EXAMENSARBETE
INTERNATIONALISERINGSPLAN FÖR HÅLLBART TEXTILFÖRETAG
VERKSAMHET
Elobina erbjuder en digital plattform som gör det möjligt för kunder att förvandla sina egna mönster
eller bilder till tyger och textilproduktioner som produceras med digitalt tryck. Till skillnad från
många andra textilproducenter är det ingen massproduktion det handlar om utan istället för att
producera produkter på lager tillverkar Elobina bara sådant som deras kunder verkligen vill ha. Som
kund kan man trycka upp ett egendesignat mönster eller, om inspirationen tryter, välja sitt tryck
bland Elobinas färdiga mönster och bilder vilket gör att man kan få precis det man eftersöker. Allt går
att välja; material, mönster, färg och storlek. Elobina organiserar beställningarna som trycks på
ekologiska tyger på miljövänliga tryckerier. Vill kunden sy upp något av tyget har de valet att göra det
själva eller låta sy hos en av Elobinas sömnadsmedarbetare i Malmö och Lund. Kunderna är både
privatpersoner och företag.
Hållbarhet genomsyrar hela verksamheten. Elobina beskriver det på följande sätt: Miljön och det sociala
ansvaret står högt på listan hos Elobina och därför producerar vi bara hållbara produkter som vi kan stå för.
Trycket är miljövänligt och tygerna ekologiska. Vi vill för vår del vara med om att skapa en bättre värld, utan
att det blir präktigt eller tråkigt. Vi är övertygade om att detta är framtidens sätt att producera många sorters
varor. Internet och digitalproduktion har gjort det möjligt.

UPPGIFT
Elobina har sitt huvudsäte i Sverige. Hit kommer de flesta leveranserna och majoriteten av kunderna
finns också här. Utöver det finns en mindre filial i Storbritannien och tygerna trycks i Storbritannien
samt Tyskland. Planen är att verksamheten ska expandera internationellt i framtiden och för att göra
det behöver företaget veta vad som är nästa steg. Frågorna är många: Vilka faktorer är viktiga att ta
hänsyn när en internationalisering planeras? Vilka europeiska länder har störst potential för en
verksamhet likt Elobinas? Var finns det tryckerier som kan producera mindre mängder tyg och som
arbetar med ekologiska färger?
I projektet ska förutsättningarna för att expandera i europeiska länder undersökas. Några länder kan
väljas ut som fokusobjekt för studien för att avgränsa uppgiften. Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd
med handledare på skolan samt kontaktperson hos uppdragsgivaren. Både student och
uppdragsgivare ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan olika uppdragsgivare och studenter.
Projekten har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får uppdragsgivare hjälp att utveckla sitt miljöarbete.

Förkunskaper
Examensarbetet är lämpligt för dig som läser ekonomiprogrammet med inriktning på
företagsekonomi, internationellt företagande och marknadsföring, stratregic management eller
likande utbildning.
Omfattning
Examensarbetet utförs på nivå, 15 hp.
Ort
Alnarp (Lomma)
Reseersättning, kollektivtrafik inom Skåne
Ja
Kontaktperson Miljöbron Skåne
Madeleine Brask, tel. 0701 – 91 71 41
Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till Miljöbrons kontaktperson:
madeleine@miljobron.se
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!
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