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ABSTRACT  

Bohm, F. & Ellegren, L. 2014. Lokalisering av en framtida klädproduktion – studenternas visioner för en 

produktionsplats. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.   

 

Det har under 2000-talet rapporterats flertalet gånger om inhumana förhållanden i klädproduktionsfabriker vilket 

har lett till debatt där konsumenter kräver att företagen ska ta ett större socialt ansvar för sin produktion. På 

textil- och designhögskolor runt om i Sverige går studenter som i framtiden kan komma ställas in för valet var de 

ska lägga sin produktion.  Det är därför viktigt att undersöka hur tankegångarna går hos studenter på textil- och 

designutbildningar gällande det framtida valet av produktionsplats. 

 Syftet med denna studie är att undersöka hur studenter på textil- och designhögskolor resonerar kring en 

eventuell framtida lokalisering av klädproduktion. Fokus ligger på hur tankegångarna går gällande det 

samhälleliga ansvaret kopplat till produktionsplatsen. Frågeställningarna i uppsatsen är; Vilken vision har textil- 

och designstudenter för en framtida plats för klädproduktion? På vilket sätt spelar det samhälleliga ansvaret in 

för studenterna vid val av produktionsplats? Vilka faktorer i anknytning till produktionsplatsen anser studenterna 

vara mest betydande?  

 Två metoder har använts för att besvara frågeställningarna, en kvantitativ enkätstudie som skickats ut till tre 

textil- och designhögskolor och en kvalitativ i form av en intervju med en student, och även en litteraturstudie 

för att få relevant bakgrundsinformation kring det studerade ämnet.  

Resultatet av studien är att de medverkande studenterna anser att en framtida produktionsplats ska ha bra 

arbetsförhållanden, vara miljövänlig och producera kläder av god kvalitet.  Den plats de helst vill lokalisera 

produktionen till är Sverige, som de förknippar med de tre faktorer de anser viktigast. Att ta ett samhällsansvar 

menar studenterna är viktigt och de verkar alla positiva till att arbeta med CSR i framtiden. 
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1. INLEDNING 

 

Vi lever idag i en globaliserad värld och det kan vi bland annat se genom att företag väljer att 

lokalisera sin produktion i andra länder än där majoriteten av försäljningen sker. Något som 

svensk media har tagit upp upprepade gånger under 2000-talet är klädindustrins produktion, 

då olika företag hamnat i blåsväder på grund av förhållandena i produktionsfabrikerna i andra 

delar av världen. Det har bland annat varit anklagelser om barnarbete, dåliga 

arbetsförhållanden, extremt låga löner och miljöfarliga utsläpp från fabrikerna (Fair Trade 

Center a, 2013). Exempelvis rapporterades det under 2013 flera gånger om inhumana 

situationer i textil- och klädfabriker i Bangladesh, där majoriteten av de fyra miljoner 

människor som jobbar i fabrikerna har en snittlön på 260 kronor i månaden (Holmgren, 2013). 

I april 2013 kollapsade, i samma land, ett fabrikshus innehållande tre textilfabriker, vilket 

ledde till att över 1100 människor omkom. Kollapsen berodde på att fabrikshuset var ett 

fuskbygge. I juni samma år insjuknade hundratals textilarbetare efter att de troligtvis blivit 

smittade av vattnet på sin arbetsplats (Dagens Nyheter, 2013). Fler liknande exempel har 

uppmärksammats i media och lett till en debatt där många konsumenter har krävt att svenska 

klädföretag ska ta större ansvar gällande sin produktion. På grund av påtryckningarna från 

samhället har många klädföretag börjat jobba med det som kallas Corporate Social 

Responsibility (CSR), det vill säga företagets samhällsansvar (Moteie et al., 2011). 

På design- och textilhögskolor runt om i landet går studenter som i framtiden kan komma 

att ställas inför beslutet angående var de ska placera produktionen. De flesta kommer 

förmodligen att välja att en extern aktör ska ha hand om produktionen. Detta betyder att de 

måste välja bland olika leverantörer och med detta olika egenskaper som tillkommer med 

leverantören. Var produktionen ska lokaliseras innebär alltså ett val om vilka aspekter som 

prioriteras. Kan de tänka sig att höja priserna på sina produkter för att kunna ha en mer 

närliggande produktion eller vill de hålla priserna så låga som möjligt och därmed tvingas 

lägga den i en annan världsdel? Dessa är frågor som alla som någon gång i framtiden vill 

starta ett klädföretag måste fråga sig. Det är därför viktigt att undersöka hur tankegångarna 

går hos studenter på textil- och designutbildningar gällande det framtida valet av 

produktionsplats. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur studenter på tre svenska textil- och 

designhögskolor resonerar kring lokalisering av klädproduktion. Mer specifikt syftar 

uppsatsen till att utreda vilka föreställningar studenterna har om en framtida produktionsplats. 

Det vill säga vilka egenskaper skulle denna plats ha och av vilka anledningar skulle de välja 

just den platsen. Fokus kommer att ligga på hur tankegångarna går gällande det samhälleliga 

ansvaret kopplat till produktionsplatsen. 

- Vilken vision har textil- och designstudenter för en potentiell framtida plats för 

klädproduktion? 

- På vilket sätt spelar det samhälleliga ansvaret in för studenterna vid ett potentiellt 

framtida val av produktionsplats? 
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- Vilka faktorer i anknytning till den potentiella framtida produktionsplatsen anser 

studenterna vara mest betydande? 

 

1. 2 Avgränsningar  

Fokus i denna studie ligger på att undersöka hur textil- och designstudenter tänker sig att ett 

potentiellt eget val av produktion kan komma att se ut och inte hur ett större företag, som kan 

vara en möjlig arbetsplats, väljer produktionsplats. Förmodligen kommer dock inte alla 

studenter som besvarat den enkät som skickats ut att bli egenföretagare eller ha en anställning 

där de har möjlighet att påverka valet av produktionsplats. Trots detta har vi låtit alla 

studenter som vill delta i enkätundersökningen då vi tror att detta är en fråga som de har en 

åsikt om som kan vara värdefull för oss. En annan aspekt som inte tas hänsyn till i denna 

uppsats är transporter mellan produktionsplatsen och distributören. Vi är väl medvetna om att 

just transporten av de producerade kläderna är en viktig del av produktionskedjan och att 

transportbiten är beroende av placeringen av produktionen. Det vill säga valet av en 

produktionsplats kan styras av transportmöjligheter till och från denna plats. Dock vill vi 

fokusera på produktionsplatsen i sig och inte vägen dit. Den produktionsplats vi är 

intresserade av är alltså fabriken där kläderna sys och inte till exempel bomullsplanteringar, 

råvaruhanteringar eller väverier. Dock kan vissa av dessa steg i produktionen vara 

betydelsefulla ur en miljöaspekt, vilket denna studie tar hänsyn till. Vi går inte in närmare på 

dessa steg i förstadiet av klädproduktionen utan det är den produktionsplats där kläderna 

fullbordas som vi lägger fokus på. 

I denna studie väljer vi att fokusera på fyra platser för klädproduktion i vissa av frågorna 

som ställts till studenterna. Dessa platser är Sverige, övriga Europa, Asien och Afrika. Det 

finns flera anledningar till att just dessa platser valts. Dels för att vi ville ha platser som 

kommer att ligga geografiskt nära studenternas framtida företag och vi anser att det är mest 

troligt att studentens framtida klädföretag kommer att ligga i Sverige eller övriga Europa. Vi 

valde sedan att ha med Asien som en av fokusplatserna, detta då Asien länge haft en 

betydelsefull plats på produktionsmarknaden för kläder (Anz, 2012). Till sist valdes Afrika då 

klädproducenter i Afrika spås ta över klädproduktionsmarknaden i framtiden (Alestig, 2014). 

Vi valde att inte ta med fler platser för att de ovan nämnda ansågs mest betydelsefulla för de 

frågor som ställdes till studenterna, samt att vi inte ville ha med för många platser och på så 

vis ha för många frågor i enkäten.  

 

1.3 Disposition  

Första kapitlet går igenom en bakgrund till textil- och klädindustrin samt en kort genomgång 

av tidigare forskning. Avsnittet därpå handlar om de metoder som använts för att genomföra 

studien, vilket är dels en kvantitativ och dels en kvalitativ metod.  Sedan kommer ett kapitel 

där viktiga begrepp tas upp, som i den här studien är fairtrade, miljömärkt och närproduktion. 

Därefter följer en presentation av de teoretiska begreppen - corporate social responsibility och 

outsorcing. I kapitel sex presenteras resultatet av studien, där svaren från enkäten och 

intervjun läggs fram. Varpå en avslutande analys och diskussion av resultatet avläggs. Till sist 

kommer en källförteckning samt bilagor med enkäten och den intervju som gjorts.   
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2. BAKGRUND 

 

I följande avsnitt kommer en bakgrund till hur lokaliseringen av textil- och klädproduktion 

har sett ut historiskt fram till idag. Avsnittet tar även upp tidigare forskning som gjorts inom 

området klädproduktion och tillhörande aspekter. Eftersom att klädproduktion och 

textilproduktion i mångt och mycket hör ihop kommer den historiska tillbakablicken att utgå 

ifrån textilindustrin.  

 

2.1 Klädproduktionens historia 

Textilindustrin är en av världens största och äldsta industrier och den har sedan 

industrialiseringen expanderat över hela jordklotet (Furvik & Jörnmark, 2014). Redan år 1764 

uppfanns den maskin som skulle sätta fart på textilindustrin - spinnmaskinen. Det riktiga 

genomslaget skedde dock inte förrän i början av 1800-talet då den tekniska utvecklingen av 

maskinerna gått tillräckligt långt för att kunna implementera dem i en storskalig produktion. 

Det var i England som de första textilfabrikerna grundades, vilket var ett startskott till den 

industriella revolutionen. På 1830-talet kom textilindustrin till Sverige vilket var början på en 

stor svensk industri. Den svenska textilindustrin hade sitt nav i Göteborg, Norrköping, Borås 

samt i Skåne. Bara Norrköping hade år 1911 hela 175 textilfabriker. Borås blev en betydande 

stad för textilindustrin och där fanns bland annat den kända textilfabriken Algots. Kläder från 

Algots var mycket efterfrågade och år 1952 tillverkade de uppåt två miljoner klädesplagg. 

Dock kunde den svenska textilindustrin inte stå emot de nyindustrialiserade länderna som 

kom in på marknaden i mitten av 1900-talet. Dessa länder hade lägre arbetarlöner och kunde 

därför hålla produktionskostnaderna låga, vilket konkurrerade ut de svenska fabrikerna och en 

efter en lades de ner (Selivanova, 2010). Den fordistiska massproduktionen av kläder, alltså 

löpande band-principen, kom igång först på 1960-talet. Innan dess skedde nästan all 

klädproduktion småskaligt av lokala skräddare (Hauge, 2007, s. 27). Det som möjliggjorde 

expanderingen av klädindustrin var den tekniska utveckling som skedde inom området. Dels 

var det frågan om stora process- och maskinförbättringar men mycket var även tack vare ett 

antal innovationer som togs fram, till exempel spinning, vävning, trikå samt färgning och 

tryck av textilier. Många av dessa innovationer som evalverade under 1960-talet är än idag de 

metoder som används vid klädproduktion (Furvik & Jörnmark, 2014). På 1970-talet 

lokaliserades textil- och klädindustrin i stor utsträckning till Hong Kong, Taiwan och 

Sydkorea för att sedan på 1980-talet främst förflyttas till Kina men även till Indonesien, 

Malaysia, Filippinerna, Sri Lanka och Thailand. Kina har dock förblivit världens största 

producent och exportör av textilier och kläder (Anz, 2012).  

