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Förord!
Först&och&främst&vill&vi&tacka&våra&respondenter&–&H&M,&Filippa&K,&Björn&Borg,&Myrorna,&
Swedish& Stockings,& Odd&Molly,& Fjällräven& och&Houdini.& Tack& för& att& ni& tagit& er& tid& och&
delgett&era&ovärderliga&tankar&och&erfarenheter,&utan&er&hade&studien&varit&omöjlig&att&
genomföra.&!
Ett&stort&tack&vill&vi&rikta&till&vår&handledare&Per&Gyberg&som&motiverat&oss&att&fortsätta&
och& förbättra&vår&studie&gång&på&gång,&eller&som&han&själv&skulle&sagt:&nu& lyfter&ni&den&
ytterligare&en&nivå!&Vi&vill&även&tacka&familj&och&vänner&som&genom&korrekturläsning&och&
stöd&funnits&med&under&hela&uppsatsens&gång.&&

Sist& men& inte& minst& vill& vi& även& skicka& ett& stort& tack& till& Emelie& Oldensjö& och& Tove&
Svedling&för&boende&i&Stockholm&samt&bra&inputs&och&support.&Utan&er&hade&intervjuerna&
varit&svåra&att&genomföra&på&plats.&
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Sammanfattning!
I&Sverige&köps&det&idag&13,1&kg&kläder&per&person&och&år,&av&dessa&slängs&8&kg&kläder&per&
person& och& år.& Cirka& 60& procent& av& det& som& slängs& skulle& dessutom& kunna& användas&
igen.& Detta& är& en& inte& en& hållbar& resurshantering& och& för& att& ta& tillvara& på& kläderna&
behövs& en& omställning& där& kläderna& ses& som& en& resurs.& Denna& studie& syftar& till& att&
undersöka&varför&svenska&klädföretag&arbetar&med&cirkulär&ekonomi,&hur&de&arbetar&och&
vilka&svårigheter&som&kan&uppstå&med&arbetet.&Studien&genomfördes&med&hjälp&av&åtta&
stycken&semistrukturerade&intervjuer&inom&ett&brett&spektra&av&svenska&klädföretag.&De&
klädföretag& som& har& intervjuats& är& H&M,& Filippa& K,& Björn& Borg,& Myrorna,& Swedish&
Stockings,& Odd& Molly,& Fjällräven& och& Houdini.& Erfarenheterna& från& respondenterna&
redovisas& i& fyra& olika& teman& –& kläder& som& resurs,& beteendeförändringar,& ansvar& och&
överlevnad&och& förändrad&marknadssyn.&Det&empiriska&materialet&ställs&mot&varandra&
och& jämförs&med& tidigare& forskning.& Resultatet& av& studien& visar& att& klädföretagen& ser&
cirkulär& ekonomi& som&deras& framtida& överlevnad.&Det& är& viktigt& att& börja& se& kläderna&
som&en&resurs&efter&användning&och&det&krävs&mer&arbete&i&designfasen&för&att&verkligen&
göra& skillnad.&Det&har&även&visat& sig& att&det&krävs&beteendeförändringar& för& att&kunna&
ställa&om&till&en&cirkulär&ekonomi.!
Nyckelord:&cirkulär&ekonomi,&svenska&klädföretag,& resurser,&klädföretag,&kläder,&mode,&
Sverige,&beteendeförändring,&konsumtion!
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Abstract!
In& Sweden& people& today& purchased& 13.1& kg& garments& per& person& per& year,& of& these&
garments& 8& kg& per& person& per& year& gets& discarded.& Approximately& 60& percent& of& the&
discarded&garments&could&be&used&again.&This&is&not&a&sustainable&resource&management&
and&to&take&advantage&of&the&clothes&a&transition&is&needed&because&the&clothes&have&to&
be&seen&as&a&resource.&This&study&aims&to&investigate&why&Swedish&clothing&companies&
works&with&circular&economy,&how&they&are&working&with&this&and&what&difficulties&may&
arise&with& the&work.&The& study&was& conducted&with& the&help&of& eight& semi[structured&
interviews& in& a& wide& range& of& Swedish& fashion& companies& to& share& their& views& and&
experiences.&The&clothing&companies&that&has&been&interviewed&is&H&M,&Filippa&K,&Björn&
Borg,&Myrorna,&Swedish&Stockings,&Odd&Molly,&Fjällräven&and&Houdini.&The&experience&of&
the& respondents& are& presented& in& four& different& themes& [& clothes& as& a& resource,&
behavioural& changes,& responsibility& and& survival& and& change& in& market& view.& The&
empirical& data& are& compared& against& each& other& and& also& compared& with& previous&
research.&The&results&of&the&study&show&that&the&clothing&companies&are&seeing&circular&
economy&as&their& future&survival&strategy.& It&shows&that& it& is& important&to&begin&to&see&
the&clothes&as&a&resource&and&further&work&is&required&in&the&design&phase& in&order&to&
really&make&a&difference.&It&has&also&been&shown&that&it&requires&behavioural&changes&in&
order&to&adjust&to&a&circular&economy.!

Key& words:& circular& economy,& Swedish& fashion& industry,& resources,& fashion& industry,&
textile&industry,&textiles,&Sweden,&fashion,&behavioural&changes,&consumption&&
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1.! Inledning!
Modeindustrin&karaktäriseras&idag&av&snabbt&omväxlade&modecykler&och&en&icke&hållbar&
konsumtion& av& kläder& (Dissanayake& && Sinha,& 2015).& Kläder& är& den& produkt& som&
konsumeras&mest& efter& livsmedelsprodukter.&Det& är& en&marknad&med& stor& efterfrågan&
och& som&dessutom& förnyas& varje& säsong.&Den& stora& omsättningen& av& kläder& förbrukar&
inte& bara& jordens& resurser.& Klädindustrin& använder& många& farliga& kemikalier& vid&
tillverkningen& och& dessutom& använder& klädindustrin&mycket& energi& vilket& blir& ett& hot&
mot&den&naturliga&miljön&(Moon&et&al,&2013).&I&Sverige&köps&det&idag&13,1&kg&kläder&per&
person/år,&av&dessa&slängs&sedan&8&kg&kläder&person/år.&Cirka&60&procent&av&dessa&är&
dessutom&hela&och&oslitna&och&skulle&kunna&återanvändas&(Naturvårdsverket&1,&2016).&
Den& största& förändringen& för& att&minska&kläders&miljöpåverkan& är& att& få& bort& det& från&
deponin& (Dissanayake&&& Sinha,& 2015).& En& studie& från&Nederländerna& visar& på& att& den&
genomsnittliga&tiden&ett&klädesplagg&befinner&sig&hos&en&persons&garderob&är&tre&år&och&
fem&månader.&Under&denna&tid&används&klädplagget&endast&44&dagar&(Fletcher,&2008).&!

Kläder& som& slängs& i& soporna& utgör& ett& resursslöseri& och& skapar& därmed& ett&
samhällsproblem.&Det&handlar&dels&om&att&kläder&istället&för&att&eldas&upp&som&sopor&kan&
återanvändas& och& återvinnas& då& det& anses& mer& fördelaktigt& ur& miljösynpunkt& utifrån&
EUs&ramdirektiv&för&avfallshierarki.&Det&handlar&också&om&att&kläder&som&produceras&tar&
stora&naturresurser&i&anspråk.&För&att&producera&1&kg&bomull&går&det&åt&mellan&7000&och&
29000& liter& vatten& och& 0,3& till& 1& kg& olja& (Woodward,& 2005).& Att& tillverka& kläder& som&
senare&slängs&i&soporna&utgör&en&onödig&miljöbelastning.&Dessutom&är&det&en&ekonomisk&
förlust&att&inte&ta&till&vara&på&textilierna&och&dess&fibrer&(Gustafsson&&&Ekström,&2012).&!

Den& industriella& revolutionens&nya&metoder& skapade&möjligheter& för&att& snabbt&kunna&
producera&varor&i&stort&antal&och&till&låga&priser.&Vilket&vid&den&tiden&ansågs&som&positivt,&
idag& ser& läget& annorlunda& ut.& & I& och& med& en& växande& världspopulation& och& starkt&
växande&medelklass&har&det& idag& lett& till& att& jordens& resurser&begränsas& allt&mer.& Idag&
har& vi& en& linjär& ekonomi& som& innebär& att& vi& tar& från& jordens& resurser,& producerar& en&
produkt& och& som& efter& användning& slängs& utan& att& tas& tillvara& på.& Detta& innebär& en&
ohållbar&resurshantering&(Bonciu,&2014).&&Cirkulär&ekonomi&innebär&en&omställning&där&
de&resurser&som&redan&använts&kan&användas&om&och&om&igen,&istället&för&att&kastas&bort&
(Lieder&&&Rashid,&2016).&Cirkulär&ekonomi&innebär&att&återställa&och&förnya,&det&syftar&
till&att&hålla&produkter&och&material&vid&högsta&användarbarhet&och&värde&konstant.&Ofta&
pratas& det& om& en& teknisk& och& en& biologisk& uppdelning& av& cirkulär& ekonomi.& I& den&
tekniska&cirkeln&kan&människan&själv&återskapa&ett&material&till&dess&ursprungsformat.&I&
den&biologiska&cirkeln&förnyas&materialen&genom&livsprocesser,&med&eller&utan&mänsklig&
inblandning,&och&kan&sedan&brytas&ner&av&naturen.&Det&finns&tre&principer&att&efterfölja&
för&att&uppnå&en&cirkulär&ekonomi.&Den&första&innebär&att&se&till&att&de&ändliga&resurserna&
inte& försvinner& och& balansera& upp& med& förnyelsebara& resurser.& Den& andra& är& att&
optimera&resursanvändningen,&att&kunna&cirkulera&produkterna&och&materialen&så&länge&
standarden&på& kvalitén& inte& försämras.&Detta& innebär& att& produkterna&måste&designas&
för&att&kunna&återanvändas&och&återvinnas&flera&gånger&om.&Den&sista&principen&är&att&se&
till& att& systemet&effektiviseras&och&att& inte&produkterna&på&något&sätt&kan&skada&andra&
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resurser& så& som&mat,& luft,& vatten& etcetera.& En& helt& integrerad& cirkulär& ekonomi& skulle&
innebära& att& det& inte& fanns& något& avfall.& De& biologiska&materialen& skulle& kunna& gå& att&
komposteras& då& de& inte& innehåller& farliga& kemikalier.& De& tekniska& material,& som&
polyester,& skulle& gå& att& återskapas& till& ursprungsversion& (Ellen&MacArthur& foundation,&
2015).&

Även& om&det& slängs&mycket& kläder& blir& konsumenterna& allt&mer&medvetna& och& börjar&
även&efterfråga&mer&hållbara&produkter.&Enligt&svensk&handels&rapport&Det&ansvarsfulla&
företaget&från&2014&lägger&konsumenterna&mer&pengar&på&miljövänliga&varor,&dessutom&
ökar& även& andelen& konsumenter& som& gör& ett& medvetet& val& genom& att& köpa& dessa&
produkter.& Medvetenheten& för& företagens& hållbarhetsarbete& ökar& även& bland& svenska&
konsumenter&(Svensk&Handel,&2014).&&När&resurserna&samtidigt&sinar&och&därmed&ökar&i&
priserna& börjar& företagen& inse& att& de& åtminstone& måste& börja& förändra& sin& syn& på&
textiltillverkning&och&produktion.&Klädindustrin&har&de&senaste&åren&börjat&titta&mer&och&
mer&på&återanvändning&och&återvinning(Ekström&&&Salomonsson,&2014).&.&Denna&studie&
vill& därför& belysa& hur& och& varför& svenska& klädföretag& väljer& att& arbeta& med& cirkulär&
ekonomi.& Studien& är& relevant& då& den& syftar& till& att& undersöka& vilka& potential& som& i&
nuläget&finns&för&cirkulär&ekonomi&inom&svenska&klädföretag.&&

1.1!Syfte!och!frågestäl lning!
Syftet&med& studien&är& att&undersöka&hur& svenska&klädföretag& ser&på& cirkulär& ekonomi&
och&hur&de&tillämpar&cirkulär&ekonomi&i&praktiken&genom&sitt&hållbarhetsarbete.&Studien&
syftar&även& till& att&undersöka&om&de&valt& att& tillämpa&cirkulär&ekonomi& i& företaget&och&
varför,&samt&vilka&svårigheter&som&kan&uppstå&i&samband&med&den&cirkulära&ekonomin.&&&

• Hur&ser&svenska&klädföretag&på&cirkulär&ekonomi&och&hur&arbetar&de&med&det?&!
• Varför&har&svenska&klädföretag&valt&att&tillämpa&cirkulär&ekonomi?&!
• Vilka& svårigheter&kan&uppstå& i& arbetet&med&cirkulär& ekonomi&och&hur&påverkar&

eventuella&svårigheter&klädföretagen?&!

1.2!Avgränsningar!
Studien&fokuserar&främst&på&den&tekniska&cirkeln&inom&cirkulär&ekonomi.&Detta&innebär&
att&fokus&ligger&på&de&tekniska&möjligheterna&som&finns&när&det&gäller&cirkulär&ekonomi&
inom&svenska&klädföretag.&Denna&studie&behandlar&alltså&inte&de&möjligheter&som&finns&
inom& den& biologiska& cirkeln,& till& exempel& att& göra& kläder& nedbrytbara& av& naturen.&
Studien&fokuserar&på&svenska&klädföretag,&med&detta&menas&företag&som&är&grundade&i&
Sverige&även&om&deras&leverantörer&sträcker&sig&utanför&Sverige.&Denna&studie&har&inte&
heller& som& syfte& att& innefatta& social& hållbarhet& inom& textilindustrin& och& cirkulär&
ekonomi.& Vi& är& medvetna& om& att& textilindustrin& ofta& kopplas& samman& med& dåliga&
arbetsförhållanden,&dåliga&arbetsvillkor&och&att&arbetarna&vistas&i&farliga&miljöer.&Studien&
fokuserar&främst&på&ekologisk&och&ekonomisk&hållbarhet.&Även&om&en&cirkulär&ekonomi&i&
förlängningen&kan&leda&till&en&social&hållbarhet&i&och&med&utfasning&av&farliga&ämnen&och&
eventuellt&förbättrade&arbetsvillkor.&&
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Figur&1.&Förtydligande&bild&av&avfallstrappan&(inspiration&hämtad&från&Renova).&

2.!Bakgrund!
I& följande& avsnitt& beskrivs& begreppet& cirkulär& ekonomi.& I& avsnitten& beskrivs& även&
nationella&initiativ&för&cirkulär&ekonomi.&För&att&få&en&större&förståelse&för&arbetet&med&
cirkulär&ekonomi&som&genomförs&i&Sverige&förklaras&dessa&närmare&nedan.&De&initiativ&
som& valts& är& lagar& eller& förslag& till& lagar& som& tagits& fram& för& att& införa& den& cirkulära&
ekonomin!

