över 3000 partners i 
mer än 100 länder runt om i världen. (INTERMON OXFAM 2008) 
 
PETA 
People for the Ethical Treatment of Animals är världens största djurrättsorganisation med mer än 
1,8 miljoner medlemmar. Organisationens arbete är inriktat på fyra områden inom djurindustrin; 
uppfödning, tester, underhållningsbranschen och beklädnadsindustrin. (PETA 2008) 
 
Rena Kläder 
Rena Kläder är ett nätverk av organisationer, ingen organisation i sig själv. Clean Clothes 
Campaign är ett internationellt nätverk av solidaritets-, kvinno-, ungdoms-, och fackliga 
organisationer. Sammanlagt ingår det över 300 organisationer från hela världen i nätverket och 
har ett huvudkontor i Amsterdam. Den svenska delen av detta nätverk går under namnet Rena 
Kläder. (Rena Kläder 2008) 

Nätverkets syfte och mål är att förbättra villkoren för de människor som syr våra kläder och skor. 
Vårt viktigaste krav är att arbetstagare ska har rätt att gå samman i fackföreningar. På det sättet 
får de makt att påverka sin egen situation. 

SETEM 
SETEM är en sammanslutning av internationella NGO som bildades 1968 och vars mål är att 
förbättra förutsättningarna och förena människor för att uppnå en bättre och mer solidarisk värld. 
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INSTITUTIONEN TEXTILHÖGSKOLAN 
Textilhögskolan i Borås är Sveriges enda 
textilhögskola och tillhör det fåtal högskolor och 
universitetsutbildningar i världen som har en egen 
textilindustriell fullskalemiljö. 
 
Borås har en lång textil tradition och är ett naturligt 
centrum för produktutveckling, design och handel, 
vilket gör att studenterna får en bra kontakt med 
branschfolk. 
 

 
HÖGSKOLAN I BORÅS 
Högskolan i Borås är nationellt rekryterande och 
spelar samtidigt en viktig roll i regionens utveckling. 
Högskolan i Borås växer och ett spännande 
campus tar form mitt i stadskärnan. År 2007 
studerar 11 000 studenter här. 
 
Högskolan i Borås bedriver utbildning och forskning 
inom sex huvudområden: Biblioteks- och 
informationsvetenskap, ekonomi och data, 
lärarutbildningar och pedagogik, teknik, textil samt 
vård och omsorg. 
 
Flera av utbildningsprogrammen är unika och 
studenterna är eftertraktade på arbetsmarknaden. 
En ny undersökning visar att 95 procent får arbete 
inom sex månader efter examen inom de områden 
de utbildats till. 
 
Läs mer på högskolan hemsida: www.hb.se 
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