 

2.2 Dagens klädproduktion och tidigare forskning 

På senare år har en ekonomisk tillväxt skett i östra delen av Afrika och afrikanska 

leverantörer har kommit in på kläd- och textilmarknaden. Etiopien har till exempel markant 

ökat sin export av textilier till Europa. Att de har billig arbetskraft och god tillgång till vissa 

naturresurser, såsom bomull, gör att allt fler svenska företag börjar leta sig dit för placering av 

produktion. Det finns dock problem, det är kostsamt att bygga upp nya produktionsfabriker 

med allt vad det innebär och den kompetens som krävs saknas i dagsläget (Alestig, 2014).  
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Det har även blivit vanligare att svenska klädföretag flyttar hem produktionen till Europa. Här 

går det att få mindre kvantiteter och högre kvalitet, enligt Helena Waker som är VD för 

branschorganisationen Agenturföretagen. Att lägga produktionen i Kina innebär ofta att 

leverantörerna vill ha stora beställningar, vilket har gjort att flera små och medelstora svenska 

klädföretag har valt att ha delar av eller hela sin klädtillverkning i Europa. De platser i Europa 

där dessa klädproduktioner kan återfinnas är Baltikum, Rumänien och Turkiet (Beck-Friis, 

2012). Men det finns även en inhemsk klädproduktion i Sverige.  I oktober 2013 kom en 

rapport från Textilhögskolan i Borås där de presenterade att det finns 23 stycken tillverkare 

med sammanlagt 260 anställda personer som jobbar inom textilindustrin i Sverige. Pia 

Mouwitz, universitetslektor i modedesign och en av rapportförfattarna säger att    

– Vi ser en tendens att viss produktion håller på att tas hem. Bland annat ser man fördelar med att 

producera i Sverige eftersom man då kan få bättre kontroll, en effektivare produktion och enklare 

logistik (Mouwitz & Svengren Holm, 2013). 

Det har under de senaste åren pågått en debatt i samhället om villkoren på platserna där textil- 

och klädproduktion sker och det ansvar som finns hos beställarna av de tillverkade 

produkterna. I boken “Gränslösa kläder” beskriver journalisten Sverker Lindström (2004) 

situationen på produktionsplatserna i Asien på detta sätt: 

– De jag tänker på är de hundratusen, nej många miljoner kvinnor som arbetar i mycket stora 

sweatshop-fabriker med löner som är så låga att de inte räcker att leva på. För många är förtjänsten 

mindre än en enda dollar om dagen, den absoluta fattigdomsnivån. De arbetar i fabriker med 

5 000-10 000 anställda och sliter vid kläd- och skofabrikernas löpande band från kl 08 på 

morgonen till sent på kvällen varje dag sju dagar i veckan, en del i ett sträck ända fram till kl 03 

nästa dags morgon (Gränslösa kläder, 2004, s. 7). 

På grund av att denna fråga har lyfts fram gjordes år 2007 en undersökning av 

konsumentorganisationer i Sverige, Norge, Danmark och Finland för att ta reda på hur 

konsumenterna ställde sig till konsumentinformation om etiska aspekter av produktionen av 

kläder, skor samt textilier. I undersökningen tillfrågades 1 000 personer i varje land. 

Resultatet av undersökningen var att cirka hälften av respondenterna tyckte att information 

om etiska aspekter vid inhandling av kläder, skor eller textilier var viktigt eller mycket viktigt. 

Det var även 51-60 % av respondenterna som var villiga att betala mer för produkter som 

producerats under etiskt acceptabla förhållanden.  (Johnson, 2007, s. 15) Denna utredning kan 

jämföras med en annan konsumentundersökning från 2010 där fokus låg på klimatfrågan. 

 Från de 45 000 respondenterna framkom det att bara 11 % tänker på klimatet när de handlar 

kläder (Projekt klimatcertifiering, 2010, s. 9).  

Tidigare forskning om klädproduktion och problem kopplat till detta har gjorts på flera 

universitet runt om i världen. En studie som gjordes av Emmelhainz och Adams på University 

of North Florida (1999) visar hur företag har reagerat på statliga granskningar samt 

konsumenters oro kring förhållanden i produktionsfabriker. Studien visar att trots att många 

företag satt upp förhållningsregler kring hur de ska hantera och undvika problem på 

produktionsfabrikerna så är dessa regler ofta odetaljerade, icke-enhetliga och slappa när det 

gäller övervakning och tillsyn (Emmelhainz & Adams, 1999, s. 51). 

I en annan studie, som gjorts av miljöförvaltningen i Stockholms stad, undersöktes hur 

familjer tänker kring bland annat klädkonsumtion kopplat till miljö och etik. Forskningen tog 
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fram resultatet att svenska hushåll gärna köper svenska varor i första hand, och om det inte är 

möjligt väljer de att köpa från andra nordiska länder och därefter andra länder i Europa 

(Jensen, 2007, s. 8-9).    

3. BEGREPP 

 

För att besvara frågeställningarna i denna studie används ett antal begrepp i den enkät som 

skickats ut till textil- och designstudenterna. De begrepp som användes ansågs viktiga då de 

kan vara betydelsefulla för ett nytänkande klädföretag som värderar exempelvis 

miljövänlighet. Begreppen är olika typer av märkningar eller egenskaper som kläder kan ha 

om de produceras på ett visst sätt. För att undvika misstolkning definieras och förklaras 

begreppen i detta avsnitt. De begrepp som tas upp är fairtrade/rättvisemärkt, miljömärkt och 

närproducerat. Dessa begrepp anses viktiga då de kan spela in i valet av var studenterna vill 

lägga sin framtida produktion. 

 

3.1 Fairtrade/rättvisemärkt 

Fairtrade är en märkning på en produkt som ska skapa bättre levnads- och arbetsvillkor för 

anställda. Märkningen är oberoende och ger en garanti för att produkten uppfyller 

internationella kriterier för fairtrade. Organisationen bakom märkningen ger odlare och 

anställda i utvecklingsländer en möjlighet att nå en internationell marknad vilket kan ge högre 

försäljning. Certifieringen innebär även att de anställda har inflytande och får vara med och ta 

beslut angående sitt arbete. En rättvisemärktmärkt produktion innebär att företag vill bidra till 

en bättre miljö, och att de arbetar med att öka ekologisk produktion i utvecklingsländer. De 

flesta rättvisemärkta varor i Sverige är även ekologiskt odlade. Bättre levnadsvillkor och ökad 

ekonomi för arbetande i lågavlönade länder gör att barnen istället för att arbeta kan gå i 

skolan, barn under 15 år får inte heller anställas i fabriker med fairtrade-produktion. Vid ett 

köp av en fairtradecertifierad produkt köps även en premie till producenten som bland annat 

går till utbildning, hälsovård och bostäder i utvecklingsländer. Minimipris för en vara är ett 

kriterium som räknas ut av Fairtrade International och ska vara högre än 

världsmarknadspriset. Minimilön för de anställda är även det ett krav för att öka 

levnadsstandarden (Fairtrade Sverige, n.d). 

 

3.2 Miljömärkt 

Det finns idag ett flertal miljömärkningar på kläder varav några av dem tas upp här. 

Naturskyddsföreningens egen miljömärkning på kläder heter “Bra Miljöval Fiber och 

Beredning”. Denna märkning får sättas på kläder som har blivit godkända i ett antal krav 

genom hela produktionskedjan. Om bomull används i kläderna måste den vara odlad 

ekologiskt och är det istället ett syntetiskt material som används måste minst 70 % vara 

återvunnet material. Utöver det finns ett antal krav på textilkemikalier och färger, 

avloppsrening samt sociala och etiska aspekter som måste uppfyllas för att få 

Naturskyddföreningens märkning (Naturskyddsföreningen, 2014). En annan miljömärkning 

som kan sättas på kläder är det officiella nordiska miljömärket Svanen. Kraven för att ett 

plagg ska få bli svanenmärkt är bland annat att bomullen eller andra växtfiber som använts 
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ska vara ekologiskt odlade, det får inte innehålla spår av miljö- eller hälsofarliga kemikalier 

samt att utsläpp till luft och vatten från fabrikerna är starkt begränsade (Svanen, 2010). En 

tredje miljömärkning är Global Organic Textile Standard (GOTS) som är en internationell 

märkning för kläder och textilier. GOTS finns för att hjälpa konsumenter att välja produkter 

som är bra både när det gäller socialt ansvar och miljö. Endast textilier med minst 70 % 

organiska fibrer får certifieras, och alla kemiska tillsatser måste uppfylla vissa kriterier 

gällande miljö och giftiga ämnen (GOTS, 2013). 

 

3.3 Närproduktion 

Det finns ingen officiell definition av närproduktion, innebörden av ordet i denna studie är att 

produktionen ligger i Sverige. Ett exempel på ett svenskt klädföretag som använder sig av 

närproduktion är Jordnära. I Borås sker all stickning av tyger och de flesta av kläderna sys på 

Gotland, alltså sker hela produktionen av själva plagget i Sverige (Jordnära, n.d.). Även om 

fler svenska företag valt närproduktion hör det inte till vanligheten att ett klädföretag väljer att 

ha sin produktion i Sverige, de flesta flyttar produktionen utomlands för att hålla kostnader 

nere. Genom att närproducera kan företag ha bättre kontroll på kvaliteten och påverkan på 

miljön blir mindre (Mouwitz & Svengren Holm, 2013). 

4. METOD 

 

Då syftet med denna studie är att ta reda på hur textil- och designstudenter tänker kring en 

potentiell framtida klädproduktion, och då det inte gjorts någon tidigare studie om just detta, 

valde vi en metod som skulle ge oss så mycket information som möjligt från studenterna. För 

att få en rättvis bild av alla de studenter som kontaktades valdes två olika metoder för 

insamling av empiriskt underlag. Detta i form av en kvantitativ och en kvalitativ metod. Den 

kvantitativa metoden användes för att nå en stor grupp studenter och på så vis få in ett brett 

spektrum av tankar kring klädproduktionsplatser. Den kvalitativa metoden användes som en 

komplettering till den kvantitativa för att kunna gå djupare in i ämnet och interagera med 

studenten. Enligt Kvale och Brinkmann kan vi genom samtal lära känna människor och få 

kunskap om deras erfarenheter, känslor, attityder och den värld de lever i (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 15). Av den orsaken valde vi att intervjua en student. Kombinationen av 

bredden som nåddes med den kvantitativa metoden och djupet som nåddes med den 

kvalitativa metoden gjorde att vi fick en bredare och djupare förståelse för studenternas tankar 

kring en potentiell framtida klädproduktion. 

 

4.1 Kvantitativ metod 

För att kunna besvara frågeställningen om hur studenter på design- och textilhögskolor 

visionerar kring en eventuell framtida produktionsplats har det gjorts en kvantitativ studie i 

form av en enkätundersökning. Detta primärt då denna metod gjorde det möjligt för oss att nå 

ett stort antal studenter. Det finns många andra fördelar med att använda sig av enkätstudier, 

till exempel är det en relativt billig väg till information, jämfört med intervjuer, då 

respondenterna kan vara utspridda i landet och ingen personlig kontakt är nödvändig 

(Bryman, 2002, s.228-229). Detta var en av anledningarna till att vi valde en kvantitativ 
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metod, då de textil- och designskolor som vi vände oss till för att nå till studenterna låg i 

andra städer än den vi bor i, vilket hade kunnat innebära många dyra tågresor ifall vi hade 

tagit oss dit personligen. Enkäter fordrar mindre tid eftersom de kan skickas ut till ett stort 

antal personer på en gång (Bryman, 2002, s.228-229). Detta var även ett motiv till varför 

enkäten som metod var att föredra. Hade en kvalitativ metod, i form av till exempel 

intervjuer, valts för att nå över 90 studenter hade det krävts mycket tid och planering vilket 

inte var möjligt. Den så kallade intervjuareffekten, som kan påverka resultatet, elimineras vid 

enkätstudier eftersom den svarande inte vet vem det är som gör undersökningen. Dock menar 

Bryman (2002) att intervjuareffekten inte ska tas för allvarligt då forskare inte är överrens om 

vilka egenskaper hos intervjuaren som påverkar den svarande. Detta var också en anledning 

till att en kvantitativ metod ansågs fördelaktig.  En annan fördel är att risken att olika 

intervjuare formulerar en fråga på olika sätt avlägsnas vid enkätstudier. Respondenten kan 

besvara enkäten när denne vill och kan vilket gör att du som forskare inte behöver avsätta tid 

för detta (Bryman, 2002, s.228-229). Alla dessa faktorer gjorde en kvantitativ metod 

fördelaktig i denna studie. 