2.1!Cirkulär!ekonomi! !
Cirkulär& ekonomi& är& ett& industriellt& system& som& syftar& till& att& återställa& och& förnya&
genom&att&designa&produkter&som&är&återvinningsbara.&Det&ska&resultera&i&noll&avfall&och&
att& resurserna& ska& kunna& återanvändas& och& hela& tiden& hållas& i& ett& kontinuerligt&
materialflöde&(Ellen&McArthur&foundation,&2013).&Den&cirkulära&ekonomin&syftar&till&att&
minimera& avfall& och& där& produkter& istället& ska& kunna& repareras,& demonteras& och&
uppgraderas&så&att&produkterna&får&en&längre&livslängd.&Mängden&kemikalier&ska&minska&
inom&produktionen&eftersom&de&försämrar&kvalitén&för&att&kunna&återvinna&och&därmed&
kan&inte&produkten&tas&till&vara&på&som&en&resurs&(Naturvårdsverket&2,&2016).&Cirkulär&
ekonomi& präglas& av& en& hållbar& helhetssyn& och& fokuserar& på& samhällets& verksamheter&
där&designen&av&produkter&och&tjänster&måste&ses&om.&Den&stora&skillnaden&mellan&den&
cirkulära&ekonomi&och&den&linjära&ekonomin&är&att&cirkulär&ekonomi&fokuserar&på&vissa&
material& och& processer& som& är& utformade& på& sätt& som& tillåter& bland& annat& längre&
livslängd&och&möjligheten& att& återvinna.&Detta& kommer& att& effektivisera& användningen&
av&jordens&resurser&(Bonciu,&2014).&&

Affärsmodeller& för& cirkulär&ekonomi&kännetecknas&av&att& företag& samarbetar&och&drar&
nytta&av&varandras&restprodukter&och&restenergi.&Att&under&produktionsprocessen&tänka&
på& att& effektivisera& som& att& försöka& ta& tillvara& på& all& spillmaterial& och& redan& vid&
designfasen&tänka&cirkulärt.&Ur&det&cirkulära&är&det&också&viktigt&att&en&verksamhet&drivs&
av& förnybar& energi& och& inte& använder& kemikalier& som& kan& förhindra&
återvinningsprocessen&av&en&produkt.&Cirkulära&affärsmodeller&är&att&sälja&tjänster&som&
uthyrning& istället& för& att& sälja& själva& produkten,& detta& möjliggör& att& fler& kan& bruka&
produkten&som&skapar&ett&effektivt&sätt&att&nyttja&resurser&(Naturvårdsverket&2,&2016)&

2.2!Nationell !resurshantering! !
År&2008&beslutade&EU&om&ett&avfallsdirektiv&innehållande&en&avfallshierarki,&även&kallad&
avfallstrappa&(se&figur&1).&&
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Enligt& denna& är& det& prioriterat& att& först& och& främst& förebygga& avfall,& i& andra& hand&
återanvända&det,&i&tredje&hand&att&materialåtervinna,&i&fjärde&hand&övrig&återvinning&så&
som&energiåtervinning& och& slutligen& om& inget& annat& går& att& göra&med& avfallet& ska& det&
deponeras& (Naturvårdsverket,& 2015).& En& lagrådsremiss& från& Sveriges& regering& har& i&
dagsläget& lämnats& in& där& ändringar& i& miljöbalken& föreslås& för& att& tydliggöra&
avfallshierarkin&i&miljöbalken:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!

Det&ska& framgå&tydligt&av&balkens&allmänna&hänsynsregler&att&alla&som&
bedriver&en&verksamhet&eller&vidtar&en&åtgärd&ska&hushålla&med&råvaror&
och&energi&samt&utnyttja&möjligheterna&till&att& förebygga&och&återvinna&
avfall&(Lagrådsremiss&avfallshierarkin,&s.&1,&2016).&&

Avsteg& från& prioritetsordningen& får& göras& om& det& anses& ge& ett& bättre& resultat& för&
människors&hälsa&och&miljön&som&helhet&eller&om&det&steg&som&avses&att&använda&enligt&
hierarkin&får&orimliga&konsekvenser.&Lagrådsremissen&behandlar&även&producentansvar&
men&gällande&textilier&anser&de&endast&att&regeringen&bör&se&över&möjligheterna&över&att&
inkludera& textilier& i& producentansvar& (Lagrådsremiss& avfallshierarkin,& 2016).&
Producentansvar& innebär& att& hela& textiliernas& livscykel& påverkas.& 80& procent& av& en&
produkts&totala&miljöpåverkan&avgörs&i&designfasen&vilket&gör&producenterna&till&de&som&
har&störst&möjlighet&att&påverka.&Producentansvar&är&även&en&av&de&styrmedel&som&ger&
störst& förutsättningar& för& en& kostnadseffektiv& resursfördelning& (Naturvårdsverket& 1,&
2013).& Naturvårdsverket& har& på& uppdrag& från& regeringen& tagit& fram& förslag& till&
etappmål.&År&2018&vill&de&att&det&ska&finnas&lättillgängliga&insamlingssystem&för&att&säkra&
upp& textilier& som& i& första& hand& återanvänds.& År& 2020& ska& därmed& 40& procent& av& de&
textilier& som& satts& på&marknaden& återanvändas& och& 25& procent& av& dessa& textilier& ska&
materialåtervunnits&(Naturvårdsverket&1,&2013).&Naturvårdsverket&har&också&tagit&fram&
ett& styrmedelspaket& där& producentansvar& och& information& för& att& ändra&
konsumentbeteende& ingår.& Det& ursprungliga& uppdraget& kom& 2013& men& har& behövts&
kompletteras&och&i&december&2016&ska&uppdraget&slutligen&redovisas.&Naturvårdsverket&
ska&utvärdera&vilka&kostnader&och&andra&konsekvenser&som&kan&uppstå& för&de&aktörer&
som& blir& inblandade& i& och& med& ett& producentansvar& samt& hur& ansvarsfördelningen&
mellan& kommuner& och& producenter& bör& se& ut.& I& tidigare& förslag& om& etappmål& har&
Naturvårdsverket& föreslagit& ett& obligatoriskt& producentansvar& (Naturvårdsverket& 2,&
2013).&! !
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3.!Tidigare!forskning!och!teoretiskt!ramverk!
I& detta& avsnitt& presenteras& det& rådande& forskningsläget& kring& cirkulär& ekonomi& inom&
textilindustrin&samt&kritiken&mot&cirkulär&ekonomi.&Avsnitten&behandlar&även&begreppet&
beteendeförändringar& vilket& är& det& teoretiska& begrepp& som& i& studien& används& för& att&
ytterligare&förstå&det&som&studien&behandlar.&!

3.1!Förutsättningar!för!cirkulär!ekonomi!
Avfallshantering&har&länge&setts&som&en&lösning&för&att&enkelt&bli&av&med&avfall&som&inte&
behövs&genom&deponi&eller&förbränning&och&i&många&delar&av&världen&ser&synen&på&avfall&
fortfarande&ut&på&liknande&sätt.&Detta&leder&till&att&värdefulla&resurser&förloras&vilket&i&sin&
tur& leder& till& en& både& ekonomisk& och&miljömässig& förlust.& Enligt& Ghiselleini,& Cialani& &&
Ulgiati&(2016)&har&en&förändring&mot&att&se&använda&kläder&som&resurs&börjat&ske&vilket&
enligt&dem&är&en&viktig&faktor&för&att&cirkulär&ekonomi&ska&fungera&(Ghiselleini,&Cialani&&&
Ulgiati,& 2016).&Cirkulär& ekonomi& ses& som&en&ny&affärsmodell& som&kan& leda& till& en&mer&
hållbar&utveckling&och&hållbart& samhälle& (Feng&&&Yan,&2007).&Som&modell&har&cirkulär&
ekonomi&enligt&Golinska&et&al&(2015)&potentialen&att&kunna&implementera&nya&mönster.&
Modellen&kan&även&hjälpa&samhället&att&nå&ökad&hållbarhet&med&få&eller&inga&material[,&
energi[&eller&miljökostnader.&Cirkulär&ekonomi&föreslår&också&en&förändring&över&hur&vi&
ser&på&produkter&och&att&konsumenten& istället&blir&en&användare&av&produkten& istället&
för&att&vara&en&ägare&av&produkten&(Charonis,&2012).!

Ekström& och& Salomonssons& (2014)& genomförde& en& studie& där& de& tillsammans& med&
svenska& textilaktörer& kom& fram& till& en& rad& olika& åtgärder& för& att& öka& mängden&
återvunnet&och&återanvända&textilier.&Enligt&studien&måste&volymen&insamlade&textilier&
öka.&Dels& för&att&minska&det&onödiga&svinnet& textilier&som&går& till&deponi&varje&år&men&
även&för&att&minska&mängden&ny[uttag&av&råmaterial.&Det&behöver&också&vara&ett&stabilt&
intag&av&textilier& för&att&göra&det&ekonomiskt&säkert&att&som&företag& i& framtiden&kunna&
förlita&sig&på&återvunnet&material.&Enligt&det&nätverk&Ekström&och&Salomonsson&(2014)&
utgått& ifrån& i& sin& studie& behöver& först& och& främst& konsumenterna&mer& kunskap.& Även&
Feng&&&Yan&(2007)&menar&på&att&konsumenternas&ansvar&är&en&viktig& faktor.&Ansvaret&
för& att& sprida& kunskapen& ligger,& enligt& Ekström& och& Salomonsson& (2014),& hos& alla&
inblandande& aktörer& så& som& klädföretag,& insamlingsaktörer,& organisationer& och&
myndigheter.& Idag& lämnas,& till& stor& del,& enbart& kläder& som& är& hela& och& rena& in& till&
insamlingsaktörerna&där&de&kan&återanvändas.&Det&behöver&spridas&till&konsumenterna&
att&även&kläder&som&inte&kan&återanvändas&bör& lämnas& in&då&dessa,& i&de& flesta& fall,&kan&
återvinnas.& För& att& ytterligare& öka&mängden& insamlade& textilier& tycker& de& inblandade&
aktörerna&i&Ekström&och&Salomonsson&studie&(2014)&att&ett&nationellt&insamlingssystem&
borde&utvecklas.&Enligt&Ekström&och&Salomonsson&(2014)&finns&det&en&utmaning&i&vem&
som& kommer& äga& textilavfallet& i& och& med& ett& nationellt& system.& Idag& är& det& oftast&
kommunerna&som&sätter&upp&rutinerna&för&återvinning&och&sortering&och&äger&därmed&
också&avfallet.&Det&är&en&viktig&fråga&som&måste&tas&itu&med&för&att&i&framtiden&ska&kunna&
nå&en&optimerad&textilinsamling&(Ekström&&&Salomonsson,&2014).&Dissanayake&&&Sinha&
(2015)&menar&på&att&om&återförsäljarna&tog&ansvaret&för&att&ta&tillbaka&använda&kläder&
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från&konsumenterna&skulle&det&antagligen&skapa&en&tillräckligt&stor&volym&för&att&kunna&
återvinna&på&stor&nivå.&Om&textilinsamlare&och&klädföretag&dessutom&började&samarbeta&
skulle&det&ytterligare&kunna&öka&volymen&av&insamlade&textilier.&Detta&skulle&antagligen&
sänka& kostnaderna& för& insamlingen& och& sorteringen& vilket& idag& är& kostsamt&
(Dissanayake&&&Sinha,&2015).&!

Woodwards& (2005)& studie& visade& på& att& en& anledning& till& att& konsumenter& väljer& att&
slänga&kläder&kan&vara&att&det&inte&kräver&tid&eller&energi&för&konsumenten&vilket&krävs&
för&att&transportera&sakerna&till&en&återvinningstation.&Även&Ekström&och&Salomonssons&
studie&(2014)&visar&på&att&avståndet&till&återvinningen&kan&vara&avgörande.&I&Sverige&är&
sträckan&till&återvinningsstationerna&för&till&exempel&glas,&papper&och&plast& inom&korta&
avstånd& vilket& underlättar& för& konsumenterna& att& återvinna.& Om& sträckan& till&
textilåtervinningen& även&den& fanns& inom&ett& kort& avstånd& skulle&det& antagligen&kunna&
öka& inlämningen& av& textilier.& För& att& se& till& att& textilierna& lämnas& åter& har& Sveriges&
regering& tillsammans& med& Naturvårdsverket& diskuterat& om& producentansvar& för&
textilaktörerna.&De&medverkande&aktörerna& i&Ekström&och&Salomonsons&(2014)&studie&
anser&att&företagen&har&ett&ansvar&men&menar&på&att&ett&frivilligt&producentansvar&är&att&
föredra& framför& ett& obligatoriskt& vilket& tidigare& har& varit& Naturvårdsverkets& förslag&
(Naturvårdsverket&2,&2013).&!

Ekström&och&Salomonssons&(2014)&studie&visar&även&på&att&det&behöver&utvecklas&bättre&
tekniker& för& att& återvinna& textiler,& speciellt& för&de&blandmaterial& som& idag& inte& går& att&
separera.&Vissa,&så&kallade,&rena&material&är&även&svåra&att&återskapa&helt&och&en&bättre&
teknik&behövs&även& för&återvinning&av& rena&material& (Ekström&&&Salomonsson,&2014).&
Johansson& och& Ljungholm& (2015)& menar& dock& på& att& även& om& det& idag& inte& finns&
återvinningstekniker& för& textila& blandmaterial& finns& det& däremot& utvecklade&
separeringstekniker.& Om& materialen& separeras& från& varandra& går& det& sedan& att&
återvinna&materialen& enskilt.& Enligt& deras& studie& finns&det& goda& förhoppningar& om&att&
separera& blandmaterial& som& polyamid& och& polyester& från& varandra.& Utifrån& deras&
intervjustudier&finns&det&alltså&redan&en&möjlighet&för&att&separera&materialen&men&i&och&
med& att& det& är& en& tidskrävande& och& kostsam& process& används& inte& tekniken& idag.&
Tekniken&är&inte&heller&felfri&och&det&kan&finnas&vissa&svårigheter&att&göra&separering&på&
större&kvantiteter&(Johansson&&&Ljungholm,&2015).&Det&finns&flera&studier&som&visar&på&
att& separering& av& material& är& möjligt.& Två& forskare& från& Deakin& University& Australia,&
Nolene&Byrne&&&Rasike&De&Silva,&har& i& sin&studie&har& tagit& fram&en&enkel&metod& för&att&
separera& polyester[& och& bomullsblandningar& för& att& sedan& kunna& återskapa& dem& till&
deras& ursprungliga& komponenter.& De& kemiska& lösningarna& de& använder& sig& av& i&
processerna& är& även& mer& miljövänlig& än& vad& som& vanligen& används& för& att& lösa& upp,&
bland&annat,&polyester&(Ifai,&2015).!

För& att& öka& återanvändning& och& återvinning& av&material& behöver& klädföretagen& enligt&
Ekström& && Salomonsson& (2014)& börja& designa& för& att& kläderna& ska& hålla& länge& samt&
kunna& återvinnas.& Något& som&många& företag& inte& gör& idag& (Ekström& && Salomonsson,&
2014).& Enligt&Ghiselleini,& Cialani&&&Ulgiati& (2016)&har& företag& som& störst&möjlighet& att&
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göra&en&produkt& cirkulär&vid&designfasen&genom&att& välja& rätt&material.& I& och&med&det&
utgör&designen&den&viktigaste&fasen&för&företagen&inom&en&cirkulär&ekonomi&(Ghiselleini,&
Cialani& && Ulgiati,& 2016).& När& kläder& har& en& högre& kvalité& håller& de& längre& och& kan&
användas& fler&gånger.&Med&högre&kvalité&kommer&antagligen&ett&högre&pris,& i& och&med&
detta& skapas& en& möjlighet& att& kunna& hyra& ut& kläderna& istället& för& sälja& dem.& Detta&
eftersom&de&konsumenter&som&inte&har&råd&att&köpa&klädesplagget&kan&se&ett&värde&i&att&
hyra& kläderna& istället& (Svensk& handel,& 2014).& Vilket& enligt& en& cirkulär& ekonomi& är& att&
föredra&och&att&ägande&snarare&blir&ett&alternativ&till&hyrande&och& lånande.&En&delande&
konsumtion& menar& Preston& (2012)& är& ett& av& de& bästa& alternativen& till& de& nuvarande&
affärsmodellerna.!