Att välja vilka personer som enkäten skulle skickas ut till var i sig inget svårt val. Vi ville 

nå studenter på textil- och designhögskolor i Sverige vilket gjorde att vi kontaktade de tre 

mest framstående högskolorna i Sverige. Från alla tre fick vi tillåtelse att skicka ut enkäten. 

De medverkande skolorna var Tillskärarakademin, Beckmans Designhögskola och 

Textilhögskolan i Borås. På två av skolorna fick vi tillgång till e-postadresserna till tre klasser 

på vardera skola och kunde därmed skicka enkäten själva. På den tredje skolan 

vidarebefordrade vår kontaktperson enkäten till studenterna. Att enkäten skickades ut till 

studenterna på just dessa skolor är för de har stor potential att starta egna företag inom 

klädbranschen i framtiden och därmed ställas inför frågan om var klädproduktionen ska 

läggas. Vi är medvetna om att det även finns studenter på dessa skolor som inte vill driva eget 

utan önskar arbeta på ett större, redan etablerat företag och därmed inte kommer att ha någon 

påverkan i produktionen. Enkäten skickades trots det ut till alla studenter då vi ansåg att alla 

har värdefulla tankar kring det studerade ämnet. 

 

4.2 Enkäten 

Frågorna till en enkät och intervju kan vara samma, skillnaden ligger i hur svaren samlas in. 

När det gäller enkäter beror resultaten mycket på den svarandes inställning, det är viktigt att 

enkäten inte är för omfattande eller obegriplig för att deltagaren ska behålla intresset. I arbetet 

med ett frågeformulär måste undersökaren göra en bedömning mellan behovet av material och 

hur mycket krav som kan läggas på den deltagande. Blir studien för omfattande är risken att 

flera väljer att inte svara eller att inte svara ärligt (Holme & Solvang, 1996, s. 172-175). Vi 

valde därför att hålla enkäten så kort som möjligt, vilket resulterade i att den bestod av nio 

flervalsfrågor som utgick från att utröna studenternas tankar kring klädproduktion (se Bilaga 

1). Till varje fråga fanns en tillhörande kommentarsruta där studenterna kunde lämna en 

kommentar till frågan om de ville. Enkäten besvarades anonymt. 

Något som kan vara bra att ha i åtanke när en undersökning görs är att inleda och avsluta 

med enklare mer faktainriktade frågor som inte bygger på värderingar. Detta då 

värderingsfrågor kan leda till att undersökningen kör fast och inte kan tas vidare till nästa steg 
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(Holme & Solvang, 1996, s. 172-175). På grund av detta inleddes enkäten med en fråga om 

den svarande personen är man eller kvinna. I mitten av enkäten kan mer kontroversiella frågor 

om etik och moral ställas då deltagaren eller respondenten är mer “varm i kläderna”. Därför 

fortlöpte enkäten med frågor som sammanfattningsvis handlade om det samhälleliga ansvaret 

med aspekter såsom miljö, arbetsförhållanden och närproduktion. Detta då en av studiens 

frågeställningar handlar om just det samhälleliga ansvaret och vi ville ta reda på hur 

studenterna resonerade kring några av de begrepp som ofta kopplas till detta. Några av 

frågorna innebar att de svarande fick associera olika produktionsplatser (Sverige, övriga 

Europa, Asien och Afrika) med olika faktorer (exempelvis kvalitet, miljövänlighet och 

arbetsförhållanden), där de fick välja vilken faktor de tyckte passade in på respektive 

produktionsplats. Dessa frågor ställdes då vi ville se vad studenterna associerade med olika 

produktionsplatser för att sedan jämföra det med en fråga om vilken plats de helst skulle vilja 

ha för en potentiell framtida produktion. Detta gjorde att vi kunde se vilka faktorer de 

förknippade med sin ”drömplats” för en framtida produktion. Sedan ställdes även en fråga där 

studenterna fick rangordna hur viktiga de tyckte att olika faktorer var för en produktionsplats. 

Faktorerna var dels kopplade till arbetsförhållanden och miljövänlighet men även resurser, 

kvalitet, om produktionen ligger nära, är billig eller har ett gott rykte. Att just dessa faktorer 

valdes var för att de täckte in ett brett spektrum av faktorer som kan kopplas till en 

produktionsplats. Sedan ställdes en fråga om vilka faktorer som studenterna trodde att deras 

potentiella framtida kunder skulle kunna tänka sig att betala mer för. Denna fråga ställdes då 

studenternas uppfattning om de potentiella framtida kunderna skulle kunna påverka valet av 

en potentiell framtida produktionsplats.  Sedan ställdes tre frågor kopplade till Corporate 

Social Responsibility, då detta är ett av studiens teoretiska verktyg. Vi frågade om de ansåg 

sig själva ha ett samhälleligt ansvar kopplat till ett potentiellt framtida val av 

produktionsplats, om de kände till Corporate Social Responsibility samt vad de förknippade 

med begreppet. Detta gjordes för att ta reda på om detta begrepp var något studenterna kände 

till, då det skulle kunna innebära att de har en större medvetenhet kring de aspekter som 

innefattar Corporate Social Responsibility (se bilaga 1).  

En svårighet som kan uppstå vid enkätstudier är att det inte finns någon närvarande som 

kan förklara eventuella otydligheter. Det är därför viktigt att frågorna är klara och tydliga så 

att alla förstår innebörden av dem. Det är inte möjligt att ställa följdfrågor, det är därför 

väsentligt att ställa frågor som utvinner så mycket information som möjligt från respondenten 

(Bryman, 2002, s. 229). Innan frågorna gick ut till textil- och designstudenterna skickades 

enkäten därför ut till några av våra vänner för att få kritik av dem och på så vis kunna 

förbättra och förtydliga enkäten. 

Bortfall är en begränsning som inte går att undvika vid enkätstudier, och det är en 

svårighet eftersom det kan påverka undersökningens resultat. Det finns vissa åtgärder för att 

minska bortfallet och en av dessa är att formulera ett introduktionsbrev som förklarar nyttan 

av studien, både för forskaren och för respondenten. Påminnelser är en central del för att 

minska bortfallet, viktigt är även att tydliggöra anonymiteten i undersökningen (Bryman, 

2002, s. 231-232).  I den e-post som skickades till studenterna betonade vi därför att detta var 

en undersökning till en C-uppsats på Uppsala universitet och att deras svar var grunden till 

studien. Vi gjorde tydligt att de som svarade skulle vara anonyma och meddelade även hur de 
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senare skulle kunna ta del av studien om de så önskar. Efter att enkäten hade skickats ut till 

studenterna skickade vi även tre påminnelser om att de skulle besvara enkäten för att få 

högsta möjliga svarsfrekvens. Svaren till enkäten samlades in i ett Exceldokument och det var 

13 av totalt 93 studenter som svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens på ungefär 14 %. 

Efterarbetet handlade om att sammanställa enkätsvaren och ta fram statistiskt underlag för vad 

studenterna tyckte i de olika frågorna. Sammanställningen, i form av exempelvis 

medelvärden, gjordes i Excel där även tabeller och diagram togs fram för att presentera 

resultaten. 

 

4.3 Etiska aspekter 

Bryman tar i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder (2002) upp några principer inom etik 

som bör tänkas på när en studie genomförs. Det första är informationskravet som innebär att 

den som gör undersökningen måste informera om studiens syfte samt vilka steg som ingår i 

undersökningen. Samtyckeskravet innebär att de medverkande själva har rätt att bestämma 

om de vill delta eller inte. Konfidentialitetskravet betyder att de medverkandes 

personuppgifter måste behandlas med sekretess. Och till sist nyttjandekravet, som innebär att 

de uppgifter som insamlas endast får användas till det syfte forskaren försäkrat deltagarna om 

(Bryman, 2002, s. 131-132). 

De frågor vi tror kan ha varit etiskt svåra att besvara i vår enkät (se bilaga 1) är att 

rangordna faktorer efter hur viktiga de anses vara, det svåra är att sätta något som minst 

viktigt. Exempelvis faktorerna “miljövänlig” och “bra arbetsförhållanden” kan ha ställt till 

med en etisk komplikation eftersom många förmodligen anser att båda faktorerna är av stor 

vikt.  På frågan om studenten anser sig ha ett samhällsansvar i valet av produktionsplats 

svarar förmodligen de flesta ja, kanske även de som inte känner så. Att svara ja på en sådan 

fråga kan kännas tvingat just för att det av majoriteten anses vara det “rätta” svaret och den 

svarande kanske känner att det är så den borde tycka. Andra frågor i enkäten som kan ha varit 

etiskt svåra är de om hur en viss produktionsplats uppfattas, dessa kan ha gjort att studenten 

upplever att den har förutfattade meningar eller inte vill likställa alla produktionsplatser i ett 

helt land/världsdel. 

Vi har tagit hänsyn till svaren på dessa etiskt svåra frågor i analysen av resultatet. Vi är 

alltså väl medvetna om att vissa frågor kan ha varit svåra att besvara helt ärligt och därför dras 

inga drastiska slutsatser. Dock är det viktigt att poängtera att studien handlar om studenternas 

visioner om en potentiell framtida produktionsplats och visionen skulle kunna vara 

exempelvis att den ska vara miljövänlig och närproducerad även om det i slutändan blir så att 

den pågrund av ekonomiska skäl läggs på en mindre miljövänlig plats längre bort.  

 

4.4 Kvalitativ metod 

För att samla in relevant bakgrundsinformation till uppsatsen har en litteraturstudie gjorts där 

elektroniska och tryckta källor har legat till grund för studien. Det som har studerats är källor 

som handlar om olika produktionsplatser för kläder, till exempel vilka platser i världen som 

tidigare har varit populära och vilka som idag är mest populära. Även källor om CSR och 

outsourcing till det teoretiska avsnittet har studerats samt information gällande de begrepp vi 

ansåg viktiga. Det har även gjorts en kvalitativ analys av enkäten, detta gjordes på de svar 
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som erhölls från de kommentarsrutorna som fanns efter varje enkätfråga. I dessa 

kommentarsrutor fick studenterna ge egna tankar och synpunkter de hade kring tillhörande 

fråga. Vissa citat från dessa kommentarsrutor har presenterats i resultatet och dessa citat är 

korregerade från stavfel. Därpå har det gjorts en kvalitativ studie i form av en intervju med en 

student på Textilhögskolan i Borås. Denna intervju gjordes för att få en djupare inblick i 

tankegångarna gällande placering av produktion. 

 

4.5 Intervju med student 

Kvalitativ intervju är en metod som är mindre styrd av den person som undersöker och syftet 

med en sådan intervju är att få en djupare förståelse för ämnet. För att lyckas med en intervju 

och få fram respondentens egna uppfattningar och synpunkter kan det underlätta om 

situationen känns mer vardaglig. Den intervjuade personen kan då uppfatta det lättare att 

uttrycka sig fritt och själv påverka vilken väg intervjun tar. Forskaren måste därför ha tydliga 

ramar för att få svar på de frågor denne behöver för sin studie (Holme & Solvang, 1996, s. 99 

& 101). Vi tror att dagens studenter är vana vid att läsa och svara på e-post och eftersom den 

student vi intervjuade fick enkäten via e-post anser vi att situationen blev mer vardaglig än 

om vi till exempel hade valt att skicka den med brev. En kvalitativ intervju används ofta för 

att ta reda på varför en viss företeelse sker i samhället, vilket i fallet med denna studie är valet 

en viss produktionsplats. Eftersom vi ser på en företeelse på olika sätt är det viktigt att noga 

förklara vad exakt i detta fenomen som ämnas undersökas (Holme & Solvang, 1996, s. 99-

100). Därför var vi tydliga med att berätta för studenten som intervjuades att det var dennes 

framtida, potentiella val av produktionsplats som vi ville undersöka.  

Valet av respondent är en central del i den kvalitativa intervjun (Holme & Solvang, 1996, 

s. 101). För oss blev valet lätt då studiens syfte är att undersöka tankar och åsikter hos textil- 

och designstudenter, därför föll valet på att kontakta en sådan student för intervju.  I enkäten 

utlystes studenter som kunde tänka sig ställa upp på en intervju, efter flera påminnelser utan 

svar fick vi idén om att höra av oss till studentkåren på Textilhögskolan i Borås. En kåraktiv 

student svarade att denne kunde hjälpa oss och bad oss skicka över frågorna. Denna student 

studerade själv på en designutbildning och kunde därför svara på intervjufrågorna. Dock fick 

vi kontakt med denna student sent in i studiens gång då vi först väntade på svar från enkäten 

vilket gjorde att det inte fanns möjlighet att besöka Borås och göra en intervju med studenten 

på plats. Detta ledde till att vi fick hålla intervjun via e-post. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) finns det en fördel med att hålla intervjuer via e-post då de är självutskrivande i det 

anseende att den skrivna texten i e-posten är det medium genom vilket intervjupersonen 

uttrycker sig, och således är klar för analys så snart den mottagits av forskaren. De menar 

även att det i intervjuer via e-post kan vara lättare att ta upp personliga aspekter av 

människors liv. Nackdelarna med en intervju via e-post kan vara att både forskaren och 

intervjupersonen bör vara relativt duktiga på att skriva, kontakten via internet skapar en viss 

distans utan vägledning av kroppar och talspråk, och det kan vara svårare att få fram rika 

detaljbeskrivningar (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 165). Vi var medvetna om dessa nackdelar 

när intervjun genomfördes, men ansåg till exempel att både vi och intervjupersonen kunde 

behärska det skriftliga språket vilket gjorde att det inte var något problem. Det blev heller 

inget problem att vi inte fick vägledning genom kroppsspråk eller rika detaljbeskrivningar då 
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den intervjuade studenten gav oss innehållsrika svar som innehöll all den information vi 

behövde. 

I intervjun ställdes frågor liknande de i enkäten, men mer ingående. Det ställdes fler 

frågor kring valet av produktionsplats med fokus på egenskaper som studenten ville se i en 

produktionsplats och vilka svårigheter studenten ser i valet av produktionsplats.  Det ställdes 

frågor kring hur studenten trodde att företagets varumärke skulle kunna påverkas av dess 

produktionsplats och hur studenten tror att de framtida kunderna tänker kring 

produktionsplatsen. Det ställdes även en fråga om studenten kände till CSR och om studenten 

ansåg sig ha ett samhällsansvar vid val av produktionsplats. Slutligen frågade vi om hur 

mycket det pratades om produktionsplatser på den utbildning som studenten går på (se bilaga 

2). Enligt Holme och Solvang (1996) är det av stor vikt att forskaren inte blandar in sina egna 

åsikter eller försöker påverka respondenten i intervjun (Holme & Solvang, 1996, s. 105). 

Detta var något vi hade i åtanke när vi skrev intervjufrågorna och därför höll vi dem i största 

utsträckning öppna och neutrala. Intervjun bestod av 14 frågor som även kompletterades med 

några följdfrågor efter att vi fått svar på dem. 

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

I både kvantitativa och kvalitativa undersökningar är det viktigt att nå en så hög reliabilitet 

och validitet som möjligt, detta är önskvärt för att kunna generalisera och pröva resultaten av 

studien. Om en undersökning har hög reliabilitet betyder det att mätningarna har utförts på ett 

tillförlitligt och noggrant sätt. För att testa reliabiliteten av studien kan om möjligt samma 

undersökning göras av samma person men vid en annan tidpunkt. Validitet innebär att det 

objekt som undersöks i studien är relevant (Holme & Solvang, 1996, s. 163-165). Vi har i 

största möjliga utsträckning utformat enkätfrågorna på ett noggrant sätt för att uppnå så hög 

reliabilitet som möjligt. De vi har riktat vår undersökning mot, textil- och designstudenterna, 

är i högsta grad relevanta för studien då syftet är att ta reda på deras vision för en framtida 

klädproduktion. Dock blev svarsfrekvensen på enkäten låg i förhållande till hur många som 

den skickades ut till. Detta är något som gör det svårt att generalisera och dra några allmänna 

slutsatser, trots detta har vi valt att använda de svar vi fått från enkäten för tolkning och analys 

då majoriteten av svaren var enhetliga. Dock drar vi inte några allmänna slutsatser för alla 

textil- och designstudenter i hela Sverige, utan endast för de som besvarade enkäten. Det är 

möjligt att deras klasskamrater tycker likadant som dem, men det är inget vi utgår ifrån. 

Angående om svarsfrekvensen på 14 % ska anses som godtagbar eller ej har vi eftersökt 

källor på vad som är en godtagbar svarsfrekvens men inte lyckats hitta några som behandlar 

detta. 

Det är naturligt att det obemärkt slinker in fel i utformningen av undersökningsfrågor, vilket 

gör det viktigt att både innan och under processen granska och bearbeta dessa. Den 

undersökande måste sträva efter och försäkra sig om att felen är så små som möjligt (Holme 

& Solvang, 1996, s. 163-165). Trots att vi bearbetade enkätfrågorna och testade dem på några 

vänner så verkade det som att en av frågorna till viss del misstolkades. Frågan löd “vilka 

faktorer tycker du är viktiga i samband med en potentiell produktionsplats? Rangordna 1-8, 

där 1 är mest viktig och 8 är minst viktig. OBS, klicka endast i en faktor för varje siffra”. På 

flera av svaren rangordnade inte studenterna de olika faktorerna, utan klickade i samma siffra 
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på flera olika faktorer. Detta gjorde att det blev svårare att ta fram vilken faktor som faktiskt 

ansågs mest respektive minst viktig. 

 

4.7 Källkritik 

Vi är medvetna om att studenterna till vilka vi skickat ut enkäten, kanske inte svarat helt 

sanningsenligt då frågorna i viss mån innehåller frågor som kan skapa en etisk konflikt hos 

besvararen. Som vi tog upp i tidigare avsnitt (4.3 Etiska aspekter) så är vissa av frågorna som 

ställdes i enkäten etiskt komplicerade på olika sätt. Detta kan ha gjort att en student som 

uppfattade en fråga etiskt svår kan ha valt att svara “vet ej” just för att slippa besvara frågan. 

Det kan även ha gjort att studenten valde att svara det som studenten tror sig vara “rätt” i en 

betraktares ögon. Dock hoppas vi att detta problem har kunnat undvikas i och med att enkäten 

skickades ut via e-post och att de svarande då kunde besvara den när de själva ville, i lugn och 

ro. Samma etiska problem gäller för den intervju vi gjort. I intervjun kan det möjligen blivit 

ännu mer problematisk då den intervjuade personen inte kan vara anonym, vilket kan ha lett 

till att denne inte ville vara helt ärlig ifall vissa åsikter skulle strida mot normen. 

En annan aspekt i källkritiken av enkäten och intervjun är att de som valt att svara på 

enkäten/intervjun redan från början kan ha haft ett intresse eller varit insatta i detta ämne. 

Detta betyder att urvalet av de som besvarade enkäten kanske inte motsvarar alla studenter på 

textil- och designhögskolorna. De som inte var insatta i eller intresserade av ämnet från början 

kan ha valt att inte besvara enkäten som vi e-postat dem, just för att de inte ansåg att det var 

något att bry sig om. Hade denna typ av urvalsgrupp besvarat enkäten hade kanske svaren 

skilt sig avsevärt från de som faktiskt valde att besvara enkäten. Studenterna kan även ha 

förstått frågorna på olika sätt och därmed inte tolkat frågorna på det sätt som var menat, vilket 

blev ett problem när enkäten skulle sammanställas då alla svar inte kunde användas för analys 

i studien. 

Vissa av de skriftliga källor vi har samlat information ifrån kan ha en agenda och vara 

vinklade, då syftar vi exempelvis på källor som använts i bakgrundsavsnittet (kapitel 2) som 

handlar om problematik kring produktionsplatser. Detta har vi haft i åtanke när vi använt 

dessa källor och exempelvis citerat texter istället för att använda de som faktakällor. Ett annat 

problem vi stötte på i litteraturstudien var när vi sökte efter källor om CSR. Problemet som 

upptäcktes var att CSR är ett brett begrepp med många olika definitioner. Detta gjorde att vi 

fick ställa olika källor mot varandra för att avgöra vilken källa som var mest användbar. 

Många företag vill till exempel gärna påstå att de arbetar med CSR och skapar därför sina 

egna definitioner av begreppet. Detta försvårade vårt arbete med litteratursökningar på CSR 

då många av träffarna hamnade på företag och det arbete de gjorde kunde se väldigt olika ut. 

5. TEORETISKA VERKTYG 

 

Som teoretiska verktyg har vi valt att använda begreppen outsourcing och Corporate Social 

Responsibility. Outsourcing tas i beaktning då detta är en viktig del i produktionsfrågan för en 

kommande kläddesigner. Olika faktorer till att ett företag väljer att flytta interna aktiviteter till 

externa leverantörer tas upp för att förstå de val som studenterna i framtiden kan tänkas ställas 

inför. Det andra teoretiska begreppet som används är Corporate Social Responsibility, det vill 
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säga det samhälleliga ansvaret. Detta begrepp kommer även det att spela in i det kommande 

valet av produktionsplats då olika platser kan innebära olika förutsättningar för till exempel 

miljöpåverkan och arbetsförhållanden. 

 

5.1 Outsourcing 

Outsourcing handlar om att ett företag låter en eller flera återkommande interna aktiviteter, 

exempelvis administration eller produktion, som finns på företaget skötas av externa 

leverantörer. Eftersom att det rör sig om återkommande aktiviteter som sköts enligt ett 

kontrakt är outsourcing något mer än att bara hyra in konsulter. Ansvaret för dessa aktiviteter 

läggs hos leverantörerna och de kan själva styra över produktionsfaktorer och ta egna beslut 

gällande aktiviteten. Produktionsfaktorer är det som får aktiviteten att ske, vilket till exempel 

kan innefatta människor, faciliteter, utrustning och teknologier. Det finns flera anledningar till 

att ett företag väljer outsourcing men gemensamt för alla är att företaget på något sätt vill 

förbättra aktiviteten (Greaver, 1999, s. 3-5). I denna studie är outsourcing av betydelse då 

detta är något som studenterna kan ställas inför ifall deras vision är att lägga sin potentiella 

produktion hos en extern leverantör. Maurice F. Greaver (1999) tycker sig se att 

anledningarna till outsourcing kan delas upp i sex olika skäl:  

- Organisatoriska 

- Förbättringsdrivna 

- Finansiella 

- Intäktsdrivna 

- Kostnadsdrivna 

- Personaldrivna 

Organisatoriskt drivna skäl innebär att företaget vill öka effektiviteten genom att fokusera på 

vad de göra bäst. Det kan även vara att de vill öka flexibiliteten inom organisationen för att 

kunna möta förändringar av marknad, kundbehov och teknologier (Greaver, 1999, s. 3-5). 