Då&cirkulär&ekonomi&fokuserar&på&materialflöden&kommer&det&att&bli& tekniskt&svårt&att&
ställa&om&då&materialåtervinning&kräver&vissa&tekniker&och&processer.&Enligt&Nguyen&et&
al.& (2014)& kommer& detta& hindra& många& företag& att& ställa& om& helt.& Ofta& ingår& det&
komplexa&sammansättningar&av&olika&material&och&det&kommer&behövas&mer&kunskap&
om&material& som& är& lättare& att& återvinna& utan& att& kvaliteten& på& produkten& försämras&
(Nguyen& et& al.& 2014).& Det& kommer& vara& viktigt& att& få& statligt& stöd& i& framtiden& för&
övergången& mot& en& cirkulär& ekonomi& då& den& idag& saknas& från& många& håll& (Bonicu,&
2014).& För& att& kunna& implementera& cirkulär& ekonomi& storskaligt& kommer& detta&
innebära& ett& paradigmskifte& då& det&måste& ske& stora& förändringar& inom&de& sociala& och&
ekonomiska& normer& som& finns& i& dagens& linjära& ekonomi.& Levnadsstandard& måste&
förändras& utan& att& öka& konsumtionen& av& råmaterial& och&den&mängd& avfall& som& slängs&
(Bonicu,&2014).&&

3.2!Krit ik!mot!cirkulär!ekonomi!
Cirkulär&ekonomi&anses&enligt&Ghisellini,&Cialnao&och&Ulgiati&(2016)&bara&vara&ett&annat&
sätt& att& hitta& en& lämplig& avfallshantering&men& att&människan&kan& fortsätta& konsumera&
som&vi&gör&idag.&Det&är&ytterligare&sätt&att&hålla&kvar&en&ekonomisk&tillväxt&med&fokus&på&
att& förbättra& olika& industriella& processer& (Ghisellini,& Cialani,& &&Ulgiati,& 2016).& Cirkulär&
ekonomi& ifrågasätter& inte& ekonomiskt& tillväxt& som& till& exempel& Steady& state& och&
Degrowth& gör& vilket&modellen& också& fått& kritik& för.& Steady& state& och& Degrowth& är& två&
ekonomiska&modeller&som&utmanar&dagens&ekonomiska&system.&Dessa&två&modeller&går&
ut& på& att& minska& konsumtionen& och& ifrågasätter& därför& den& ekonomiska& tillväxten&
(Charonis,& 2012).& Steady& State& innebär& konstanta& nivåer& av& all& tillväxt& så& som&
konsumtion,&population&och&ekonomi.&En&stabil&ekonomi&är&dynamisk,&den&ändras&och&
utvecklas&med&tiden&och&förblir&balanserad&med&jordens&resurser.&Steady&state&handlar&
även&om&att&skala&ner&allt&till&rätt&nivå&och&där&det&endast&finns&förnyelsebara&resurser&
som& aldrig& används& till& den& gränsen& att& de& inte& kan& ersättas& (Daly,& 1991).& Degrowth[
modellen& syftar& till& att& öka& människors& och& miljöns& välmående& genom& en& rättvis&
nedskalning&av&produktion&och&konsumtion.&Modellen&syftar& inte&direkt& till&att&minska&
länders&BNP&men&detta&kommer&att&ske&ändå&på&grund&av&att&verksamheter&som&utgör&
en&stor&andel&av&BNP&minskar&(Charonis,&2012).&!
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Problemet& med& cirkulär& ekonomi,& enligt& Hobson& (2016),& är& att& den& är& svår& att&
implementera& på& en& storskalig& nivå& och& blir& därför& en& mer& passade& affärsmodell& för&
industriella& processer.& Cirkulär& ekonomi& anpassas& inte& till& det& som& egentligen& ligger&
bakom& ökandet& av& resursanvändningen:& konsumtionsbeteenden& hos& människan.& Det&
behövs&mer&forskning&om&människans&konsumtionsbeteenden&utifrån&olika&geografiska&
nivåer&då&konsumtionsbeteenden&ser&olika&ut&i&världen.&För&att&kunna&övergå&till&cirkulär&
ekonomi& storskaligt& måste& det& tas& mer& hänsyn& till& människans& roll& och& dess&
konsumtionsbeteenden&istället&för&att&fokusera&på&processerna&(Hobson,&2016).&!

3.3!Beteendeförändring!och!konsumtionsmönster!
Dagens& stora& utmaning& är& att& skapa& en& ekologisk& hållbar& levnadsstandard& för& hela&
jordens& befolkning& (Huber,& 2004).& Huber& (2004)& menar& på& att& tekniska&
miljöinnovationer&(technological&environmental&inoovations)&är&lösningen&för&att&kunna&
möjliggöra& detta.& Forskare,& ingenjörer,& företagare& och& investerare& utgör& alla& en& viktig&
roll&för&den&ekologiska&modernisering&som&behövs&för&att&samhället&ska&bli&mer&hållbart.&
De&senaste&åren&har&även&företagen&och&dess& ledningar&anammat&miljöstyrning&i&deras&
dagliga&arbete&vilket&visar&att&en& förändring&har&börjat&ske.&Ofta&diskuteras&det&om&att&
reducering& av& både& konsumtion& och& materialuttag& behövs& för& att& uppnå& ekologisk&
hållbarhet.& Problemet& är& att& jordens& befolkning& ökar& och& även& en& befolkning& som&
eftersträvar&en&högre&levnadsstandard.&En&effektivisering&av&resurshanteringen&brukar&
även&diskuteras&vilket&inte&heller&blir&hållbart&i&längden&då&det&inte&går&att&effektivisera&
ner& till& noll.&Huber& (2004)&menar&på& att& tekniska& lösningar&och& innovationer&kan& lösa&
många& av& dagens& problem& som& är& kopplade& till& miljöförstöring.& Med& bättre& tekniker&
finns&det&stora&möjligheter&att&bli&mer&ekologiskt&hållbara&men&det&gäller&även&att&vara&
öppen& för&de& idéer& som& inte&bara&ändrar&på&de& tekniska& lösningarna&utan&även&hur&vi&
lever.&Med&tekniska&hållbara&lösningar&behöver&inte&resursanvändningen&reduceras&utan&
snarare&kan&resurserna&maximeras&så&länge&det&görs&på&ett&effektivt&sätt&(Huber,&2004).&
Ekologisk&modernisering&har&anammats&av& flera& teoretiker&och&ytterligare&en&som&fått&
stor& genomslag& i& debatten& är& Maarten& Hajer.& Hajer& (1995)& fokuserar& främst& på&
institutionella& och& diskursiva& aspekter& av& den& ekologiska& moderniseringen.& Hajer&
(1995)& menar& på& att& miljöpolitiken& möjliggör& en& modernisering& av& ekonomin& vilket&
upplöser& motsättningen& mellan& miljö& och& ekonomisk& utveckling.& Hajer& (1995)& ser&
ekologisk& modernisering& som& sammankopplade& idéer& om& relationen& mellan& miljö,&
ekonomi& och& samhället.& Genom& att& kräva& miljökrav& kommer& det& förbättra&
konkurrenskraften&vilket&uppmuntrar&effektivitet&och&innovation&i&industrin.&I&samband&
med& detta& utvecklas& och& sprids& "clean& technology",& en& teknik& som& inte& på& något& sätt&
skadar&miljön&eller&människan.&Enligt&Hajer&(1995)&innebär&ekologisk&modernisering&en&
så&kallad& "win[win[situation"& för& regeringar&där& industrins&motsättningar&undviks&och&
där& den& ekonomiska& tillväxten& kan& fortsätta.& Dessutom& kräver& inte& ekologisk&
modernisering&någon&större&institutionell&omordning&(Hajer,&1995).&!

I& dagens& västerländska& demokratier& är& ekonomiskt& tillväxt& synonymt& med& en& stark&
ekonomi& och& en& social& välfärd.& Ekonomisk& tillväxt& är& även& starkt& kopplat& till& uttag& av&
resurser,& en& idé& som& den& cirkulära& ekonomin& utmanar.& I& en& cirkulär& ekonomi& är&
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ekonomisk&tillväxt& frånkopplat& från&uttag&av&råmaterial&och& istället& flödar&materialen& i&
kretslopp.& För& att& samhället& ska& anamma& cirkulär& ekonomi& behövs& två& omställningar.&
Dels&behöver&produkter&blir&designade&för&att&kunna&hålla&en&hög&kvalité&och&att&sedan&
kunna&återvinnas&men&det&behöver&också&ske&en&förändring&över&synen&på&ägande&och&
delande&(Charonis,&2012).&!

Genom& konsumtion& utrycker& människan& sin& nuvarande& identitet& och& den& identitet&
människan& vill& ha.& Design& betyder& inte& bara& användarbarhet,& åtkomst,& etik& och&
hållbarhet& utan& det& utrycker& även& vem& vi& är,& vad& vi& står& för& och& vad& vi& strävar& efter&
(Ekström,&2010).&Denna&symbolik&av&konsumtion&menar&Solér&(2010)&ökar&och&vi&köper&
istället&innebörden&av&att&äga&ett&plagg&istället&för&funktionen&av&plagget.&Denna&form&av&
konsumtion&kallas&av& forskare& för&överkonsumtion&då& jordens&alla&resurser&egentligen&
inte& räcker& till.& Samhället& speglas& av& en& kultur& som& uppmanar& konsumenter& ett& hela&
tiden&köpa&mera&av&medier&såsom&reklam&i& tv&och&tidningar.&Människor& formas&på&det&
sättet&som&konsumtion&framställs&i&samhället.&Därför&behövs&det&nya&sätt&att&konsumera&
som&är&ekonomiskt,&socialt&och&miljömässigt&hållbara.&Solér&(2010)&menar&på&att&detta&är&
en&utmaning&eftersom&det&blir&en&motsägelse&mot&det&nuvarande&ekonomiska&systemet&
(Solér,&2010).&Den&nuvarande&linjära&ekonomiska&modellen&bygger&på&ett&kontinuerligt&
inflöde& av& resurser& och& gör& att& den& hela& tiden& drivs& av& ökande& konsumtion.& Cirkulär&
ekonomi&fokuserar&istället&på&återanvändning&av&resurser&där&produkter&ska&repareras,&
förnyas& och& få& längre& livslängd.&Detta& kan& leda& till& att& konsumtionen& inte& kommer& att&
drivas&på&samma&sätt&som&tidigare&(Gullstrand[Edbring,&Lehner&&&Mont,&2016).&&!

Medvetenhet&är&komplext&och&enligt&en&studie&av&Ertz&(2016)&kan&medvetenhet&bero&på&
en&blandning&av&attityder,&avsikter&och&beteenden.&Detta&drivs&av&varje&enskild&individs&
värderingar& och& behov& (Ertz,& 2016).& Enligt& Ekström& och& Salomonsson& (2014)& är& det&
kunskap& och& förståelse& för& hållbar& konsumtion& som& krävs& av& både& konsumenter& och&
klädföretagen& för& att& skapa& en& medvetenhet& samt& en& beteendeförändring.& Även& om&
information&är&viktigt&menar&Lehner,&Mont&&&Heiskanen&(2015)&att&information&inte&på&
egen&hand&kan&förändra&beteenden&som&ofta&går&på&automatik&och&är&intuitiva.&Enligt&en&
rapport& från& 2009& visar& forskning& att& kunskap& och& medvetenhet& endast& utgör& 20&
procent&av&det&som&påverkar&människans&beteenden&(Pettersson,&2014).&Istället&för&att&
försöka& ändra& individens& värderingar& och& öka& informationsspridningen& kan& det& vara&
enklare&att&genom&"knuffar"&försöka&få&konsumenten&att&välja&det&hållbara&alternativet&
ändå.&Begreppet&kallas&för&nudging&och&innebär&mjuka&knuffar&som&leder&i&rätt&riktning.&
Istället&för&att&försöka&ändra&människors&åsikter&innebär&det&att&istället&riktas&fokus&på&
situationen& och& miljön& där& människan& tar& besluten.& Nudging& är& ett& sätt& att& förenkla&
information& till& konsumenterna& och& istället& hjälpa& människor& att& fatta& beslut& som& är&
bättre& för& dem,& samhället& och& miljön& (Lehner,& Mont& && Heiskanen,& 2015:& Pettersson,&
2014).&Konsumtionsmönster&är&svåra&att&bryta&och&dessutom&har&shopping&gått&över&till&
en& fritidsaktivitet& från&att&ha&varit&en&nödvändighet.&Samtidigt&är&konsumtion&kopplad&
till& ekonomisk& tillväxt& vilket& skulle& innebära& att& minskad& konsumtion& kan& leda& till&
stängda&klädbutiker&och& i& sin& tur& arbetslöshet.&Med& cirkulär& ekonomi&kan&ekonomiskt&
tillväxt& fortfarande& stimuleras& men& istället& produceras& kläder& som& håller& längre&
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(Gustafsson&&&Ekström,&2012).&De&underliggande&problemen&bakom&ökad&konsumtion&
måste&lösas&genom&en&förändring&av&livsstil&och&konsumtionsmönster&vilket&kräver&både&
rationella& lösningar&men&också&ett&kreativt& tänkande&(Ekström&&&Salomonsson,&2014).!
Det& blir& viktigt& här& för& klädföretag& att& aktivt& skapa& en& efterfrågan& på& hållbara& kläder&
genom& att& erbjuda& konsumenterna& hållbara& alternativ.& Klädföretagen& behöver& därför&
delta& i& samhällsdebatten& om& problematiken& kring& konsumtion& och& kommunicera& de&
hållbara&alternativen&i&butiker&och&via&reklam.&Om&inte&de&hållbara&alternativen&finns&blir&
det&också&svårt&för&konsumenterna&att&reflektera&och&värdera&hållbarhetsproblematiken&
kring&konsumtion&(Solér,&2015).&&&&&&!

! !
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4.!Metod!
I&detta&kapitel&kommer&studiens&metod&och&urval&att&beskrivas.&Studiens&reliabilitet&och&
validitet& kommer& under& hela& avsnittet& att& diskuteras& löpande.& Validiteten& är&
bedömningen&av&att&det&slutgiltiga&resultatet&stämmer&överens&med&den&valda&metoden&
(Bryman,&2011).&Validiteten&i&en&studie&innebär&alltså&att&resultatet&i&studien&måste&vara&
giltig& (Lantz,& 2013)& eller& som& Bryman& (2011)& poängterar,& att& det& som& studien& har&
undersökt& ska& stämma& överens& med& resultatet.& Reliabilitet& innefattar& frågan& om& en&
undersökning& kan& genomföras& på& samma& sätt& igen& och& genom& detta& få& exakt& eller&
åtminstone& liknande& resultat& (Bryman,& 2011).& Validiteten& och& reliabiliteten& i& denna&
studie&säkerställs&genom&välmotiverade&val&av&metod,&urval&och&tillvägagångsätt.&Det&är&
svårt& att& med& säkerhet& kunna& replikera& denna& studie& då& kvalitativa& intervjuer& som&
metod& bygger& på& de& sociala& interaktionerna& mellan& respondenten& och& intervjuaren&
(Bryman,& 2011).& & Eftersom& studien& baseras& på& respondenternas& egna& perspektiv& och&
erfarenheter&är&det&viktigt&att&komma&ihåg&att&det&inte&nödvändigtvis&representerar&hela&
klädbranschens&syn&på&cirkulär&ekonomi.&!