Även Quinn och Hilmer tar i sin artikel Strategic outsourcing upp denna faktor med att ett 

företag väljer att koncentrera arbete och energi på vad de gör bäst som en av anledningarna 

till outsourcing (Quinn & Hilmer, 1995, s. 48-71). Outsourcing på grund av förbättringsdrivna 

skäl handlar om att företaget vill göra en förbättring av till exempel driftprestandan eller 

teknologier. Det kan även vara förbättring av färdigheter och expertis eller ledning och 

kontroll. En annan anledning kan vara att företaget vill bli bättre på innovation (Greaver, 

1999, s. 3-5). Quinn och Hilmer menar att när företaget förbättrar sina kärnkompetenser på 

detta sätt ökar de sin konkurrenskraft mot andra företag inom samma bransch (Quinn & 

Hilmer, 1995, s. 48-71). Finansiellt drivna skäl till outsourcing handlar om att företaget vill 

frigöra resurser för andra ändamål genom att minska dess egna investeringar i tillgångar 

(Greaver, 1999, s. 3-5). I vissa fall kan det till och med vara omöjligt för företaget att 

investera i eller efterlikna aktiviteten internt (Quinn & Hilmer, 1995, s. 48-71). Intäktsdrivna 

skäl är när ett företag väljer outsourcing för att få tillträde till marknaden och 

affärsmöjligheter genom leverantörens nätverk. Detta kan även skynda på ett företags 

expansion då de kan utnyttja leverantörens utvecklade kapaciteter, processer och system. De 

kan helt enkelt utnyttja redan befintliga kunskaper. Om det är de kostnadsdrivna skälen som 

driver ett företag till outsourcing kan det vara för att företaget vill minska sina kostnader 



 14 

genom en leverantörs överlägsna prestanda och dess låga kostnadsstruktur. Det förvandlar 

även fasta kostnader till rörliga vilket kan vara positivt om ett företag någon gång behöver 

strypa en kostnad. De personaldrivna skälen till outsourcing kan vara att ett företag vill skapa 

en starkare karriärväg för sin personal. De kan välja outsourcing för sina icke-

kärnkompetenser och istället lägga de aktiviteterna hos en leverantör som har den 

kärnkompetensen och på så vis försäkra sig om ökat engagemang och energi hos personalen 

(Greaver, 1999, s. 3-5). Någon av dessa sex olika skäl till att välja outsourcing skulle kunna 

vara det som driver studenterna att i framtiden outsourca en eventuell klädproduktion.  

Quinn sammanfattar dessa orsaker till outsourcing i de potentiella fördelar som finns med 

att välja outsourcing för en aktivitet: 

- Tjänar mer på att outsourca vissa aktiviteter och dessutom blir de mer flexibla och 

integrerade än vad interna källor kan bli. 

- Förbättrar företagets förmåga att hålla sig a jour och förnya sig genom att använda sig 

av de bästa kunskapskällorna.  

- Uppnår gränsöverskridande samarbeten vilket gör att externa parter får ett 

vinstintresse för företaget (Quinn, 1999).  

Som nämnt ovan finns många fördelar med att välja att outsourca en aktivitet men enligt 

Quinn kan det även uppkomma vissa osäkerheter vid outsourcing. När ett företag outsourcar 

en aktivitet har ofta leverantören mer kunskap om den aktiviteten vilket kan skapa osäkerhet 

hos företaget som beställer aktiviteten. Det kan göra att beställaren inte kan ge exakta 

direktioner på hur exempelvis produkten ska göras. Vidare är det omöjligt för leverantören att 

i förväg garantera att det önskade resultatet kommer att uppfyllas och det kan även vara svårt 

att uppskatta de totala kostnaderna för aktiviteten. Några andra orosmoment som kan finnas 

för beställaren är att förlora den färdighet som de outsourcar, att de ska bli för beroende av 

leverantören, att det ska skapas en intern motreaktion från personalen mot outsourcing, att de 

ska förlora kontroll över resultatets timing och kvalitet eller att leverantören ska sälja eller 

läcka ut deras lösningar till konkurrenter (Quinn, 1999). 

 

5.2 Corporate Social Responsibility  

På grund av att det på senare år blivit allt lättare att sprida information och rykten runt om i 

världen, genom ny teknik och ökade aktiviteter hos organisationer, har företagens sociala 

ansvar blivit alltmer viktigt och centralt (Grafström et al., 2008, s. 38). För att arbeta med 

detta använder sig många företag av ett fenomen kallat Corporate Social Responsibility, 

förkortat CSR. Detta begrepp är av relevans i denna studie då fokus ligger på att undersöka 

hur tankegångarna hos textil- och designstudenter går gällande det samhälleliga ansvaret 

kopplat till produktionsplatsen. Just det samhälleliga ansvaret kopplat till produktionsplatsen 

är något som CSR innefattar. 

Begrepp i sig är väldigt brett vilket gör det möjligt för företag att jobba med de aktiviteter 

de själva vill inom CSR (Moteie et al., 2011). På CSR Swedens hemsida definieras begreppet 

på detta sätt:  

Corporate Social Responsibility – CSR – innebär att företag, på eget initiativ, aktivt engagerar sig i 

samhällsutvecklingen. Ett aktivt CSR-arbete stärker företagets relationer med såväl anställda som 

kunder och ägare – och dessutom tillväxten och lönsamheten (CSR Sweden). 
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Viktiga aspekter inom CSR är miljöfrågor, arbetsförhållanden och långsiktig lönsamhet. Detta 

beror främst på att många företag väljer att placera sin produktion i utvecklingsländer där 

arbetsförhållandena inte är samma som i Sverige. Som det nämns i inledningen av denna 

rapport har det uppmärksammats flera fall med produktionsfabriker som har dåliga 

arbetsförhållanden där svenska klädföretag har sin produktion. Att företag nu väljer att jobba 

med detta koncept har förhoppningsvis förbättrat förhållandena för de arbetande och gjort att 

företagen vunnit tillbaka förtroende (Moteie et al., 2011, s.13). 

En annan fördel med att företagen arbetar med CSR är att staten inte tvingas stifta lagar 

och regler gällande företagens ansvarsåtaganden, då detta skulle minska friheten för 

företagen. Det finns vissa krav för hur CSR bör utformas för ett visst företag, till exempel 

vilken form som ska tillämpas och i vilken utsträckning. Dessa krav formuleras och sprids av 

bland annat icke-statliga organisationer, så kallade Non-Governmental Organizations (NGO). 

NGO spelar en stor roll för upprätthållandet av CSR och granskning av företag då statliga 

organisationer inte kan påverka utanför sitt eget lands gränser (Makander, 2011, s. 13). Det är 

viktigt för företaget att uppfylla dessa krav om de vill behålla förtroendet från omgivningen 

och inte skada sitt varumärke. Det kan även innebära en risk att gå ut med att företaget arbetar 

med att till exempel minska utsläpp från en viss produktion, om det sen visar sig att företaget 

inte klarar av att göra det som de lovat kan kritiken bli hårdare i och med högre förväntningar 

från allmänheten (Grafström et al., 2008, s. 117-118). Det kan vara svårt för företag att veta 

vilka aktiviteter inom CSR som stärker dess varumärke och anseende, speciellt svårt är det för 

företag som är verksamma i flera länder eftersom normer och värderingar kan se olika ut 

beroende på land. Dessa normer ändras över tiden och kan inte tas ur sitt sammanhang då de 

kan ha helt olika konsekvenser för olika områden (Grafström et al., 2008, s. 113-114). För 

företag med leverantörer i utvecklingsländer finns det så kallade uppförandekoder, eller codes 

of conduct, som de kan följa. Dessa kan innefatta riktlinjer kring till exempel löner, 

arbetsmiljö, hur långa arbetspass de anställda har, etc. (Makander, 2011, s. 5). Om företag 

bryter mot de mänskliga rättigheter som CSR innefattar riskerar de att bli stämda (Makander, 

2011, s. 14). 

Några områden inom CSR som företag kan rikta in sig på är miljö, etik och moral och 

ekonomi. Inom miljö kan det vara saker som avfallshantering, farliga utsläpp och 

föroreningar. Etik och moral innefattar till exempel mänskliga rättigheter och ekonomi har 

fokus på en långsiktig lönsamhet (CSRguiden). Det finns två perspektiv på CSR, den ena är 

att socialt ansvar handlar om välgörenhet och det andra om vilka konsekvenser samhället och 

miljön får av ett företags kärnverksamheter. Ett exempel som tas upp i boken CSR: 

företagsansvar i förändring är företaget McDonalds. Deras välgörenhet är att de skänker 

pengar till Ronald McDonalds Barnfond och deras kärnverksamhet är att de arbetar med att 

sprida information om hälsosammare mat (Grafström et al., 2008, s. 129). 

6. VISIONER FÖR EN FRAMTIDA KLÄDPRODUKTION 

 

I detta kapitel redovisas svaren från enkäten som skickades ut till studenterna på tre textil- och 

designhögskolor i Sverige, samt svaren från den intervju som gjordes med en 

kläddesignstudent. När vi i följande kapitel skriver “studenterna” syftar vi till de tretton 
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studenter som svarade på enkäten. Svaren redovisas i fyra delar med fokus på olika områden i 

varje del, på samma sätt som enkäten var uppbyggd. Först presenteras studenternas åsikter 

kring var de kan tänka sig att placera en framtida klädproduktion och sedan redovisas svaren i 

kategorierna: önskade egenskaper hos produktionsplatsen, studenternas tankar om 

samhällsansvar, framtida kunders potentiella påverkan och slutligen betydelsen av 

exklusivitet och production of cool.  

 

6.1 Lokalisering av en framtida klädproduktion 

Av de som svarat på enkäten vill nio stycken lägga sin produktion i Sverige och fyra stycken i 

övriga Europa. Ingen har således valt alternativen Asien, Afrika, spelar ingen roll eller vet ej. 

Den intervjuade studenten skulle föredra att produktionen låg i Europa då denne känner sig 

mer trygg med att arbetarna har bättre förhållanden och löner i Europa. Ett av enkätsvaren 

påpekade att skräddare ofta har en lokal produktion och menar då att Sverige skulle vara det 

bästa alternativet. Andra menade att det inte alltid är ekonomiskt möjligt att ha en lokal 

produktion eftersom det ofta är dyrare i Sverige än utomlands. Enligt dessa enkätsvar är 

Europa både mer realistiskt och praktiskt genomförbart än Sverige, även om det för dem är en 

dröm att ha produktionen i Sverige. En av studenterna uttryckte sig på detta sätt: drömmen 

hade varit Sverige men känns orealistiskt tyvärr. Europa känns både genomförbart och 

praktiskt.  En av studenterna påpekade att hen skulle vilja ha produktionen i Sverige men var 

även intresserad av att ha produktionen i andra delar av världen. Enligt kommentaren skulle 

hen, om det inte innebar för många negativa konsekvenser, vilja driva utvecklingsprojekt i ett 

utvecklingsland. Studenten menar då att ett sådant projekt skulle kunna öka förutsättningar för 

arbetarna genom att skapa en bättre arbetsmiljö. Denna student nämnde även att hen hellre 

prioriterade att jobba för en bättre värld för alla framför att jobba med närproducerade varor. 

 En annan student poängterar att transporten mellan produktion och distribution är en viktig 

del i valet av produktionsplats, och vill gärna att produktionsplatsen ska ligga så nära som 

möjligt för att undvika långa transporter. Enligt den intervjuade studenten pratas det inte 

mycket om specifika produktionsplatser på dennes utbildning, däremot mycket om hållbar 

utveckling. Studenten menar att utbildningen ger mer kunskap inom detta område än många 

andra utbildningar. 

 

6.2 Sverige och övriga Europa som produktionsplats 

I en enkätfråga fick studenterna förknippa fyra olika platser för klädproduktion med åtta olika 

egenskaper. Egenskaperna var kvalitet, miljövänlighet, bra arbetsförhållanden, 

kommunikation, leveranssäkerhet, lever upp till förväntningar, kunskapsresurser och 

materialresurser. I följande två avsnitt redovisas vilka egenskaper studenterna förknippade 

med de olika platserna. 

 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1. Stapeldiagram över hur många studenter som förknippade produktionsplatser i Sverige, 

övriga Europa, Asien samt Afrika med olika faktorer. 

På frågan om hur studenterna uppfattar Sverige som produktionsplats svarar alla utom en 

person att de anser att det innebär att kläderna produceras med bra kvalitet (se figur 1). 

Majoriteten anser även att produktionsplatser i Sverige är miljövänliga och samtliga som 

besvarat enkäten tycker att arbetsförhållandena på klädproduktioner i Sverige är bra. Flertalet 

av de svarande tycker att en svensk produktionsplats associeras med kommunikation. Detta 

alternativ innebar att studenterna fick göra en fri tolkning av ordet “kommunikation”, men vi 

förmodar att om de associerar produktionen med kommunikation så är det frågan om en god 

kommunikation. När det kommer till leveranssäkerheten ansåg flera av studenterna att en 

produktionsplats i Sverige är leveranssäker, och mindre än hälften svarade att en 

produktionsplats i Sverige levererade produkter som levde upp till förväntningarna. Endast tre 

av de svarande ansåg att svenska klädproduktioner har kunskapsresurser och ingen av 

studenterna förknippade Sverige med materialresurser. De alternativ som studenterna var helt 

eniga om för Sverige var därmed att landet har bra arbetsförhållanden på produktionsplatserna 

samt att de inte förknippar landet med materialresurser. 

Nästa plats för produktion som studenterna fick associera olika faktorer till var övriga 

Europa. Majoriteten av studenterna ansåg att produktionsplatser i denna världsdel levererar 

god kvalitet i sin produktion. Däremot ansåg endast ett fåtal att övriga Europa har miljövänlig 

produktion och de flesta var eniga om att det inte är bra arbetsförhållanden på 

produktionsplatser i Europa. Att en majoritet av studenterna inte ansåg sig associera 

miljövänlighet och bra arbetsförhållanden med Europa skilde sig därmed tydligt jämfört med 

Sverige, där dessa faktorer var de som de flesta förknippade Sverige med. Ett fåtal studenter 

förknippade europeiska produktionsplatser med kommunikation, lika få kopplade Europa med 

leveranssäkerhet och att klädproduktioner i Europa levererade enligt förväntningarna höll 

över hälften av studenterna med om. När det kommer till kunskap och material uppfattar 

flertalet av studenterna att övriga Europa har kunskapsresurser och över hälften av 

studenterna att där finns materialresurser. Uppfattningen om tillgången av dessa resurser i 

Europa innebär en markant skillnad jämfört med Sverige. Antal studenter som associerade 
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materialresurser var alltså noll i Sverige respektive åtta i övriga Europa, samt för 

kunskapsresurser en fjärdedel i Sverige respektive tre fjärdedelar i övriga Europa. 

 

6.3 Asien och Afrika som produktionsplats 

Den tredje platsen för produktion som studenterna fick associera de olika faktorerna med var 

Asien. Endast en av studenterna som svarade på enkäten förknippade asiatiska 

produktionsplatser med kvalitet, och ingen av de svarande valde att kryssa i “bra 

arbetsförhållanden” eller “miljövänligt” för Asien. En av studenterna associerade 

klädproduktion i Asien med kommunikation och en fjärdedel av studenterna associerade det 

med leveranssäkerhet. Det var ingen som uppfattade att Asien producerar kläder som lever 

upp till förväntningarna. Gällande kunskapsresurser ansåg under hälften av studenterna att de 

associerade det med asiatisk klädproduktion och den faktor som flest personer förknippade 

med Asien var materialresurser. De faktorer som studenterna var mest överens om att inte 

förknippa med världsdelen var således “bra arbetsförhållanden”, “miljövänligt” och “lever 

upp till förväntningar”, då ingen av studenterna valde dessa alternativ. 

Den fjärde och sista platsen som studenterna fick associera faktorerna med var Afrika. Ett 

fåtal av de svarande förknippade afrikanska produktionsplatser med kvalitet och ingen av 

studenterna förknippade dessa platser med varken bra arbetsförhållanden, miljövänlighet eller 

kommunikation. Några studenter valde alternativet “leveranssäkerhet”, “lever upp till 

förväntningarna” och “kunskapsresurser”. Det alternativ som flest studenter förknippade med 

Afrika var materialresurser, vilket valdes av drygt hälften. En kommentar från en student var 

att denne inte hade någon uppfattning om Afrika som produktionsplats. 

En student påpekade att dessa frågor var generaliserande och ansåg att det var svårt att 

jämföra produktion i Sverige med exempelvis Asien, då Sverige är ett land och Asien en 

världsdel. Denna student menade att olika länder i en världsdel kunde förknippas med olika 

egenskaper och kunskaper. 

 

6.4 Önskade egenskaper hos produktionsplatsen 

En del av enkäten innebar att studenterna fick bedöma åtta olika faktorer kopplade till en 

potentiell produktionsplats och sätta en siffra på hur viktigt det var att produktionsplatsen 

uppfyllde denna faktor. Faktorerna kopplade till produktionsplatsen var: att den ligger nära, 

att den är miljövänlig, att den har bra arbetsförhållanden, att den har hög kunskap om 

tekniken, att den har hög tillgång av material, att den ger hög kvalitet, att den är billig och att 

den har ett gott rykte. Studenterna fick välja en siffra mellan ett och åtta för varje faktor, där 

siffran ett var att faktorn var minst viktig och åtta var mycket viktig (se tabell 1). Denna fråga 

missuppfattades av nio personer som inte rangordnade faktorerna utan satte samma siffra på 

flera faktorer, därför presenteras resultaten i två olika figurer. En tabell för de som uppfattade 

frågan felaktigt (se figur 2), och en för de som uppfattade frågan rätt (se figur 3).  
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Figur 2. Stapeldiagram över det genomsnittliga värdet som studenterna gav respektive faktor. Svaren 

som presenteras i detta diagram är inte rangordnade, utan studenterna har uppfattat frågan som att 

det fick sätta samma siffra på flera olika faktorer. Skalan är 1-8 där 1 var att faktorn var minst viktig 

och 8 var att faktorn var mest viktig.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Stapeldiagram över det genomsnittliga värdet som studenterna gav respektive faktor. Svaren 

som presenteras i detta diagram är rangordnade, det vill säga att studenterna har satt ut varje siffra 

endast en gång. Skalan är 1-8 där 1 var att faktorn var minst viktig och 8 var att faktorn var mest 

viktig.  
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Resp. Ligger 

nära 

Miljö- 

Vänlig 

Bra arbets- 

förhållanden 

Teknisk 

Kunskap 

Material- 

Resurser 

Kvalitet Billig Gott 

rykte 

1 6 7 7 4 3 6 7 3 

2 8 8 8 8 5 8 1 4 

3 8 7 8 8 7 7 4 6 

4 5 8 8 5 7 8 6 5 

5 6 8 8 8 6 8 1 5 

6 8 8 8 8 6 8 5 5 

7 6 8 8 6 6 7 4 6 

8 5 8 7 3 4 6 2 1 

9 3 5 6 7 5 8 1 2 

10 6 7 8 5 3 4 2 1 

11 3 7 8 5 1 6 2 4 

12 8 8 8 8 8 8 1 8 

13 8 8 8 8 8 8 5 5 

Tabell 1. En redogörelse för hur studenterna rangordnade olika faktorer, 1 innebär minst viktig och 8 

mest viktig. 

Den faktor som fick flest åttor, och därmed var viktigast för studenterna, var bra 

arbetsförhållanden. ”Bra arbetsförhållanden” hade även högst genomsnittliga värde (se figur 2 

och 3). Näst viktigaste faktorn var att produktionsplatsen ska vara miljövänlig tätt följt av 

faktorn kvalitet. Den faktor som fick flest ettor och även lägst genomsnittliga värde, och 

därmed var minst viktig för studenterna, var att produktionsplatsen skulle vara billig. Dock 

var det endast sju stycken ettor som totalt delades ut av studenterna, av dessa sattes fyra 

stycken på “billig”. Det var även tre stycken tvåor som sattes på samma faktor, vilket 

indikerar än mer att detta inte anses vara en viktig del för studenterna i förhållande till de 

andra faktorerna (se tabell 1). Jämförs svaren på de som uppfattat frågan rätt (att de skulle 

rangordna faktorerna) och de som uppfattat frågan fel (satt samma siffra på flera olika 

faktorer) så ger resultatet ändå samma trend (se figur 2 och 3). Skillnaden är att differenserna 

mellan de olika faktorerna är större i de svar där frågan uppfattats rätt (se figur 3). 

Medelvärdet jämfördes även med medianvärdet för att se om detta gav ett annat resultat, men 

det visade inga avvikelser och därför valde vi att presentera medelvärdet i figurerna. Enligt 

den student som intervjuades var de viktigaste faktorerna för dennes eventuella framtida 

produktionsplats att den skulle leverera bra kvalitet, bra kommunikation och bra 

arbetsförhållanden för arbetarna. Hen poängterade även att valet av produktionsplats är ett 

stort och viktigt val som studenten skulle lägga stor vikt vid.  

 

6.5 Studenternas tankar om samhällsansvar 

I en av frågorna i enkäten ställdes frågan om hur studenterna definierade begreppet Corporate 

Social Responsibility. De fick välja mellan alternativen “långsiktig lönsamhet”, “goda 

arbetsförhållanden”, “mänskliga rättigheter”, “lagar och regler” och “annat”. De tre alternativ 

som där stämmer bäst överrens med definitionen av CSR (se avsnitt 5.2) är de tre första. 

Lagar och regler är något som inte definierar CSR då det inte finns några lagar eller regler 
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kring hur det ska bedrivas. Av de svarande studenterna var det två personer som kryssade i de 

tre första alternativen vilka vi i detta arbete anser är definitionen av CSR. Det var tre studenter 

som svarade “vet ej”, och övriga svar hade kryssat i endast två av de tre första eller det fjärde 

felaktiga alternativet. En student hade kryssat i alla alternativ och även alternativet “annat”. 

Denna student hade då valt att skriva till “miljömässigt, ekonomiskt och socialt ansvar för 

utveckling”. Den intervjuade studenten beskrev CSR som “det sociala ansvar ett företag har 

inom samhälliga och etiska normer”. 

Nästföljande fråga i enkäten var om studenterna ansåg att de hade ett samhällsansvar i 

samband med ett potentiellt val av produktionsplats. På denna fråga var de helt eniga då alla 

svarade ja. Den intervjuade studenten ansåg sig även ha ett samhällsansvar vid det framtida 

valet av produktionsplats och poängterade att en designer och egenföretagare måste tänka 

holistiskt och se alla delar som en del som kan påverka. Denna student menade även att 

förhållandena på den framtida produktionsplatsen var väldigt viktigt vid valet av placeringen. 

I intervjun framkom det att denna student trodde att det kunde bli svårt att försäkra sig om att 

en fabrik verkligen höll vad de lovade när det gäller förhållanden för de anställda. En person 

kommenterade i enkäten att denne inte trodde på industrin för industrins skull och 

poängterade att all nyproduktion borde upprättas med stor omsorg och planering. Vidare löd 

kommentaren: 

– Jag tror på långsiktiga och hållbara lösningar. Jag tycker att hela industrin och världen är i behov 

av att ändra inställning till vart vi väljer att producera och under vilka omständigheter och kolla på 

möjligheter för att introducera mer innovativa och inte lika standardiserade produktionsmöjligheter 

(Citat från enkätundersökningen). 

 

6.6 Framtida kunders potentiella påverkan 

När vi ställde enkätfrågan “Vilka av följande faktorer tror du att framtida kunder skulle kunna 

betala mer för?” fick studenterna poängsätta olika faktorer mellan 1-5 där 1 var att kunden 

inte alls vill betala mer och 5 var att kunden absolut vill betala mer. Faktorerna var att varan 

kunde vara miljömärkt, rättvisemärkt, ekologisk, närproducerad eller exklusiv (se figur 4).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 4. Diagram över vilka märkningar studenterna tror att deras framtida kunder kan tänka sig 

betala mer för. 1 motsvarar inte alls betala mer och 5 motsvarar absolut betala mer. 
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Enligt svaren trodde ungefär hälften av studenterna att deras framtida kunder absolut skulle 

kunna betala mer för ett klädesplagg som är miljömärkt. Ett fåtal av studenterna trodde inte 

alls att deras framtida kunder skulle vilja betala mer för en miljömärkt vara, resterande gav 

svaren 2-4. 

Gällande rättvisemärkt var svaren mer spridda. Under hälften svarade 1-2, vilket kan 

tydas som att de inte trodde att kunderna kan tänka sig att betala mer för rättvisemärkt. Lika 

många svarade 3-4, det vill säga att kunderna förmodligen kan tänka sig att betala mer eller 

faktiskt vill betala mer för denna märkning. De var endast några av studenterna som trodde att 

kunderna absolut kan tänka sig att betala mer för rättvisemärkta varor. 