4.1!Kval itativa! intervjuer!
För&att&få&en&bättre&förståelse&av&hur&svenska&klädföretag&arbetar&med&cirkulär&ekonomi&
och& även& kunna& förstå& varför& de& väljer& att& arbeta& med& detta& så& valdes& kvalitativa&
intervjuer& som&metod.&Detta& för& att& kvalitativa& intervjuer& kännetecknas& vara& effektiva&
eftersom& intervjuaren& ställer& enkelt& formulerade& frågor&där& respondenten& svarar&med&
komplexa&svar&som&är& innehållsrika&för&studien.&Efter&ett& flertal& intervjuer& innebär&det&
att&det& finns&ett&rikt&material&som&kan&bearbetas&på&olika&sätt.&Det& leder& till&att&många&
intressanta& perspektiv,& åsikter,& teman& och& information& hittas& i& det& bearbetade&
materialet&(Trost,&2010).&Vi&har&genomfört&kvalitativa&intervjuer&med&en&induktiv&ansats&
vilket&innebär&att&intervjuare&inte&har&en&förbestämd&hypotes&om&resultatet.&En&induktiv&
ansats& innebär& också& att& vi& som& intervjuare& inte& har& förkännedom& om& vad& den& som&
intervjuas&har&att&dela&med&sig&av&för&information.&Syftet&med&kvalitativa&intervjuer&som&
metod&är&inte&att&ha&många&frågor&som&kan&kvantifieras&utan&att&ha&färre&frågor&som&ger&
ett&större&djup&(Malterud,&2009)&vilket&vi&har&utformat&genom&en&intervjuguide.&!

Då&vi&ville&ha&respondenternas&egna&åsikter&och&upplevelser&om&hur&svenska&klädföretag&
arbetar&med&cirkulär&ekonomi&är&denna&metod&relevant& för&vår&studie.&Detta&eftersom&
kvalitativa& intervjuer& syftar& till& att& förstå& ett& valt& ämne& utifrån& de& intervjuade&
respondenternas& egna& perspektiv& (Kvale& && Brinkman,& 2014).& Dessa& perspektiv& från&
intervjupersonerna& är& viktiga& för& vår& studie& då& vi& också& undersöker& vad& som& kan&
försvåra& arbetet& med& cirkulär& ekonomi.& Perspektiven& är& intervjupersonens& egna&
tolkningar&utifrån&deras&kunskap&och&vardag&(Kvale&och&Brinkman,&2009).&!

4.2!Semistrukturerade!intervjuer!!
Den&semistrukturerade&intervjun&ses&som&en&blandning&mellan&en&strukturerad&och&helt&
öppen& intervju.& Vid& den& öppna& intervjuformen& finns& inga& förbestämda& frågor& vilket&
kräver& mycket& från& den& intervjuade& (Dalen,& 2015).& Den& strukturerade& intervjun& har&



12!
!

istället& ett& exakt& frågeschema& där& alla& respondenter& får& samma& frågor& i& samma& följd.&
(Bryman,&2011).&Vid&en&semistrukturerad&intervju&är&intervjuaren&flexibel&men&det&finns&
en&viss&bakomliggande&struktur.&Oftast&finns&det&några&förbestämda&teman&att&utgå&från&
men&under&intervjun&behöver&inte&frågorna&komma&i&ordning&och&det&finns&utrymme&för&
att&lägga&till&frågor&som&fördjupning&till&svaren.&Frågorna&är&även&generellt&formulerade.&
Respondenterna& har& alltså& möjlighet& att& lyfta& det& de& tycker& är& relevant& och& viktigt.&
Intervjuaren& måste& därmed& vara& uppmärksam& och& snabb& på& att& följa& upp& det&
respondenten& säger& och& vara& vaksam& över& eventuella& motsägelser& från& tidigare& svar&
(Bryman,&2011).&Med&en&semistrukturerad&intervju&finns&det&möjlighet&för&att&få&svar&på&
frågor&man&inte&ställer,&vilket&kan&ge&en&annan&förståelse&för&problemet&och&öppna&upp&
för&nya&kunskaper&(May,&2013).&!

Vi&valde&att& använda&oss&av& semistrukturerade& intervjuer&eftersom&vi&utifrån& studiens&
syfte&är& intresserade&av&att&veta&vad&respondenterna&själva& tycker&är&viktigt&angående&
hållbarhet& och& cirkulär& ekonomi.& Dessutom& ville& vi& ta& reda& på& vad& som&har& drivit& det&
företag&de&representerar&att&jobba&med&cirkulär&ekonomi&och&varför.&Vi&valde&dock&att&ha&
en&viss&struktur&för&att&inte&intervjuerna&skulle&sväva&iväg&och&för&att&garantera&att&visa&
teman&blev&belysta.&&!

4.3!Intervjuguide!
Vid&utformningen&av&vår&intervjuguide&(se&bilaga&1)&utgick&vi&från&de&råd&Bryman&(2011)&
ger.& Enligt& Brymans& (2011)& råd& bör& intervjuguiden& ha& olika& teman& som& delar& upp&
frågorna& på& ett& lämpligt& sätt& men& som& fortfarande& skapar& en& röd& tråd.& Frågorna&
anpassades& till& ett& lämpligt& språk& för& respondenterna& och& vi& undvek& ledande& frågor.&
Frågorna&valdes&ut& för&att& i& största&mån&besvara&vårt&syfte.& Intervjuguiden&börjar&med&
enklare& frågor& om& respondentens& bakgrund& (position& och& tidigare& erfarenheter)& då&
denna& information& enligt& Bryman& (2011)& är& viktig& för& att& kunna& sätta& in& svaren& i& ett&
sammanhang.& Intervjuguiden& uppdelades& i& tre& förutbestämda& kategorier;& hållbarhet,&
cirkulär& ekonomi& och& ansvar& och& framtid.& Efter& bakgrundsinformation& fortsätter&
intervjuguiden&med&fokus&på&hållbarhet&som&en&fortsatt&inledning&för&att&sedan&fördjupa&
intervjun& om& cirkulär& ekonomi.& Som& avslut& på& intervjun& ställs& frågor& om& företagens&
ansvar&och&framtid.&Enligt&Lantz&(2013)&är&det&viktigt&att&frågorna&har&en&logisk&följd&och&
därför&börjar&intervjuguiden&övergripande&med&hållbarhetsfrågor&för&att&sedan&riktas&in&
på& ämnet& cirkulär& ekonomi.& Beroende& på& respondenternas& svar& följdes& inte& den&
förutbestämde&ordningen,&detta&för&att&skapa&en&så&logisk&följd&som&möjligt.&!

4.4!Val!av!företag!och!respondenter!!
Enligt&Ryen&(2004)&så&ska&den&som&antas&besitta&den&mest&relevanta&informationen&och&
kan& bidra& med& hög& grad& till& den& tänkta& studien& intervjuas.& Det& är& viktigt& att& välja&
personer&som&har&en&viss&kunskap&om&ämnet&som&studeras&(Ryen,&2004).&Vi&har&därför&
valt& att& intervjua& de& personer& som& har& ansvaret& för& hållbarhetsfrågor& i& företaget&
eftersom&studien&syftar&till&cirkulär&ekonomi&och&hållbarhet.&Vi&anser&att&dessa&personer&
är&de&som&har&störst&kunskap&om&detta&och&är&därmed&mest&relevanta&för&vår&studie.&&De&
företag& som& valdes& till& studien& är& Myrorna,& Swedish& Stockings,& Fjällräven,& Filippa& K,&
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Björn&Borg,&Houdini,&Odd&Molly&och&H&M.&Dessa& företag&skiljer&sig& i&storlek,&målgrupp&
och&omsättning,&vilket&förtydligas&nedan.&Dessutom&skiljer&sig&Myrorna&ytterligare&med&
att&de&inte&producerar&kläder&men&som&Myrorna&själva&nämner&i&sin&hållbarhetsrapport,&
återanvändning& av& kläder& är& en& viktig& del& i& den& cirkulära& ekonomin& (Myrorna,& 2014).&
Denna& variation& av& företag& valdes& medvetet& för& få& en& spridning& inom& den& svenska&
klädbranschen.&Variationen& innebär&en&bredare&uppfattning&och& förståelse& för&cirkulär&
ekonomi&eftersom&att&fler&perspektiv&tas&med&i&studien.&Det&har&inte&varit&ett&kriterium&
att& klädföretagen& som& valts& ut& uttryckligen& arbetar& med& cirkulär& ekonomi.&
Klädföretagen& har& främst& valts& ut& utifrån& att& de& beskriver& sitt& hållbarhetsarbete& på&
respektive&hemsida&och&därmed,& antar& vi,& att& de&kan&ha& en& förståelse& för& arbetet&med&
cirkulär&ekonomi.& 

Nedan& följer& kortare& beskrivningar& om& företagen& samt& motiveringar& till& varför& de& är&
valda.& Avsnittet& avslutas& med& en& sammanfattande& tabell& över& klädföretagen& och&
befattningarna&(se&tabell&1).&Tidigare&ambition&var&även&att& intervjua&företagen&Lindex&
och& Åhléns& eftersom& dessa& skriver& specifikt& om& cirkulär& ekonomi& på& deras& hemsidor.&
Tyvärr&hade&deras&hållbarhetsansvariga&inte&möjlighet&att&medverka&i&denna&studie.&&

3.4.1!Myrorna!
Redan&1899&tog&Frälsningsarmén&över&Myrorna&och&har&sedan&dess&jobbat&med&att&göra&
nytta& och& bidra& till& ett& mer& medmänskligt& samhälle.& Myrorna& är& idag& Sveriges& största&
butikskedja& för& second[hand& varor& och& är& även& den& största& insamlingsaktören.& Av& de&
kläder&som&skänks&till&Myrorna&kan&79&procent&återanvändas,&19&procent&återvinns&och&
endast&2&procent& förbränns&(Myrorna,&2016).&På&grund&av&detta&valdes&Myrorna&ut& för&
denna& studie.& Second& hand& och& återanvändning& innebär& en& förlängd& livslängd& på&
klädplaggen&och&att&de&förhoppningsvis&inte&slängs.&I&och&med&detta&ser&vi&Myrorna&som&
en&aktör&som&arbetar&och&som&finns&inom&den&cirkulära&ekonomin.& &De&är&även&en&stor&
aktör&inom&klädbranschen&och&har&samarbeten&med&klädföretag&som&Lindex&och&Filippa&
K.&Detta&gör&de&intressanta&för&vår&studie&(Myrorna,&2016).&Hos&Myrorna&intervjuades&en&
projektledare&för&insamling.&!

3.4.2!Swedish!Stockings!
Swedish& Stockings& startades& 2013& och& gör& strumpbyxor& av& återvunnet& nylon.&
Tillverkningen& sker& i& Italien& och& är& certifierad& som& eco[friendly.& Produktionen& är&
solcellsdriven& och& det& vatten& som& används& renas& och& kan& återanvändas& till& jordbruk.&
Märket& uppmärksammades& senast& på& Elle[galan& 2016& som& Eye:catcher& of& the& Year&
(Swedishstockings,& 2016).& Swedish& Stockings& valdes& ut& eftersom& hela& deras& koncept&
bygger&på&att&använda&miljövänliga&material&och&har&haft&hållbarhet&integrerat&från&det&
att& företaget& startades.& Även& om& företaget& är& nyetablerat& på& marknaden& anser& vi& att&
deras&kunskap&om&hållbarhet&och&cirkulär&ekonomi&är&av&betydelse.&Deras& integrerade&
miljöarbete& i& såväl& materialval& och& produktion& tyder& på& kunskap& och& engagemang.&
Vilket&är&ännu&en&anledning&till&att&Swedish&Stockings&valdes&för&studien.& &Hos&Swedish&
Stockings& intervjuades& deras& två& grundare,& CEO& och& brand& manager.& Detta& gjordes&
under&samma&intervju.&&!
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3.4.3!Fjäl lräven!
Företaget&startades&1960& i&staden&Örnsköldsvik&men&är& idag& internationellt&kända&och&
finns& i& över& 20& stycken& länder.& Fjällräven& producerar& mest& friluftsutrustning& och&
däribland&kläder.&Företaget&strävar&efter&att&ha&ett&så&litet&miljömässigt&fotavtryck&som&
möjligt& och& arbetar& därför& kontinuerligt& med& att& förbättra& processer,& välja& bra&
råmaterial&och&att&minska&användningen&av&vatten,&energi&och&kemikalier.&När&de&väljer&
material&är&de&noga&med&att& jämföra&och&alltid&sträva&efter&att&välja&material&med&bäst&
miljöprofil.& En& viktig& del& är& också& att& materialet& i& produktionen& är& nedbrytbart& eller&
återvinningsbart&(Fjallraven,&2016).&Till&följd&av&deras&gedigna&miljöarbete&och&fokus&på&
materialval&i&produktionen&går&det&att&koppla&deras&arbete&till&cirkulär&ekonomi.&Deras&
internationella&varumärke&ger&ett&brett&perspektiv&som&ger&en&ytterligare&förståelse&för&
cirkulär&ekonomi.&&Fjällrävens&hållbarhetsansvarig&intervjuades.&&&&&&&!

4.3.4!Björn!Borg!
Företaget& startades& under& andra& halvan& av& 1990[talet& och& har& sedan& dess& blivit& väl&
etablerade,& både& nationellt& som& internationellt.& Björn& Borg& har& främst& fokus& på&
underkläder& och& sportkläder.&De& har& instiftat& ett&Carbon& Footprint& Program& vilket& ger&
dem& möjlighet& att& kartlägga& koldioxidutsläpp& och& få& en& bättre& förståelse& för& deras&
miljöpåverkan.&&Ett&av&deras&mål&är&att&reducera&sina&koldioxidutsläpp&med&40&procent&
mellan& åren& 2013& och& 2019.& De& har& även& tidigare& gjort& en& livscykelanalys& på& ett& par&
boxerkalsonger& för& att& se& dess&miljöpåverkan& i& alla& steg& (Bjornborg,& 2016).& Företaget&
valdes& då& de& är& en& stor& aktör& inom& klädbranschen& i& Sverige.& Varumärket& är& även&
etablerat&världen&över&och&syns&på&catwalks&under&fashion&week&i&Stockholm.&Björn&Borg&
valdes&även&för&att&få&ett&ytterligare&perspektiv&på&cirkulär&ekonomi&genom&klädföretag&
som& syns& under& fashion& week& i& Stockholm.& Björn& Borgs& hållbarhetsansvarig&
intervjuades.&!

4.3.5!Houdini !!
Houdini& är& ett& svenskt& outdoor[företag& som& grundades& 1993.& Hållbarhet& och&miljö& är&
starkt& integrerat& i& företagets& visioner.& Företaget& hyr& sedan&2012&ut& kläder& som& sedan&
säljs& som& second& hand& och& det& går& även& att& lämna& in& kläder& för& reparation.& De& gör&
medvetna& val& kring& de&material& som& används.& Houdini& finns& idag& i& Europa,& USA& samt&
Asien& (Houdinisportswear,& 2016).& I& och&med&att&Houdini& är& ett& av& få& företag& i& Sverige&
som&hyr&ut&kläder&ligger&de&i&framkant&inom&cirkulär&ekonomi&i&klädbranschen&vilket&ger&
ett&intressant&perspektiv&i&studien.&Hos&Houdini&intervjuades&deras&kommunikatör,&detta&
gjordes& eftersom& de& inte& har& någon& som& explicit& jobbar& med& hållbarhetsfrågan.&
Hållbarhetsfrågan&är&istället&integrerad&i&allas&arbete.&!

4.3.6!Fi l ippa!K! !
Företaget&grundades&1993&och&är&en&av&Skandinaviens& ledande&modeföretag&samtidigt&
som&de&är&etablerade&världen&över.&De&har&även&de& synts&på& fashion&week&Stockholm.&
Hos& Filippa& K& finns& möjligheten& att& hyra& kläder& från& deras& senaste& kollektioner.&
Företaget& är& väl&medvetna& om& vikten& av& att& välja& rätt&material& och& är& inspirerade& av&
konceptet& circular& design.& De& samlar& även& in& gamla& kläder& av& sitt& eget& märke& för& att&
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sedan& sälja& vidare& detta& i& sin& egna& second&hand&butik.& Filippa&K&uppmuntrar& även& att&
lämna& in& trasiga&kläder& så&att&dessa&kan&återvinnas.&De&har&också&utvecklat& “Filippa&K&
Circle”& vilket& innebär& att& de& försöker& hitta& nya& lösningar,& tillsammans& med& sina&
leverantörer,&för&att&skapa&en&så&hållbar&lösning&för&sina&produkter&(Filippa&K,&2014).&Då&
cirkulär&ekonomi&och&hållbarhet&är&så&pass&inkluderat&i&hela&företaget&kan&Filippa&K&kan&
ge& oss& ytterligare& synvinklar& för& studien.& Hållbarhetskoordinator& och& inköpsansvarig&
intervjuades&hos&Filippa&K.&!

4.3.7!Odd!Molly!
Odd&Molly&grundades&i&Sverige&2002&av&Karin&Jimfelt[Ghatan,&Per&Holknekt&och&Christer&
Andersson.&Med&sitt& tydliga&koncept&av& feminina&mönster&och& färgstarka&plagg&av&hög&
kvalité&etablerade&sig&Odd&Molly&snabbt&och&säljs&idag&i&30&länder&(Odd&Molly&a,&2016).&
En&av&Odd&Mollys&grundvärderingar&är&att&de&inte&jobbar&efter&konceptet&snabbmode&och&
siktar& kontinuerligt& mot& att& använda& hållbara& alternativ& under& hela&
tillverkningsprocessen.&Odd&Molly&är&sedan&2016&med&i&företaget&Cirqle&och&genom&detta&
uppmuntrar&de&sina&kunder&att& lämna& in&gamla&Odd&Molly&plagg&och&som&belöning& får&
kunden& rabatt& på& ett& nytt& Odd& Molly& plagg.& På& så& sätt& uppmuntrar& de& till&
återanvändningen& och& att& gamla& kläder& inte& går& till& spillo& (Odd& Molly& b,& 2016).& Odd&
Molly&valdes& för& att& få& ett& ytterligare&perspektiv& av&hur&ett& svenskt&klädföretag& ser&på&
cirkulär&ekonomi.&Företaget&nämner& inte& specifikt& cirkulär&ekonomi&på&deras&hemsida&
men&har&ett&välbeskrivet&hållbarhetsarbete&vilket&bidrar&med&ännu&en&aspekt&i&studien.&
Hos& Odd& Molly& intervjuades& produktionschefen& som& har& hållbarhetsansvaret& inom&
produktion&och&leverans.&&

4.3.8!Hennes!&!Mauritz!(H&M)!!
Hennes&&&Mauritz&grundades&1947&i&Västerås,&Sverige.&H&M&är&idag&väletablerade&och&är&
ett&av&de&mest&ledande&modeföretagen&i&världen&(Abouthm,&2016).&H&M&tog&steget&mot&
den& cirkulära& ekonomin& i& samband&med& att& de& startade& stiftelsen&H&M&Conscious.&De&
startade&då&en&klädinsamling&i&alla&H&M[butiker&i&samtliga&48&länder.&Detta&initiativ&får&
H&M& att& “sluta& cirkeln”& genom& att& samla& in& använda& kläder& oavsett&märke& och& skick.&
Syftet&med&insamlingen&är&också&att&höja&volymen&av&textilier&som&samlas&in.&På&så&sätt&
kommer& dessa& textilier& in& i& kretsloppet,& kan& återanvändas& och/eller& återvinnas& (IVA,&
2015).& Eftersom& H&M& är& ett& av& Sveriges& största& klädföretag& kan& de& bidra& med&
intressanta& aspekter& till& studien.& Dessutom& är& H&M& också& ett& av& de& företag& som& har&
börjat&arbeta&efter&den&cirkulära&ekonomimodellen&och&är&erfarna&i&branschen.&Hos&H&M&
intervjuades&sustainability&business&expert.&&

Tabell&1,&sammanfattning&av&de&företag&och&befattningar&som&har&intervjuats.&& &

Företag! Befattning!!
Swedish!Stockings! Brand!Manager!&!CEO!(2!st)!
Myrorna! Projektledare!insamling!
Fjällräven! Hållbarhetsansvarig!!
Björn!Borg! Hållbarhetsansvarig!!
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Filippa!K! Hållbarhetskoordinator!och!inköpsansvarig!
Odd!Molly! Produktionschef!(hållbarhetsansvarig!inom!

produktion!och!levereras)!
Hennes!&!Mauritz!(H&M)! Sustainability!business!expert!
Houdini! PR5!och!kommunikationsansvarig!
!

4.4!Genomförande!av! intervju!och!efterarbete!
Samtliga& intervjuer&utfördes&på& liknande&sätt,&dock&genomfördes&två&av&åtta& intervjuer&
via&telefon&medan&resten&genomfördes&på&plats&hos&företagen.&Intervjun&började&med&en&
genomgång& av& vår& bakgrund& samt& studiens& syfte& för& att& respondenten& skulle& förstå&
intervjuns& syfte.& Om& respondenten& förstår& sammanhanget& är& det& enklare& att& förstå&
vilken&inriktning&svaren&kan&ha&och&intervjun&blir&därför&mer&effektiv&(Lantz,&2013).&Vid&
samtliga& intervjuer&närvarade&båda& författarna& förutom&vid& en& av& telefonintervjuerna.&
Båda& författarna& turades& om& att& hålla& i& intervjuerna.& Samtliga& respondenter& gav&
samtycke& för& att& spela& in& intervjuerna& och& alla& gav& även& samtycke& för& att& använda&
företagets& namn& och& sin& befattning& i& studien.& Inspelningarna& gav& oss& möjligheten& att&
kunna&återge&intervjuerna&i&sin&helhet&och&att&kunna&rikta&fokusen&och&lyssna&aktivt&på&
respondenten& under& intervjun.& Genom& att& lyssna& aktivt& bearbetar& man& det&
respondenten& säger& samtidigt& som& man& lyssnar.& I& och& med& detta& kan& respondenten&
känna&sig&mer&manad&till&att& fortsätta&berätta&mer& ingående&eftersom&denna&för&direkt&
gensvar&och&följdfrågor.&Är&intervjuaren&upptagen&med&att&till&exempel&anteckna&är&det&
lätt&hänt&att&vissa&saker&som&sägs& inte&blir&klargjorda&och&i&värsta& fall& icke&användbara&
för&studien&(Lantz,&2013).&!

Det&är&även&viktigt&att&bygga&upp&en&tillit&till&respondenten&så&att&denne&känner&sig&trygg&
med& att& berätta& om& sina& uppfattningar& kring& ämnet& (Ryen,& 2004).&Detta& genomfördes&
genom& att& bland& annat& ha& en& intervjuguide& med& ett& brett& perspektiv& i& början& där&
respondenten& fått& prata& om& företagets& generella& hållbarhetsarbete.& Sedan& övergick&
intervjun&till&ett&smalare&perspektiv&där&respondenten&pratade&om&cirkulär&ekonomi&och&
hur& denne& uppfattar& att& deras& företag& och& klädbranschen& ser& på& det.& Under& intervjun&
tänkte&vi&även&på&att&uppträda&tillmötesgående,&uppmärksamma&och&intresserade.&Detta&
för& att& öka& tilliten& till& oss& som& intervjuare& (Ryen,& 2004).& Beroende& på& den& tid&
respondenterna&kunde&ge&oss&har&intervjuerna&skiftat&mellan&35&minuter&till&75&minuter&
men&vi&anser&inte&att&detta&påverkar&vår&studie&avsevärt&då&vi&upplever&att&intervjuerna&
ändå& bibehållit& en& likartad& kvalité.& Vi& anser& inte& heller& att& variationen& mellan&
telefonintervju&och&intervju&på&plats&har&påverkat&kvalitén.&!

Transkriptionen&har&skett&ordagrant,&vissa&delar&transkriberades&inte&när&det&uppenbart&
pratades&om&något&som&belyste&studiens&ämne.&Skratt&markerades&ut&för&att&i&efterhand&
lätt&kunna&identifiera&eventuella&ironier&eller&dylikt.&!
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4.5!Bearbetning!och!analys!av!material !
När&transkriberingen&av&intervjuerna&var&utförda&bearbetades&det&insamlade&materialet.&
Detta&gjordes&genom&meningskoncentrering&som&bygger&på&en&typ&av&kodning.&Metoden&
valdes& för& att& på& ett& strukturerat& sätt& sammanfatta& det& empiriska& materialet.&
Meningskoncentrering&innebär&att&man&sammanfattar&intervjupersonens&uttalanden&till&
kortare& meningar.& Det& fokuseras& på& huvudinnebörden& av& långa& uttalanden& i& varje&
intervju& som& därefter& omformuleras& till& ett& fåtal& ord& eller& just& korta&meningar.& Detta&
gjorde& att& vi& enklare& kunde& analysera& våra& intervjuer& genom& att& leta& efter&
meningsenheter&som&ofta&nämndes&och&som&därmed&kunde& leda& fram&till&huvudteman&
(Kvale& && Brinkman,& 2014).& För& att& stärka& reliabiliteten& på& studien& gjordes&
meningskoncentreringen& av& båda& författarna&på& samtliga& åtta& intervjuer& för& att& sedan&
jämföras&så&att&inget&relevant&för&studien&förbisågs&under&bearbetningen.&De&förkortade&
meningarna& kategoriserades& och& tolkades& för& att& få& ett& djupare& och& en& mer& kritisk&
tolkning&av&det&bearbetande&materialet.&Detta&gjordes&för&att&utveckla&samband&mellan&
intervjuerna& och& de& mönster& som& hittades& utöver& det& som& sägs& ordagrant& (Kvale& &&
Brinkman,& 2014).& Då& en& text& i& form& av& en& intervjuskrift& är& baserad& på& det& språkliga&
betyder&det&inte&att&det&måste&vara&bundet&till&den&tidigare&intervjusituationen.&Därför&är&
det& viktigt& att& se& intervjuerna& som& en& text& som& är& öppet& för& tolkning& (Dalen,& 2015).&
Analysen&av&materialet&ledde&fram&till&våra&teman&kläder&som&resurs,&beteendeförändring,&
ansvar& och& överlevnad& och& förändrad& marknadssyn.& Citat& valdes& ut& från&
transkriberingarna&för&att&fånga&upp&väsentliga&delar&och&ger&läsaren&en&särskild&insikt&i&
vad&det&som&beskrivs&handlar&om&(Dalen,&2015).&&&

4.6!Etiska!aspekter!
Forskaretik&innebär&att&en&transparent&och&objektiv&granskning&av&resultatet&genomförs&
samt&att&alla&alternativa&tolkningar&testas&och&sedan&klart&redovisas.&Med&andra&ord,&god&
forskningsed.&De&resultat&som&slutligen&konkretiseras&får&inte&anpassas&efter&personliga&
syften& eller& omvärldens& förväntningar& (Kaijser& && Öhlander,& 2011).& Forskningsetik&
handlar& även& om& skyldigheten& mot& respondenten,& i& svensk& forskning& finns& det& fyra&
principer& att& följa.& Den& första& principen& är& informationskravet& vilken& innebär& att&
respondenten& ska& ha& blivit& informerad& om& studiens& syfte& samt& att& de& har& möjlighet&
hoppa& av& sin& medverkan.& Den& andra& principen& är& samtyckeskravet,& detta& innebär& att&
deltagarna&själva&har&rätt&att&bestämma&över&sin&medverkan.&De&två&sista&principerna&är&
konfidentialitetskravet& och& nyttjadekravet& vilka& innebär& att& de& personuppgifter& som&
samlas&in&ska&används&med&största&säkerhet&och&endast&användas&för&studien&(Bryman,&
2011).&Det&är&även&god&sed&att&erbjuda&anonymitet.&I&samtliga&intervjuer&bad&vi&dock&om&
att&få&använda&företagets&namn&och&respondentens&befattning.&Detta&medför&en&väldigt&
liten& anonymitet& eftersom& personerna& blir& spårbara.& Eftersom& vi& följde&
informationskravet&anser&vi&att&respondenterna&blev&så&pass& informerade&att&de&är&väl&
medvetna& om& studies& syfte.&De& bestämde& även& själva& att&medverka& i& studien.&Därmed&
anser&vi&att&det&är&godtagbart&att&de&inte&är&fullt&anonyma.&!

! !
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5.!Analys!
I& följande& avsnitt& presenteras& analysen& utifrån& de& teman& som& identifierandes& i&
materialet.&De&teman&som&beskrivs&är:&kläder&som&resurs,&beteendeförändring,&ansvar&och&
överlevnad& och& förändrad& marknadssyn.& Vi& vill& återigen& belysa& att& svaren& i& analysen&
utgår& ifrån& respondenternas& uppfattning& och& att& det& inte& nödvändigtvis& är& densamma&
som&företagets&syn.!!

5.1!Kläder!som!resurs!
Följande& tema& är& uppdelat& i& två& delar.& I& temat& finns& två& tydliga& uppdelningar& som&
förklarar& arbetet&med& cirkulär& ekonomi& och& synen&på& kläder& utifrån& respondenternas&
svar.&&För&att&se&kläder&som&en&resurs&är&det&viktigt&att&dels&samla&in&kläder&men&även&att&
återanvända& och& återvinna.& För& att& möjliggöra& återanvändning& och& återvinning& krävs&
det&hållbara&materialval&för&att&göra&arbetet&enklare.&Detta&leder&till&att&materialval&är&en&
viktig&del&för&att&se&kläder&som&en&resurs.&!

5.1.1!Insamling,!återanvändning!och!återvinning!
Av&de&företag&som&intervjuats&samlar&Myrorna,&H&M,&Filippa&K,&Houdini&idag&in&kläder&i&
butiken.& H&M& jobbar& idag& med& ett& projekt& kallat& Garment& Collecting,! vilket! är! ett&
samarbete& med& en& organisation& i& Tyskland& som& tar& emot& kläderna.& Plaggen& sorteras&
efter& skick& och& används& därefter& till& exempel& till& isolering& i& bilar,& industritrasor& eller&
säljs&vidare&som&secondhand.&En&liten&del&går&till&nya&kläder&inom&H&M:s&produktion.&Av&
de& insamlade&kläderna&blir&det&alltid&en& fraktion&som& inte&går&att& göra&något&med&och&
dessa& används& istället& till& förbränning& för& energi.& Ambitionen& är,& enligt& sustainability&
business&expert&på&H&M,&att&denna&insamling&i&förlängningen&ska&leda&till&att&återvinna&
de&kläderna&som&redan&finns&i&omlopp&eftersom&de&ser&kläderna&som&en&viktig&resurs:!