När de fick svara på om de trodde att kunderna skulle betala mer för en ekologisk vara 

trodde knappt hälften att kunderna absolut ville betala mer för en sådan vara och resterande 

svarade 3-4 eller 1-2 för denna faktor. 

Nästa faktor som studenterna fick ta i beaktning var närproducerat. Ungefär hälften av 

studenterna svarade 3 för denna faktor vilket motsvarar att kunderna förmodligen vill betala 

mer för en närproducerad vara. De resterande svaren var att ungefär lika många trodde att de 

absolut kan tänkas betala mer för närproduktion, som de som trodde att de inte alls vill betala 

mer för det.  

Den sista faktorn var exklusivitet och i denna fråga var studenternas svar spridda över de 

respektive poängen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Stapeldiagram över de genomsnittliga värdena för vad studenterna trodde att deras framtida 

kunder kan tänka sig att betala mer för. 1 motsvarar inte alls betala mer och 5 motsvarar absolut 

betala mer. 

 

Sammanfattningsvis är de alternativ som fått flest fyror och femmor faktorerna miljömärkt, 

ekologiskt och exklusivt, som alla fick sju kryss var. Detta betyder att dessa faktorer är något 

som studenterna verkligen tror att deras framtida kunder skulle betala ett högra pris för. Den 

faktor som fick flest femmor var miljömärkt och det är även den faktorn som har högst 

genomsnittliga värde (se figur 5). Miljömärkt är således den faktor som studenterna tror allra 
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mest att deras framtida kunder skulle kunna betala mer för. Den faktor som fick näst högst 

genomsnittliga värde var ekologiskt och på delad tredjeplats kom närproducerat och exklusivt. 

Över lag var det få personer som svarade att de inte trodde att kunderna kunde tänka sig att 

betala ett högre pris för de olika faktorerna. 

En av studenterna nämner i en kommentar till denna fråga att denne inte tror på 

konsumentmakt. I kommentaren berättar studenten att denne jobbat i butik och mött mycket 

kunder som köpt kläder och därmed hört hur de resonerar. Detta har lett till att studenten inte 

kan tro på konsumentmakt. I intervjun så framkom det att den intervjuade studenten inte 

trodde att produktionsplatsen påverkar företagets varumärke “så mycket som det borde”. 

Studenten tror heller inte att dennes framtida kunder kommer tänka mycket på platsen som 

kläderna är producerade på, men studenten menar även att det beror på hur mycket man 

marknadsför det. 

 

6.7 Betydelsen av exklusivitet och production of cool 

I frågan om studenterna trodde att deras framtida kunder skulle kunna betala ett högre pris för 

varan om den var exklusiv svarade ungefär 70 % att de trodde att så var fallet. I publikationen 

Dedicated followers of fashion av Atle Hauge (2007) placerar sig företag i särskilda nischer i 

modebranschen, en av dessa är ‘production of cool’ och är en viktig konkurrenskraft bland 

dessa företag. Många företag jobbar mycket med just immateriella ting i sina försök att stå ut i 

mängden och dominera på marknaden. Hauge menar att konceptet “cool” hjälper 

konsumenter att förstå och granska modevärlden, men är inget fixerat utan ändras beroende på 

socialt sammanhang och över tid.  De kläder som anses vara “coola” ska enligt Hauge inte 

vara för vanliga eller simpla, det ska finnas en känsla av att vara unik (Hauge, 2007, s. 35). 

Massproduktion innebär ofta billigare produktion av kläder med lite sämre kvalitet, i och med 

det kan ett större antal människor köpa plagget vilket gör att känslan av exklusivitet 

försvinner (Nilsson, 2006, s. 12).   

7. ANALYS  

 

I detta avsnitt analyseras de svar som erhölls från den enkät som skickades ut till tre olika 

textil- och designhögskolor. Vi inser att svaren inte går att generalisera för alla textil- och 

designstudenter i hela Sverige, därför gäller analysen endast för studenterna som besvarade 

enkäten. Dessa medverkande studenter kan dock vara representativa för en större del av 

klasskamraterna på deras skolor, men detta är inget vi utgår ifrån. Vi vill även poängtera att 

studien handlar om textil- och designstudenters visioner för en framtida klädproduktion. 

Eftersom att vi har frågat om visioner kan många studenter ha svarat utifrån ett 

”drömscenario”, det vill säga något som i verkligheten kan vara mindre realistiskt. Dock är 

just detta syftet med studien då deras visioner förmodligen kommer vara en vägledning för åt 

vilket håll de vill styra sin eventuella framtida produktion. 

Enligt enkätsvaren var det land som flest studenter ville lokalisera sin potentiella framtida 

produktion i Sverige. De övriga studenterna (mindre än en tredjedel) hade en vision om att 

den skulle ligga någonstans i övriga Europa. Det verkar alltså, till skillnad från majoriteten av 

dagens klädföretag, som att studenterna önskar att produktionen flyttas hem eller närmare 
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hem. Förutsatt att studenterna avser att ha Sverige som hem i framtiden. Anledningen till att 

många av studenterna valde Sverige som alternativ för sitt framtida företags produktion kan 

bero på att de kopplar produktionsplatser i Sverige med egenskaper som de anser 

eftersträvansvärda. I frågan som behandlade vilka faktorer studenterna kopplade med olika 

platser fick vi veta några av faktorerna de associerade med Sverige. Alla som besvarade 

enkäten förknippade svenska produktionsplatser med bra arbetsförhållanden och 

kommunikation. Nästan alla förknippade även svensk produktion med kvalitet och 

miljövänlighet. Just dessa faktorer kan därför tydas som något som många av studenterna 

anser viktiga för en produktionsplats. Ser vi till frågan som innebar att studenterna fick ranka 

vilka faktorer de tyckte var viktgast för deras framtida produktionsplats var det att den ska ha 

bra arbetsförhållanden, vara miljövänlig och ha god kvalitet. Eftersom detta även var faktorer 

som de i stor utsträckning förknippade med Sverige ses ett samband med varför de föredrog 

Sverige som produktionsplats. 

Studenterna tycktes inte förknippa Sverige med materialresurser, vilket således inte 

verkar vara lika viktigt för studenterna. Detta stämmer även överrens med svaren på frågan 

där studenterna fick ranka olika faktorer. Där rankades inte faktorn materialresurser speciellt 

högt. Detta skulle kunna bero på att vi lever i en globaliserad värld vilket innebär att det är lätt 

att importera material från andra länder. Detta gör att produktionsplatsen i sig inte behöver 

tillgå med material, utan dessa kan importeras. Ser vi till hur studenterna förknippade 

materialresurser för övriga Europa, Asien och Afrika så var detta en faktor som de i hög 

utsträckning förknippade med de platserna. Det var däremot bara några/någon enstaka som 

förknippade Asien samt Afrika med kvalitet och ingen förknippade dessa platser med bra 

arbetsförhållanden eller miljövänlighet. Eftersom att dessa tre faktorer ansågs viktigast av 

studenterna och då de inte förknippade dem med Asien eller Afrika kan det ha varit en 

anledning till att ingen önskade att lägga sin framtida produktion på de platserna. 

I några av kommentarerna nämns att det kanske inte är ekonomiskt möjligt att ha en 

produktion i Sverige även om det vore drömmen för dem. Det verkar därför som att 

studenterna har den ekonomiska aspekten i åtanke och detta skulle kunna göra att det trots allt 

inte kommer att lägga produktionen i Sverige. Ser vi återigen till frågan där studenterna fick 

poängsätta de olika faktorerna för produktionsplatser kan det utläsas att de flesta studenterna 

ansåg att en billig produktion inte var viktigt i förhållande till resterande faktorer. Detta säger 

dock emot de tidigare nämnda kommentarerna, vilket dock bara var några studenters åsikter. 

När vi ser på svaren till enkätfrågan där studenterna fick förknippa olika faktorer med 

olika platser, ser vi att för varje plats har de valt färre och färre alternativ. Detta skulle kunna 

bero på att de efter några platser tröttnade på att noga tänka på vilka faktorer som stämmer in 

på den platsen. Det skulle även kunna bero på att de för de sista platserna inte hade tillräckligt 

mycket kunskap för att kunna avgöra vilka faktorer som passar in på den platsen. De sista två 

platserna som studenterna fick välja faktorer för var Asien och Afrika och det är mycket 

möjligt att detta är platser som studenterna inte känner att de har kunskap om när det kommer 

till produktionsplatser då de är mer avlägsna. 
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7.1 Outsourcing av klädproduktion 

Flera studenter som besvarat enkäten kan tänka sig att outsourca en eventuell framtida 

produktion ifall de skulle ha ett klädföretag. Anledningen till varför de vill outsourca 

klädproduktionen kan först och främst vara en nödvändighet om de tänker producera en 

klädkollektion i större upplaga. Ser vi till de olika skälen till outsourcing som tas upp i 

avsnittet om teoretiska verktyg och jämför med de svar vi fått kan det göras flera tolkningar. 

Ett av skälen som Greaver tar upp till outsourcing är på grund av förbättringsdrivna skäl. 

Detta handlar om att företaget vill göra en förbättring av exempelvis teknologier. Detta skulle 

i ett klädproduktionssammanhang kunna kopplas till att symaskiner och andra tekniska 

hjälpmedel kan vara bättre, mer omfattande och med en mer utvecklad teknik än 

klädföretagets egna tekniska produkter. Ett sådant skäl skulle kunna driva klädföretaget till att 

outsourca produktionen. Ser vi till studenternas enkätsvar på frågan om de ansåg att det var 

viktigt att deras potentiella framtida produktionsplats hade hög kunskap om tekniken så 

svarade strax under hälften att detta var mycket viktigt. För dessa studenter skulle de tekniska 

resurserna kunna vara en drivande kraft till varför de outsourcar produktionen på sitt 

potentiella framtida företag. 

Ett annat skäl som Greaver tar upp till varför ett företag väljer att outsourca är 

kostnadsdrivna skäl. Detta kan betyda att företaget outsourcar för att minska sina kostnader 

genom en leverantörs låga kostnadsstruktur. När det gäller klädproduktion kan 

produktionsplatser i till exempel Asien och Afrika ofta leverera produkter till låga priser just 

på grund av dess låga kostnadsstruktur, som kommer från bland annat låga löner och billiga 

materialpriser. När vi frågade studenterna om de ansåg att det var viktigt att deras potentiella 

framtida produktionsplats var billig var det dock ingen som tyckte att detta var mycket viktigt. 

Det genomsnittliga svaret för om produktionsplatsen skulle vara billig var 5.8, vilket tolkas 

som att studenterna inte ansåg att detta var så viktigt för deras potentiella framtida produktion 

jämfört med de andra faktorerna. Därmed verkar det inte som att kostnadsdrivna skäl gör att 

studenterna önskar outsourca produktionen på sitt potentiella framtida klädföretag. Det blir 

dock viktigt att poängtera att det finns olika grader av “billig produktion”. Om produktionen 

outsourcas till en plats i Asien eller Afrika blir den betydligt billigare än om den outsourcas 

till en plats i Sverige, men den kan fortfarande bli billigare om den outsourcas till en plats i 

Sverige än om de hade skött produktionen internt. 

Enligt Quinn kan vissa osäkerheter uppstå när ett företag väljer att outsourca en aktivitet. 

Det är till exempel omöjligt för en leverantör att garanterna att det önskade resultatet kommer 

att uppfyllas. Detta kan bli ett problem när det kommer till klädproduktion då designern av 

klädesplagget ofta har en exakt bild i huvudet av hur det ska se ut. Detta kan studenterna haft i 

åtanke när de besvarade frågan om var de skulle vilja att deras potentiella framtida 

produktionsplats låg - då en majoritet svarade Sverige. Förmodligen skulle en svensk 

produktionsplats innebära en mer obehindrad kommunikation, då både beställare och 

leverantör med stor sannolikhet pratar flytande svenska. Cirka 80 % förknippade Sverige med 

kommunikation vilket även visar att detta är en faktor som kan vara viktig vid valet av var 

studenterna vill outsourca sin framtida produktion. 
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7.2 Samhällsansvar vid klädproduktion 

Alla de studenter som deltog i enkäten anser sig ha ett samhällsansvar i ett eventuellt framtida 

val av produktionsplats. Detta kan ha att göra med att de flesta företag i dag väljer att arbeta 

med CSR vilket gjort att det blivit mer och mer uppmärksammat och omtalat. Eftersom 

många företag väljer att flytta produktionen utomlands har viktiga aspekter inom detta 

fenomen blivit miljöfrågor och arbetsförhållanden. En student uttryckte en dröm att få driva 

ett projekt för en bättre arbetsmiljö i ett utvecklingsland, vilket är ett tydligt tecken på att 

denne känner ett samhällsansvar. 

Genom en analys av enkätsvaren har vi sett att många studenter anser att just 

miljövänlighet och bra arbetsförhållanden är de faktorer som är de viktigaste i valet av 

produktionsplats. Om man ser till just dessa förhållanden så menar studenterna att Sverige är 

det land som bäst uppfyller dessa. Med hjälp av enkätsvaren och den information vi läst in 

angående CSR kan vi dra slutsatsen att studenterna inte anser att Asien uppfyller de krav som 

ställs på produktionsplatser, detta för att ingen av studenterna ansåg sig associera dessa 

alternativ med världsdelen. Detsamma gäller för Afrika, ingen student förknippar denna 

världsdel med miljövänlighet eller bra arbetsförhållanden. En student menade dock att det var 

för svårt att jämföra länder och världsdelar och tyckte därför inte att det gick att svara på hur 

det ser ut för hela Afrika, denne hade gärna sett att vi jämfört med olika afrikanska länder då 

dessa kan ha olika egenskaper. 

Genom att hålla sig till kraven för CSR kan företag stärka sitt varumärke, vilket kan vara 

viktigt för att bibehålla sina kunder. Men att produktionen har ett gott rykte är inget som 

studenterna värdesätter speciellt högt i relation till de andra faktorerna. En annan del i CSR är 

långsiktig lönsamhet, faktorer som kan sammankopplas med detta är “kvalitet”, 

“leveranssäkerhet” och “lever upp till förväntningarna”. Ett medelvärde på enkätsvaren 

resulterade i att kvalitet är bland de tre viktigaste, enligt studenterna. En student ville ha 

produktionen nära för att undvika långa transporter, en nära produktion bidrar till en säkrare 

leverans vilket i sig påverkar kundens slutgiltiga förväntningar. 

 

7.3 Framtiden, varumärket och vidare forskning 

De studenter som har nåtts i denna studie har en klar bild för var de vill att deras potentiella 

framtida klädföretag ska lägga produktionen och vilka egenskaper denna produktionsplats ska 

ha. Från intervjun med en av studenterna framkommer det dock att det finns en viss oro för att 

kunna försäkra sig om att produktionsplatsen verkligen lever upp till vad som utlovas. Enligt 

tidigare forskning som gjorts om hur företag hanterar problem med exempelvis 

arbetsförhållanden i produktionsfabrikerna har det visat sig att företagen har en allt för slapp 

och odetaljerad hantering när det gäller övervakning och tillsyn av fabrikerna. Enligt de svar 

vi fått i denna studie verkar det dock som att studenterna vill försäkra sig om att 

produktionsplatsen verkligen har bra arbetsförhållanden och är miljövänlig. En student 

uttrycker i ett enkätsvar en vilja om att driva ett utvecklingsprojekt på en produktionsfabrik i 

ett utvecklingsland. Studenten vill med detta skapa en bättre arbetsmiljö för arbetarna. Enligt 

intervjun framkommer det att den intervjuade studenten anser att det är viktigt att som 

egenföretagare ha ett holistiskt perspektiv. Denna student menar även att förhållandena på den 

framtida produktionsplatsen är väldigt viktiga vid valet av produktion.   
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Ser vi framåt i tiden, då studenterna potentiellt har sitt egna klädföretag och står inför 

valet var produktionen ska läggas är det osäkert hur mycket av detta engagemang som finns 

kvar i de tidigare studenterna. Som ett enkätsvar påpekade, rent ekonomiskt kanske det inte är 

helt realistiskt att produktionen kommer kunna läggas i Sverige. Dock kan marknaden för 

kläder komma att förändras, framför allt efterfrågan. Från enkätsvaren ser vi att studenterna 

tror att deras framtida kunder mest troligt kommer att vilja betala mer för ett klädesplagg som 

är miljömärkt eller ekologiskt. Konceptet “production of cool” handlar om att ett klädföretag 

strävar efter för att skapa en känsla av att deras kläder är unika och “coola”. Ett sätt att göra 

detta skulle kunna vara att klädföretagen producerar kläder som är exempelvis miljömärkta, 

ekologiska eller rättvisemärkta, och att de marknadsför detta för att skapa en unik känsla hos 

kunderna. Lokaliseras produktionen i Sverige skulle detta förmodligen innebära en 

produktion av minde kvantitet, något som kan bidra till en känsla av exklusivitet. Att kläderna 

är exklusiva är även något som studenterna som besvarat enkäten tror att deras framtida 

kunder troligtvis skulle vilja betala mer för.  

Vidare forskning som skulle kunna tillföra något till denna studie är att göra fler 

kundundersökningar som studerar hur kunder ställer sig till olika produktionsplatser för 

kläder och egenskaper som kommer med dessa. Det hade även varit intressant att om några år 

göra en liknande undersökning med studenterna som deltagit i denna studie, för att se om 

deras tankar förändrats kring klädproduktion. Då har de kanske ett eget klädföretag och har 

ställts inför beslutet var produktionen ska läggas, då skulle vi kunna se om valet blev enligt 

deras tidigare planer.  
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8. SLUTDISKUSSION 

 

Den här studien belyser textil- och designstudenters visioner för deras framtida 

klädproduktion. Den allmänna visionen för en framtida produktionsplats, hos de studenter 

som vi har nått via en enkät samt en intervju, är att produktionsplatsen ska ha bra 

arbetsförhållanden, vara miljövänlig och producera kläder av god kvalitet. Flera studenter har 

en vision om att outsourca produktionen och den plats som flest studenter önskar att 

produktionen lokaliseras på är Sverige. Denna plats har studenterna i hög grad kopplat till de 

tre nämnda faktorerna, vilket kan tydas som anledningen till att de vill outsourca 

produktionen till en svensk fabrik. Det samhälleliga ansvaret spelar en stor roll för de 

studenter som besvarat enkäten, detta då studenterna prioriterar faktorer såsom bra 

arbetsförhållanden och miljövänlighet högt. Studenterna är därför positiva till tanken med att 

arbeta med CSR i framtiden. De tror även att deras potentiella framtida kunder kan tänka sig 

att betala mer för ett klädesplagg som är miljömärkt eller ekologiskt. Enligt denna studie finns 

det alltså en vilja hos studenterna att i framtiden arbeta för bättre arbetsförhållanden och en 

miljövänligare produktion, något som tidigare studier visat att företag misslyckats med. 

Huruvida framtidens klädföretag kommer lyckas med denna komplexa uppgift kan vi inte 

svara på, men viljan finns åtminstone där.  

Att det gjordes en enkät samt en intervju gjorde att studien kunde nå ett större omfång av 

studenter, men även en mer detaljerad undersökning med en student. Även enkäten gav i viss 

mån kvalitativa resultat från kommentarsrutorna vilket gjorde att studien gav djupare svar från 

flera studenter. Skulle en vidare studie göras vore det intressant att nå ännu fler studenter, 

gärna från fler länder än Sverige, för att få en bredare bild av hur de ser på en framtida 

klädproduktion. Det vore även intressant att göra en konsumentundersökning med syftet att 

besvara frågan vilka faktorer klädkonsumenter är villiga att betala mer för. Detta skulle kunna 

bidra till en ytterligare förståelse för hur framtida klädföretag resonerar kring klädproduktion, 

och hur de kan jobba med att stärka sitt varumärke bland sina kunder, och därför hur 

klädmarknaden i framtiden skulle kunna förändras.  
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10. BILAGOR 

 

I detta avsnitt presenteras frågorna i den enkät som skickats ut till studenterna samt de frågor 

som ställdes i den intervju som skickades via e-post till en student. 

 

Enkät 

Dessa frågor är de som skickades ut i en enkät till studenterna. Efter varje fråga fanns också 

en kommentarsruta ifall studenterna ville förklara eller lägga till något. 

1. Kön? 

Man, Kvinna, Övrigt 

2. Termin? 

[Svarsruta] 

3. Om du skulle ha ett eget företag var skulle du då vilja att produktionen låg? 

I Sverige, Övriga Europa, Asien, Afrika, Spelar ingen roll, Vet ej 

4. Hur uppfattar du följande produktionsplats i förhållande till dessa faktorer? 

Sverige Asien Afrika Europa 

Kvalitet 

Miljövänlighet 

Arbetsförhållanden 

Kunskapsresurser 

Materialresurser 

Kommunikation 

Leveranssäkerhet 

Lever upp till förväntat resultat 

5. Vilka faktorer tycker du är viktiga i samband med en potentiell produktionsplats? 

Rangordna 1-8, där 1 är minst och 8 är mest viktig. 

Att den… 

… Ligger nära 

… Är miljövänlig 

… Har bra arbetsförhållanden 

… Har hög kunskap om tekniken 

… Har hög tillgång av bra material 

… Ger hög kvalitet 

… Är billig 

… Har ett gott rykte 

6. Vilka av följande faktorer tror du att framtida kunder skulle kunna betala mer för? 

Skriv i siffran 1-5, där 1 är att de inte alls vill betala mer och 5 är att de absolut vill 

betala mer. 

Att varan är miljömärkt 

Att varan är rättvisemärkt 

Att varan är ekologisk 

Att varan är närproducerat 
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Att varan är exklusiv 

7. Vilka av följande variabler tycker du definierar corporate social responsibility 

(CSR)? Kryssa i de alternativ du tycker stämmer in. 

Långsiktig lönsamhet 

Miljövänlighet 

Goda arbetsförhållanden 

Mänskliga rättigheter 

Lagar och regler 

Vet ej 

Annat 

8. Anser du att du har ett samhällsansvar i samband med ett potentiellt val av 

produktionsplats? 

Ja, nej, vet ej 

9. Har du några kommentarer till ovanstående frågor får du gärna lämna dem här: 

[svarsruta] 

 

Intervju 

Vad heter du? 

 

Vilken termin går du? 

 

Skulle du kunna tänka dig att ha ett eget klädföretag i framtiden? 

 

Om vi tänker oss att du skulle ha ett klädföretag, var skulle du då vilja att produktionen låg 

och varför? (Vilket land?) 

 

Om vi tänker oss processen med att starta ett eget klädföretag, hur stor vikt skulle du lägga 

vid valet av produktionsplats? 

 

Vilka typer av egenskaper skulle du vilja att en framtida produktionsplats skulle ha? 

 

Hur tänker du kring förhållandena på produktionsplatsen (t.ex. arbetsförhållanden eller 

miljöpåverkan)? Är detta viktigt när det kommer till vilken plats du skulle välja för 

produktionen? 

 

Vilka svårigheter tror du finns med att välja en produktionsplats? 

 

Hur tror du att produktionsplatsen påverkar klädföretagets varumärke? Är detta något du 

skulle ha i åtanke om du hade ett klädföretag? 

 

Hur tror du att dina potentiella kunder tänker kring vilken plats kläderna produceras på? 
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Vet du vad begreppet CSR (Corporate Social Responsibility) är för något? Om ja, vad 

förknippar du med begreppet? Om nej, vad tror du att det innebär? 

 

Anser du att du har ett samhälleligt ansvar i valet av produktionsplats? Varför/varför inte? 

 

Hur mycket pratar ni om att platser för klädproduktion på din utbildning? (I skolan och 

mellan er studenter) Är det något du känner att du har kunskap om eller skulle du behöva veta 

mer? 

 

Om vi använder några av svaren du gett i vår studie vill du då vara anonym? 
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