Vi&vill&verkligen&kunna&använda&kläderna&som&finns&i&omlopp,&att&kunna&
använda&det&som&råvara&för&att&göra&nya&kläder&(Sustainability&business&
expert,&H&M).&&

H&M& har& nyligen& lanserat& ett& projekt&World& Recycle& Week& där& H&M& uppmanar& sina&
kunder&i&hela&världen&att&lämna&in&kläder&de&inte&längre&använder.&Detta&är&deras&största&
hållbarhetsprojekt&hitintills.&!

Myrorna& får& in&väldigt&stora&volymer&kläder&varje&år&och&har& inte&möjlighet&att&varken&
sälja&eller&sortera&allting& i&Sverige.&Mycket&exporteras&och&deras&största&kunder& finns& i&
Polen.&Kläderna&sorteras&i&Polen&och&där&tar&olika&aktörer&hand&om&kläderna.&Kläderna&
säljs& inom& landet& eller& exporteras& till& behövande& länder&men& en& del& skickas& även& till&
återvinningsanläggningar.& Houdini& har& återvinningsboxar& i& sina& butiker& där& kunderna&
kan& lämna& in&använda&kläder.&Det& finns&även&en&möjlighet&att&skicka& in&sina&kläder& till&
Houdini.&Idag&får&de&in&ganska&små&volymer&men&de&tror&att&de&på&lång&sikt&kommer&att&
öka.&Björn&Borg&har&tidigare&testat&att&samla&in&kläder&men&fick&även&de&in&små&volymer&
och&valde&därför&att&inte&arbeta&vidare&med&insamlingen&i&butikerna.&Björn&Borg&tror&att&
en&anledning& till&varför&de& fick& in&små&volymer&kan&bero&på&att&konsumenterna& tycker&
det&är&pinsamt&att& lämna&tillbaka&använda&underkläder&och&sportkläder.& &Det&kan&även&
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ha&handlat&om&okunskap,& att&konsumenterna& inte&vet&om&möjligheten&eller&att&de& inte&
har&förståelse&för&att&kläderna&kan&komma&till&användning.&!

Projektledaren&från&Myrorna&menar&på&att&vissa&av&de&större&företagen&endast&satsar&på&
återvinning& eftersom& de& vill& säkerställa& sina& materialflöden& för& sina& egna& produkter.&
Problemet&menar&projektledaren&är&att&det&ur&miljösynpunkt&är&bättre&att&återanvända.&
Detta& för& att& det& används& färre& resurser,& energi& och& arbetskraft& när& en& produkt&
återanvänds& än& vid& tillverkning& av& produkter& från& både& nytt& och& återvunnet&material.&
Återanvändning& undviker& också& utsläpp& av& skadliga& ämnen& vilket& gör& återanvända&
produkter& till& mest& tilltalade& ur& miljösynpunkt,& stödjer& Castellani,& Sala,& && Mirabella&
(2015).& Projektledaren& utrycker& även& en& oro& för& vad& som& kommer& att& hända& med&
secondhand[butikerna& om& alla& företag& börjar& agera& efter& den& principen.& Om& alla&
företagen& samlar& in& textilierna& för& sitt& eget& bruk& finns& det& en& risk& att& secondhand[
butikernas& inflöde& minskas& avsevärt& vilket& kommer& påverka& deras& samhällsarbete.&
Enligt& avfallstrappan& ska& återanvändning& prioriteras& innan& återvinning,& innan&
återanvändning& ska& även& förebyggande& av& avfall& ske.& Ur& miljösynpunkt& bör& alltså&
företagen& se& till& att& återanvändning& av& kläderna& sker& innan& de& börjar& återvinna&
kläderna.&De&företag,&förutom&Myrorna,&som&idag&återanvänder&kläder&är&Filippa&K&och&
Houdini.& Filippa&K& har& en& egen& secondhand[butik&medan&Houdini& säljer& secondhand& i&
sina& vanliga& butiker.& H&M& har& idag& ingen& egen& secondhand[butik& och& har& inte& heller&
några&planer&på&det,&sustainability&business&expert&menar&istället&på:&!

Vi& vill& ha& kläderna& när& ni& är& färdiga&med& dem& så& att& vi& kan& göra& bra&
grejer&med&dem.&Det&är&jättebra&att&lämna&in&kläder&till&välgörenhet&som&
Myrorna.& Det& är& bra& ändamål& också,& vi& kan& till& exempel& ta& trasiga&
strumpor&och&underkläder,&saker&som&ändå&inte&lämnas&in&till&Myrorna.&&

Även& om&H&M& utåt& sett& pratar&mycket& om& återvinning& finns& det& en& förståelse& för& att&
återanvändning& och& secondhand& också& måste& prioriteras.& De& företag& som& idag& inte&
samlar& in& kläder& är& Fjällräven,& Swedish& Stockings,& Björn& Borg& och& Odd& Molly.& Detta&
beror& på& olika& anledningar&men& alla& tittar& på&möjligheterna& för& insamling& av& kläder& i&
framtiden.& Alla& respondenter& tycker& det& vore& bättre& om& en& nationell& infrastruktur& av&
insamling& fanns.& Fjällräven& hoppas& på& en& utveckling& för& en& nationell& infrastruktur& för&
insamling&av&kläder&istället&för&att&alla&klädmärken&skulle&samla&in&var&för&sig:&!

Ur&ett& långsiktigt&perspektiv& så&känns&det& inte&direkt&hållbart& om&varje&
enskilt&brand&ska&hitta&på&sin&egen&hantering&för&att&ta&tillbaka,&det&känns&
inte&så&effektivt&(Hållbarhetsansvarig,&Fjällräven).&&&

Detta& argument& stödjer& Ekström& och& Salomonson& (2014)& där& de& menar& på& att&
återvinning&och&insamling&av&kläder&i&Sverige&är&relativt&liten.&Detta&kan&förklaras&genom&
att&det&saknas&en&nationell& infrastruktur&kring&detta&(Ekström&och&Salomonson,&2014).&
Näst&intill&samtliga&respondenter&lyfter&i&intervjuerna&att&en&nationell&infrastruktur&kring&
insamling& av& kläder& saknas& och& är& något& som& skulle& behövas.& H&M& har& dock& nyligen&
lanserat& en& stor&kampanj,&World& recycle&week,& för& att& själva&börja& samla& in&ännu&mera&
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kläder.& Syftet& med& kampanjen& är& att& uppmärksamma& problematiken& och& skapa& en&
medvetenhet.&!

Filippa&K&menar&på&att&infrastrukturen&kring&textilåtervinning&är&idag&svår&att&påverka&i&
och& med& att& det& är& de& stora& företagen& som& utvecklar& fibrerna& som& egentligen& har&
makten.&Filippa&K&antyder&att& företagen&som&utvecklar& fibrerna& istället&borde& tillverka&
bättre& fibrer& som& är&mer& hållbara.& Filippa& K& tar& upp& ull& som& råvara& i& kläder& som& ett&
exempel&på&att&synen&på&hur&kläder&säljs&måste&förändras.&Att&se&ullen&i&kläderna&som&en&
råvara&och&en&resurs&som&ska&återvinnas&eller&återanvändas&istället&för&avfall.!

5.1.2!Materialval !!
Samtliga& respondenter& antyder& att& materialval& är& en& viktig& del& för& den& cirkulära&
ekonomin.& Filippa&K& berättar& att& idag& innehåller& kläder& olika& blandningar& av&material&
och&det&resulterar& till&att&det&är&svårt&att&återvinna& textilier& till& fibrer& igen.&Björn&Borg&
förklarar&att&det&krävs&i&princip&100&procent&bomull&i&ett&plagg&för&att&kunna&återvinna&
bomullsfibrerna& och& blandmaterialen& i& kläder& gör& det& därför& svårt& för& en& framtida&
återvinning.&Samtliga&respondenter&är&eniga&om&att&det&krävs&ytterligare&forskning&kring&
tekniker&som&kan&separera&dessa&blandmaterial.&&&!

Alla&respondenter&lyfter&att&det&är&viktigt&att&välja&hållbara&material&i&produktionen.&Vad&
hållbara&material&innebär&råder&dock&delade&åsikter&om.&Houdini&menar&på&att&polyester&
och&naturfiber&är&de&bästa&materialen& för&dem&att& jobba&med,&så& länge&materialen& inte&
blandas.& Fördelen& med& att& använda& polyester& framför& naturfiber& är& att& den& genom&
kemiska&processer&kan&återskapas&och&därmed&används&oändligt&många&gånger:&&!

Den&blir&inte&försämrad&i&kvalité&och&funktion&så&den&är&brilliant&att&jobba&med&på&
det&sättet&och&man&behöver&inte&ta&upp&någon&ny&råolja&för&att&göra&den&för&att&vi&
har&sjuka&mängder&polyester&redan&i&världen&så&det&går&att&leva&länge&på&den&(PR:
Kommunikatörsansvarig,&Houdini).&&!

Flera& av& respondenterna& inklusive& Houdini& berättar& att& naturfibrer& idag& går& att&
återvinna&men&fibern&blir&kortare&och&kortare&för&varje&gång&och&till&slut&går&den&inte&att&
återvinna&mer.&Houdini&använder& idag&både&polyester&och&naturfiber&men& i&nuläget&är&
polyester&att&föredra&ur&det&cirkulära&synsättet.&Houdini&är&medvetna&om&problematiken&
kring&att&polyester&släpper&ifrån&sig&plastpartiklar&som&hamnar&i&haven.&De&arbetar&med&
detta& och& försöker& tillsammans& med& bland& annat& Fjällräven& hitta& lösningar.& De& båda&
respondenterna&berättar&att&de&alltid&väljer&den&bästa&kvalitén&av&materialet& för&att& så&
lite&partiklar&som&möjligt&ska&släppas&ifrån.!

Swedish&Stockings&och&flertalet&av&respondenterna&antyder&att&kvalitén&på&kläder&också&
kan& vara& en& del& av& arbetet& med& hållbara& materialval.& Swedish& Stockings& berättar& att&
istället& för& att& jobba&med& råmaterialet& jobbar& de& snarare&med& att& hålla& en&hög& kvalité&
som&får&varan&att&ha&en&längre&livslängd.&Swedish&Stockings&garanterar&minst&90&procent&
återvunnet&material&i&strumpbyxorna&men&hamnar&ofta&på&en&något&högre&procent.&Detta&
är&ett&hållbart&materialval&i&sig&eftersom&de&endast&behöver&använda&en&liten&andel&nya&
resurser.&Även&Odd&Molly&menar&på&att&det&är&viktigt&att& jobba&med&hög&kvalité&för&det&
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cirkulära&arbete&och& för&klädernas& livslängd.&Odd&Molly&har&även&de&börjat& jobba&med&
återvunnen&polyester.&När&de&väljer&syntetmaterial&försöker&de&välja&återvunnet:!

Det&finns&mycket&komplikationer&runt&att&återvinna&textila&material.&Och&
vi&jobbar&väldigt,&väldigt&mycket&med&bomull.&Just&återvunnen&bomull&är&
inte& direkt& något& som& finns& att& få& tag& på& idag.& Så& där& vi& använder&
syntetmaterial&tittar&vi&på&att&försöka&välja&återvunnet&(Produktionschef,&
Odd&Molly).&&

Samtliga& respondenter& lyfter& att& det& är& viktigt& att& tänka& på& att& välja& hållbara&material&
redan&vid&designfasen.&Houdini&har&hårda& interna& regler&vid&designfasen&och&designar&
alltid& produkter& som& är& cirkulära& i& slutändan.& Ellen& MacArthur& Foundation& (2015)&
styrker& detta& och& menar& att& en& nyckelfaktor& för& cirkulär& ekonomi& är& att& ha& ett&
nytänkande&vid&designfasen.&Att&från&början&se&till&slutproduktens&syfte&och&användning&
och&att& istället&utifrån&det&välja&material&som&är&mer&hållbart&utifrån&cirkulär&ekonomi&
(Ellen&MacArthur&Foundation,&2015).&Fjällräven&menar&att&det&under&designfasen&finns&
otroligt&mycket&att&påverka&för&att&en&produkt&ska&bli&mer&hållbar&och&det&är&också&där&
som&det&är&viktigt&att&påverka.&Under&designfasen&väljs&materialen&och&kvalitén& för&en&
produkt.& Fjällräven& fortsätter& att& berätta& att& de& arbetar& på& att& deras& designers& ska& ha&
olika&riktlinjer&att&följa&för&att&göra&en&produkt&mer&tidlös,&kvalitets[&och&materialmässigt&
hållbar:!

Vi& pratar& fortfarande& ganska&mycket& om& vilka&material& som& är& bättre&
eller&sämre&ur&andra&synvinklar&än&hur&det&kan&vara&cirkulärt.&Men&vi&har&
också&börjat&värdera&material&utifrån&hur&de&kan&återanvändas&i&någon&
av& den& tekniska& eller& biologiska& cirkeln& (Hållbarhetsansvarig,&
Fjällräven).&&

Samtliga&respondenter&känner&att&det&finns&mycket&kvar&att&göra&innan&de&kan&kalla&sig&
helt&cirkulära.&Filippa&K&och&Fjällräven&menar&på&att&vara&cirkulära&handlar&om&att&vara&
så&resurseffektiva&som&möjligt.&Filippa&K&berättar&att&det&blir&viktigt&att&tänka&"cirkulär&
design"&för&att&ens&kunna&sluta&cirkeln&och&att&vid&designen&redan&tänka&att&produkten&
ska& kunna& återvinnas.& Att& vara& cirkulära&menar& några& av& respondenterna& är& att& hålla&
plagget&vid&liv&och&till&exempel&informera&kunden&om&hur&det&köpta&plagget&ska&skötas&
eftersom&det&kan&bestå&av&så&många&material.&Eller&att&lämna&in&till&en&secondhand[butik&
när& man& har& tröttnat& på& produkten.& Houdini& menar& att& om& fokus& endast& ligger& på&
återanvändning&av&kläder&kan&det&resultera&till&att&plagget&slutligen&kommer&att&slängas&
och&då&går&det&egentligen&inte&kalla&det&för&en&cirkulär&process:&&!

Det&är&många&som&pratar&om&att&de&har&cirkulära&produkter&men&då&är&
det&att&den&här&bomulls& t:shirten&kan&bli& en&disktrasa&men& sen&blir&den&
ändå&skräp&till&slut.&Den&blir&bara&cirkulär&en&stund,&det&är&liksom&inte&på&
riktigt.&(PR:kommunikatörsansvarig,&Houdini).&&
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Samtliga&respondenter&är&väl&medvetna&om&att&återvinna&det&som&produceras&är&viktigt&
för&att&kunna&sluta&cirkeln.&Mycket&av&det&som&samlas&in&idag&går&inte&att&producera&nya&
kläder&av&eftersom&materialen&inte&kan&brytas&ner&till&fibrer.&Detta&skapar&en&modell&som&
inte& är& cirkulär.& H&M& är& en& av& respondenterna& som& satsar& på& att& sluta& cirkeln,&
sustainability& business& expert& på&H&M&menar& på& att& det& är& kostsamt& att& leda&mot& en&
cirkulär&ekonomi&men&det&är&en&viktigt&investering&för&framtiden.&Fjällräven&berättar&att&
det&finns&en&viss&prispress&med&att&göra&en&hållbar&produkt&ur&alla&parametrar&och&vill&
att& konsumenterna& ska& förstå& att& prislappen& ibland& kan& vara& en& kvalitetsindikator.&
Houdini&menar&på&att&det&är&viktigt&med&transparens&som&att& till&exempel&skriva&ut&på&
kläderna&vart&de&görs,&vad&de&innehåller,&hur&mycket&som&är&återvunnet.&I&och&med&det&
kan& kunden& förstå& vad& de& betalar& för.& Björn& Borgs& hållbarhetsansvarige& berättar& att&
ekologisk&bomull&är&dyrare&är&konventionell&bomull&men&att&ett&mer&hållbart&materialval&
ändå& ger&mer& positiva& effekter& i& slutändan& än& själva& kostnaden.& Björn& borg&menar& att&
trots&att&hållbara&materialval&kan&krocka&med&vissa&ekonomiska&mål&är&det&viktigt&att&ha&
de&hållbara&alternativen&högst&upp&på&agendan.!

5.2!Beteendeförändring!!
För& att& öka& volymen& av& insamlade& kläder& behövs& en& beteendeförändring& hos&
konsumenterna.& Idag& slängs&det,& som& tidigare&nämnt,& cirka&8&kg&kläder&per&person/år&
och& av& dessa& skulle& cirka& 60& procent& kunna& återanvändas.& Enligt& Swedish& Stockings&
grundare&är&en&beteendeförändring&hos&konsumenterna&väsentligt:&!

Beteendeförändring&hos&konsumenterna&är&A&och&O,&att&de&följer&med&på&
vårt& kommande& initiativ& och& att& skicka& in& strumpbyxor& ska& vara& lika&
självklart& som& att& panta& flaskor& i& slutändan.& Det& ska& kännas& väldigt&
onaturligt&att&slänga&ett&par&nedbrytbara&strumpbyxor&i&papperskorgen.&&

De&känner&också&av&att&det&finns&en&stor&del&människor&som&inte&tänker&på&att&det&skulle&
kunna& gå& att& återvinna& textilier& och& att& det& är& förståelsen& som& måste& arbetas& med&
framöver.& De& tycker& dock& att& företagen&måste& ta& ansvaret& först& och& göra& de& hållbara&
alternativen& tillgängliga& och& mer& åtråvärda.& För& att& en& beteendeförändring& ska& ske&
behöver& konsumenterna& mer& kunskap& och& information,& vilket& alla& respondenter& är&
eniga& om.& Vem& som& har& ansvaret& över& detta& skiljer& sig&mellan& respondenterna.& H&M&
berättar& att& när&de& försökt&nå&ut& till& konsumenterna&med& information&om&återvinning&
har& konsumenterna& inte& tagit& emot& informationen.& När& de& istället& försökt& integrera&
konsumenterna& i&deras&hållbarhetsarbete,& så&som&att&de&kan& lämna& in&sina&kläder,&har&
det& fungerat& mycket& bättre.& Kommunikatören& på& Houdini& tror& att& det& finns& en& viss&
okunskap& hos& konsumenterna,& att& de& inte& har& så& bra& koll& på& textilåtervinning& vilket&
också&Ekström&och&Salomonsson&(2014)&antyder&att&det&är&därför&kläder&slängs.&!

Alla& respondenter& svarar& att& det& är& bra& om& konsumenterna& visar& sitt& stöd,& eller&med&
andra&ord&att&de&visar&att&det&finns&en&efterfrågan.&Konsumenternas&stöd&är&dock&inte&det&
enda&som&styr:&!
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Det& är& klart& att& konsumenterna& styr& otroligt& mycket& eftersom&
konsumenterna& styr,& till& viss& del,& tillgången.& Företagen& vill& ju& göra& det&
som& konsumenterna& frågar& efter.& Samtidigt& så& går& det& ju& andra& hållet&
också,& att& konsumenterna& vill& ha& det& som& finns& att& tillgå&
(Produktionschef,&Odd&Molly).&&

För&att&konsumenterna&ska&vilja&ha&det&mer&hållbara&alternativet&anser&respondenterna,&
som&ovan&nämnt,&att&konsumenterna&behöver&mer&kunskap&och&förståelse.&Björn&Borgs&
hållbarhetsansvarig&menar&på&att&det&handlar&om&att&informera&konsumenterna&om&att&
hantera&sina&kläder&på&bästa&möjliga&sätt&så&att&de&håller&så&länge&som&möjligt.&Det&kan&
till&exempel&handla&om&att&ge&tvättråd&eller&till&och&med&att&uppmana&till&att&tänka&över&
sina& konsumtionsmönster.&Myrornas& projektledare& understryker& även& att& det& handlar&
om&att&konsumenterna&måste&använda&det&de&redan&har&och&sedan&att&använda&det&så&
länge&det&går,&annars&blir&det&inte&cirkulärt.&!!

Ett& sätt& att& uppmuntra& konsumenten& till& att& lämna& in& kläder,& enligt& Odd& Mollys&
produktionschef,& är& genom& applikationen& Cirqle.& Applikationen& går& ut& på! att&
konsumenten&lämnar&in&kläder&hos&en&second&hand&butik&och&sedan&får&konsumenten&en&
rabatt&den&kan&använda&hos&ett&av&klädföretagen&som&samarbetar&med&appen.&Odd&Molly&
för& fram& sitt& samarbete& med& Cirqle& och& eftersom& de& inte& har& någon& egen& insamling&
uppmuntrar& de& sina& kunder& att& samla& in& via& applikationen& och& de& insamlingsaktörer&
som&är&med& istället.&Filippa&K&har&även&ett& samarbete&med&Cirqle&men&det&är& inget&de&
nämner&under&intervjun.&Myrorna&är&med&på&så&sätt&att&konsumenten&kan&lämna&in&sina&
kläder&hos&dem.&Enligt&Myrornas&projektledare&har&applikationen&inte&fungerat&och&det&
är&bara&ett&fåtal&som&använder&den:&&!

För&att&det&ska&bli&intressant&och&användbart&så&måste&det&vara&en&kritisk&
massa& som& använder& den,& som& börjar& like:a& och& rate:a,& så& att& det& blir&
trafik.&Den&fick&aldrig&det&uppsvingen.&

Myrorna& trycker& på& att& företagen& måste& driva& på& och& göra& projektet& till& något& som&
faktiskt& används& av& konsumenterna,& vilket& inte& har& gjorts.& Enligt& projektledaren& på&
Myrorna&handlar&det&inte&bara&om&att&konsumenten&ska&öka&sin&förståelse&och&därmed&
uppnå& en& beteendeförändring.& Företagen& måste& även& få& en& ökad& förståelse& för&
människans& beteende.& Konsumtion& idag& är& ett& sätt& att& utrycka& sig& och& att& köpa& något&
nytt& kan& vara& en& positiv& känsla& som& lyfter& humöret& menar& projektledaren.& Det& finns&
många& studier& som& visar& på& att& konsumtion& idag& har& blivit& ett& sätt& att& identifiera& sig.&
Genom&konsumtion&kan&man&förändra&sig&eller&hitta&sig&själv&(Ekström&&&Salomonsson,&
2014).& Projektledaren& tror& även& att& det& är& svårt& att& nå& en& beteendeförändring& utan&
någon&form&av&reglering,&likande&de&regleringar&som&idag&finns&för&PET[flaskor.!

5.3!Ansvar!och!överlevnad!!
Samtliga& respondenter& anser& att& en& omställning& till& cirkulär& ekonomi& är& något& som&
företagen&kommer&vara&tvungna&att&göra&för&att&överleva:&!
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Jag&tror&att&de&företag&som&inte&anammar&cirkulär&ekonomi&kommer&att&
ha&svårt&att&klara&sig,&det&kanske&handlar&om&30&år&eller&något&sånt&där.&
Företagen&måste&ta&ansvar&och&titta&på&sin&affärsmodell&och&säkerställa&
råvaru:försörjningen.&Det&går&inte&att&bara&ta&ut&och&ta&ut&från&planeten,&
det&går&inte&(Hållbarhetskoordinator,&Filippa&K).&&

Även&H&M&menar&på&att&det&inte&går&att&konsumera&resurser&som&det&i&nuläget&görs.&För&
att& de& ska& kunna& överleva& anser& de& att& de&måste& ställa& om& och& kunna& återvinna& och&
spara& på& resurser.& Likaså& Björn& Borgs& hållbarhetsansvarig& tror& att& om& man& inte& tar&
hållbarhet&på&allvar&kommer&klädföretagen&kanske&inte&finnas&kvar&om&femtio&år&och&att&
det& därmed& är& en& nödvändighet& att& ställa& om.& Företagen& har& kommit& olika& långt& i&
omställningen.&Ett&flertal&av&respondenterna&lyfter&Filippa&K&och&Houdini&att&de&ligger&i&
framkant&med&deras& stora&andelar&av&återvunnet&material,& försäljning&av& second&hand&
och&uthyrning&av&kläder.&H&M&har&precis&lanserat&sin&största&kampanj&någonsin&för&att&
samla&in&kläder&i&hela&världen.&De&andra&aktörerna&är&väl&medvetna&om&att&de&står&inför&
en&omställning&men&har&av&olika&anledningar&inte&kommit&lika&långt.&!

Eftersom& klädföretag& har& stor& påverkan& på& jorden& och& klimatet& vill& Björn& Borg& ta& ett&
ansvar,&de&tror&också&att&deras&intressenter,&konsumenter&som&aktieägare,&och&anställda&
förväntar&sig&att&de&tar&ett&ansvar:&!

Utgångspunkten& för& oss& är& att& vi& har& ett& ansvar& eftersom& vi& är& ett&
klädbolag& och& klädbolag& har& väldigt& stor& påverkan& på& jorden& och& på&
klimatet.&Det&står&för&en&stor&del&av&koldioxidutsläppet,&det&står&för&en&del&
av& vattenförbrukningen& i& världen& och& det& står& för& den& stor& del& av&
kemikalieanvändningen.&&Vi&är&en&aktör&i&den&branschen&och&vi&vill&ta&vårt&
ansvar.& Insikterna&blir&också&större&och&större&att&vår& jord&inte&kommer&
att&klara&av&att&vi& fortsätter&bete&oss&som&vi&gjorde& igår,&utan&det&krävs&
ett&annat&beteende&(Hållbarhetsansvarig,&Björn&Borg).&&

Myrornas& projektledare& tycker& att& modeföretagen& absolut& har& ett& ansvar.& Att& vara&
transparant&kan&vara&ett&sätt&att&visa&att&man&som&företag&tar&ansvar,&visa&vad&målen&är&
och& vad& som& görs.& Även& Björn& Borgs& hållbarhetsansvarig& tror& att& företag& bör& vara&
transparanta& för&att&visa&att&de&tar&ansvar.&H&M&inser&att&de&med&deras&storlek&har&en&
stor&makt&över&vad&som&sätts&på&marknaden&och&därmed&ett&stort&ansvar,&som&de&även&
anser&har&börjat&ta.&Företagen&måste&med&andra&ord&vara&de&som&tar&initiativet:&!

Klädbranschen&måste&göra&det&mer&tillgängligt&och&åtråvärt&och&stå&för&
innovationen& och& den&måste& göras& kreativt& så& att& konsumenterna& inte&
känner&att&det&är&ett&stort&motstånd&att&följa&efter&(Swedish&Stockings).&

Odd& Mollys& produktionschef& tycker& att& ansvaret& är& delat& mellan& konsumenterna& och&
företagen.&Konsumenterna&kan&styra&väldigt&mycket&samtidigt&som&företagen&också&har&
ett& stort& ansvar.&De& tycker& inte&att&de& ligger&på&deras&ansvar&att&kläderna&kommer& till&
någon& insamling& mer& än& att& de& uppmuntrar& konsumenterna& att& lämna& in& kläder& via&
applikationen&Cirqle.&Både&Houdinis&kommunikatör&och&Fjällrävens&hållbarhetsansvarig&
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tycker&däremot&att&det&är&svårt&att&lägga&ett&för&stort&ansvar&på&konsumenterna&och&att&
ansvaret&måste& ligga&på& företagen.&Om&konsumenterna& ska& ta& ansvaret&behöver&de&ha&
stor&kunskap&om&området&vilket&är&svårt&att&kräva&av&dem.&Enligt&Houdini&och&Fjällräven&
ska& konsumenten& inte& behöva& välja& mellan& hållbart& eller& icke& hållbart,& företaget& ska&
redan&ha&valt&hållbart&som&enda&alternativ.&Huvudansvaret&bör&alltså&ligga&på&företagen&
men& myndigheter& och& organisationer& har& också& ansvar& genom& reglering& och&
informationsspridning.& & Hållbarhetskoordinatorn& på& Filippa& K& menar& på& att& det& är&
myndigheternas&och&företagens&ansvar.&Filippa&K&anser&att&de&har&ett&ansvar&men&att&det&
behövs& regleringar& uppifrån& för& att& underlätta& och& skynda& på& samtidigt& som&
konsumenterna& fortfarande& har& en& roll.& Konsumenterna& behöver& visa& stöd& i& vad& de&
tycker&är&viktigt&och&vad&de&vill&ha.&!

Flera& av& respondenterna& lyfter& även& fördelar&med& att& ha& hållbara& grundvärderingar& i&
företaget.&Houdini&menar&på&att&om&man&har&en&hållbar&affärsmodell& från&grunden&blir&
det&inte&en&lika&stor&omställning&mot&en&mer&cirkulär&affärsmodell.&Klädföretag&som&inte&
har& en& hållbar& grundvärdering& från& start& och& som&nu& försöker& anamma&den& cirkulära&
affärsmodellen&står&inför&en&större&omställning&och&det&tar&därför&längre&tid&för&dem&att&
ställa&om.&!

Björn&Borg&antyder&att&det&krävs&en&omställning& för&klädföretagen&eftersom&de&har&en&
sådan&stor&miljöpåverkan&och&det&går& inte&att& förbruka&resurser&som&vi&gör& idag.&Både&
Houdini&och&Filippa&K&menar&på&att& ett& företag&måste& se&på&allt&holistiskt.&Varje& steg& i&
produktionskedjan& ska& vara& hållbar& för& att& man& ska& kunna& leda& mot& en& cirkulär&
ekonomi.&!

Det& är& så& otroligt& viktigt& för& varje& textilföretag& att& titta& holistiskt.& Det&
handlar& inte& bara& om& livscykelanalys,& det& handlar& om&
resursförbrukningen,& hur& kan& man& effektivisera,& vad& har& det& för&
påverkan.& Just& nu& i& textilvärlden& så& pratar& vi& om& fram& till& en& viss& del& i&
värdekedjan,& men& tittar& inte& på& helheten.& (Hållbarhetskoordinator,&
Filippa&K).&&&

Alla& respondenter& ser& positivt& på& cirkulär& ekonomi& och& tror& att& det& är& något& som&
klädföretag&måste& leda&mot& i& framtiden.&Alla&menar& på& att& det& kommer& krävas& för& att&
kunna&ha&kvar&ett& företag& som&har&en& sådan&stor&påverkan&på&miljön&som&klädföretag&
har.& Eftersom& alla& respondenter& har& så& pass& olika& målgrupper& har& de& givetvis& olika&
utmaningar&hur&de&ska&bli&mer&cirkulära.&Björn&Borg&menar&på&att&det&är&viktigt&att&förstå&
alla&delar& i&sin&verksamhet&och&hur&delarna&kan&bli&cirkulära&och&att&utifrån& företagets&
förutsättningar&jobba&mot&en&mer&hållbar&verksamhet.&!

5.4!Förändrad!marknadssyn!
Alla&respondenter&säger&sig&vara&positiva&till&uthyrning&i&framtiden&och&flera&antyder&att&
synen& på& konsumtionen&måste& förändras.& Både& Houdini& och& Fjällräven& pratar& om& att&
deras&kunder&i&första&hand&köper&deras&produkter&för&en&viss&upplevelse:&!!!
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Alla&som&köper&en&viss&del&av&våra&produkter&de&köper&ju&sig&egentligen&en&
önskan& om& att& vara& ute& eller& alltså& de& köper& sig& frihetsupplevelsen&
(Hållbarhetsansvarig,&Fjällräven).&&

Ur&det&perspektivet&behöver& inte&konsumenten&äga&produkten&för&att&den&ska&uppfylla&
sitt&syfte&utan&snarare&att&det&finns&en&tillgång&till&produkten&när&konsumenten&behöver&
den.&Projektledaren&på&Myrorna&lyfter&också&att&det&i&framtiden&snarare&kommer&att&bli&
att& vi& konsumerar& tjänster& istället& för& varor& och& att& det& blir& en& affärsmodell& för&
framtiden.&Projektledaren&fortsätter&att&berätta&att&det&handlar&om&att&frikoppla&tillväxt&
och&materialuttag,&att&växa&utan&att&hela&tiden&behöva&utvinna&nya&råvaror.&&&&!

Man&måste&hitta&smarta&affärsmodeller,& jag&tror&det&är& jätteviktigt.&För&
någonstans& handlar& det& om,& hur& optimerar& vi& resurser& genom& att&
återanvända&kläder?&(Projektledare,&Myrorna).&&

Houdini&och&Filippa&K&är& två&av&respondenterna&som&har&börjat&med&uthyrning.&Sedan&
2013& har& Houdini& hyrt& ut& skalkläder& och& intresset& ökar& för& varje& år.& Houdini& började&
med& uthyrning& för& att& minska& miljöpåverkan& ytterligare& och& för& att& ge& ett& annat&
konsumtionsalternativ&till&kunderna.&Många&som&hyr&är&de&som&exempelvis&åker&skidor&
och& bara& behöver& plaggen& under& någon& vecka.& Genom& uthyrning& slipper& de& ha& dessa&
plagg&hemma&vilket&sparar&plats.&Kommunikatören&på&Houdini&tror&mycket&på&uthyrning&
i&framtiden&och&menar&på&att&konsumtion&snarare&måste&innebära&att&erbjuda&tillgången&
till& varan& av& aktiviteten& och& upplevelsen.& Filippa& K& startade& sin& uthyrning& som& en&
aktivitet& för& att& kunna& uppnå& exakta& inköpssiffror& i& deras& cirkulära& affärsmodell&men&
även&för&att&minska&konsumtion&och&miljöpåverkan.&Hållbarhetskoordinator&på&Filippa&K&
menar& på& att& detta& är& ett& nytt& sätt& att& tänka& och& att& det& är& ett& nytt& affärsområde& som&
kommer&bli& viktigt& för& framtiden.&De& som&hyr& ser&på&det&väldigt&positivt&och&kläderna&
lånas& ofta& inför& fest.& Eftersom& denna& affärsmodell& är& så& pass& ny& så& tar& det& tid& för&
konsumenterna&att& förstå.&Houdini&menar&på&kunskapen&om&uthyrning&kommer& ta& tid&
och&företag&kommer&att&behöva&hjälp&med&detta&och&berättar&att&mycket&handlar&om&att&
förändra&sättet&att&se&på&konsumtion.&!

Man&är&van&att&hyra&skidor&men&man&är& liksom& inte& så&van&att&hyra&en&
skidjacka.&Men&sådana&processer&tror&jag&kommer&ta&tid.&Men&kunskapen&
är&en&stor&bit&som&man&skulle&behöva&ha&hjälp&med.&Vi&skulle&behöva&en&
samhällsinformation&vilket&är&sjukt&svårt& idag&med&dagens&olika&medier&
som&man&väljer&själv&(PR:Kommunikatörsansvarig,&Houdini.)&&&

Produktionschef&på&Odd&Molly&ser&positivt&på&uthyrning.&Men&menar&också&på&att&trycka&
på&att&fler&ska&hyra&kläder&och&inte&köpa&kläder&blir&nästan&en&motsägelse&mot&att&vara&
ett& framgångsrikt& företag&om&man&är&ett& företag&som&tjänar&pengar&på&att&sälja&kläder.&
Produktionschef&på&Odd&Molly&tror&att&det&kommer&handla&om&att&hitta&andra&vägar&att&
tjäna&sina&pengar&i&framtiden.&Samtidigt&ligger&det&mycket&i&konsumentbeteenden&som&är&
svåra&att&förutse&över&hur&de&kommer&att&utvecklas.&Ur&miljösynpunkt&för&hela&samhället&
menar&Odd&Molly&på&att&det&är&nödvändigt&att&jobba&cirkulärt&på&alla&tänkbara&sätt.&&
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Man&måste&ha&med&sig&de&tankarna&i&allt&man&gör.&Det&blir&samtidigt&en&
motsägelse& för& modeföretaget,& eller& för& alla& företag& som& tillverkar&
produkter,& för& att& egentligen& leva& på& ett& rätt& sätt& ska& man& ju& inte&
konsumera&så&mycket.&Jag&tror&mer&och&mer&på&sådana&här&initiativ&som&
uthyrning&och&lånegarderoben.&(Produktionschef,&Odd&Molly.)&&&&&&&&

De&respondenter&som& inte&hyr&ut&kläder& idag&ser&positivt&på&uthyrning&men&menar&att&
vissa&produkter&är&svårare&att&hyra&ut&än&andra.&Det&är&också&anledningen&till&att&de&inte&
är&där&än.&&&&&

Sen& så& tror& jag& att& det& kommer& vara&mer& eller&mindre& enkelt& för& olika&
typer& av& produkter.& Vissa& produkter& ägnar& sig& spot& on& på& det.&
(Hållbarhetsansvarig,&Fjällräven).&&

Samtliga&respondenter&antyder&att&det&är&svårt&att&påverka&konsumentbeteenden&men&
det& är&där& som&något&måste& göras& för& att& kunna& förändra&marknaden&mot& en& cirkulär&
ekonomi.& Även& om& det& är& ett& delat& ansvar& att& förändra& marknaden& så& menar&
produktionschef&på&Odd&Molly&att& företag&vill& tillverka&det&konsumenterna&frågar&efter&
samtidigt&som&det&går&åt&andra&hållet,&att&konsumenterna&köper&det&som&finns&att&tillgå.&&!

Respondenterna&anser&även&att&det&är&svårt&att&gå&över&till&en&cirkulär&ekonomi&eftersom&
tekniken,&enligt&dem,&inte&finns&idag.&Det&som&hindrar&företagen&från&att&satsa&ännu&mer&
på&återvunna&material&är&bristen&på&fungerande&tekniker&för&att&separera&blandmaterial.&
När& Swedish& Stockings& tidigare& försökte& hitta& tekniker& för& att& reparera& fibrerna& i&
strumpbyxorna& fick&de& svarat& ett&det& inte&gick.&Nu&har&de& själva&börjat&nysta& i&det& lite&
mer& och& insett& att& det& finns& tekniker& som& skulle& kunna& appliceras& på& strumpbyxorna&
men&att&det&är&väldigt&dyrt.&Enligt&Johansson&&&Ljungholm&(2014)&finns&det&utvecklade&
tekniker& för& att& separera& polyamid& och& polyester& men& att& dessa& inte& används.& Två&
forskare& från& Deakin& University& Australia& tog& 2015& fram& en& metod& för& att& separera&
polyester[& och& bomullsblandningar.& En& enkel& metod& som& även& är& miljövänlig.& Dessa&
metoder& används& inte& på& storskalig& nivå,& antagligen& för& att& de& är& tidskrävande& och&
kostsamma&i&nuläget.&Swedish&Stockings&menar&på&att&när&det&är&för&dyrt&säger&folk&att&
det& inte& finns& och& att& det& inte& går.& Enligt& dem& skulle& det& dock& kunna& finnas& sätt& att&
finansiera&det&om&flera&aktörer&gick& ihop&och&därmed&göra& tekniken& tillgänglig& för& fler&
aktörer&Även&H&M&menar&på&att&det&är&viktigt&att&gå&ihop&och&visa&att&det&faktiskt&finns&
flera& som&efterfrågar& tekniken.& Samtidigt& förstår&de& att&de& själva&har& en& stor& roll& i& det&
hela:&!

Vi&vill&ju&ha&de&här&lösningarna,&de&ligger&liksom&i&framtiden&att&de&kanske&
skulle& komma& om& tio& år&men& vi& vill& ju& ha& dem& om& fem& år& eller& kanske&
ännu&tidigare.&Så&att&om&vi&vill&det&och&om&andra&företag&vill&det&då&måste&
vi&nog&stötta&det&och&driva&på&den&utvecklingen.&Där&tror&jag&definitivt&vi&
har&en&roll&att&spela&(Sustainability&business&expert,&H&M)&

Enligt& Swedish& Stockings& finns& kunskapen&om&hur&man& separerar&men& att& efterfrågan&
inte&är&tillräckligt&stor&för&att&den&kunskapen&ska&nås&ut.&Går&flera&aktörer&ihop&finns&det&
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möjlighet&att&göra&skillnad.&Oftast&vill&dock&företagen&ha&snabba&lösningar&vilket&gör&att&
processen&för&bra&tekniker&saktas&ner.!

Det&är&så&himla&intressant&att&höra&att&alla&vill&det&men&på&pappret&är&det&
så&här,&det&finns&ingen&efterfrågan&men&det&finns&det&ju.&Det&är&bara,&jag&
tror& bara& att& folk,& det& blir& så& med& forskning.& Den& känns& så& himla&
trögflytande&och&att&det& tar& så& lång& tid&och&det&är& så&mycket&byråkrati,&
det& gör& att& man& försöker& hitta& genvägar& istället& och& att& man& ger& upp&
litegrann&(Swedish&Stockings).&&

Det& finns& uppenbarligen& en& efterfrågan& men& den& syns& inte.& Idag& träffas& flera& av&
klädföretagen& i&olika&nätverk& för&att&dela&erfarenheter&men&också& för&att& titta&på&vilka&
lösningar& som& finns& idag.& Hållbarhetsansvarige& på& Fjällräven& tror& att& dessa& träffar& är&
viktiga&och&att&lösningarna&måste&kommas&på&tillsammans.&Om&detta&gjordes&mer&skulle&
de& antagligen& kunna& komma& längre& i& arbetet& tror& hållbarhetsansverige& på& Fjällräven.&
Flera&samlade&aktörer&blir&även&en&starkare&röst&som&kan& trycka&på& för&mer& forskning&
kring&förbättrade&och&kommersiella&tekniker&på&den&internationella&marknaden.!!

! !
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6.!Avslutande!diskussion!
I& följande&avsnitt&belyses&de& svårigheter& som&uppstår& i& arbetet&med&cirkulär&ekonomi.&
Det&finns&även&skillnader&i&synen&på&kläder&som&resurs&vilket&diskuteras&i&avsnittet.&Ur&
analysen&har&beteendeförändring& identifierats&som&en&avgörande& faktor& för&att&gå&mot&
ett&mer&ekologiskt&hållbart&samhälle.&Avsnittet&diskuterar&hur&konsumtionsmönster&kan&
brytas,&hur&beteendeförändring&kan&ske&och&hur&klädföretagen&ser&på&ansvar.&Detta&tas&
upp& i& diskussionen& då& respondenterna& själva& lyfte& konsumtion,& beteendeförändringar&
och& ansvar& under& intervjuerna& som& viktiga& teman& att& arbeta& vidare& med.& Slutligen&
diskuteras& den& omställning& samhället& står& inför& för& att& kunna& anamma& den& cirkulära&
ekonomin.&!

Synen& på& återanvändning& och& återvinning& av&material& och& vilket& som& ska& prioriteras&
skiljer&sig&åt&mellan&klädföretagen.& &Myrorna&menar&att&det&är&återanvändning&som&ska&
prioriteras&då&det&är&bättre&ur&miljösynpunkt&men&även&för&att&det&behövs&för&de&ideella&
insamlingsaktörernas&överlevnad.&Som&det&ser&ut&idag&är&det&secondhand[försäljningen&
som& finansierar& insamlingsaktörernas& samhällsarbete.& Många& klädföretag& anser& att&
återanvändning& är& bra&men& att& de& prioriterar& återvinning& eftersom&de& vill& säkerställa&
sina&egna&materialflöden.&H&M,&Filippa&K&och&Houdini&är&de&klädföretag&som&producerar&
kläder&som&också&samlar&in&för&att&sluta&cirkeln.&Även&fast&det&ur&miljösynpunkt&är&bättre&
att& återanvända,& både& enligt& avfallshierarkin& och& enligt& Castellani,& Sala& && Mirabella&
(2015),& är& det& förståeligt& att& klädföretagen& föredrar& att& samla& in& kläder& för& eget&
återvinningsbruk.& Detta& eftersom& det& säkerställer& kvalitén& på& plaggen& och& de& får&
kontroll&över&sitt&materialflöde&vilket&innebär&att&de&kan&sluta&cirkeln.&&

Det& går& inte& att& lämna& in& kläder& i& oändlighet,& någon& gång&måste& de& återvinnas& för& att&
kunna&sluta&cirkeln.&Mycket&handlar&om&att&förlänga&klädernas&livslängd,&dels&genom&att&
använda&det&som&man&redan&har&men&även&genom&att&lämna&in&kläderna&istället&för&att&
slänga&dem.&Slutligen&måste&dock&kläderna&samlas&in&för&att&återvinnas.&En&lösning&måste&
alltså&hittas& för&att& samsas&om&resurserna&där&det& som&kan&återanvändas&återanvänds&
och&att&resten&går&till&återvinning.&Många&av&de&intervjuade&klädföretagen&belyser&att&det&
idag& saknas& en& infrastruktur& kring& textilåtervinning& vilket& gör& att& vissa& klädföretag&
väljer&att&samla&in&själva.&Ett&nationellt&insamlingssystem&kan&enligt&respondenterna&till&
viss&del&lösa&problematiken&men&där&uppstår&istället&en&problematik&kring&vem&som&äger&
klädavfallet.&Idag&tar&kommunen&hand&om&insamling&av&papper,&glas,&plast&och&dylikt.&En&
liknande&lösning&skulle&kunna&göras&för&textilavfallet&men&frågan&kring&hur&secondhand[
butikerna& ska& säkerställa& sin& finansiering& kvarstår.& En& möjlighet& är& en& uppdelning&
mellan& kommunen& och& secondhand,& där& secondhand& fortsätter& ta& hand& om& de& kläder&
som&går&att&återanvända&medan&kommunen&tar&hand&om&kläder&som&inte&längre&går&att&
använda.& I& och& med& en& sådan& uppdelning& kommer& det& behövas& klargöras& vad& som&
innebär&att&ett&plagg&inte&längre&går&att&använda.&!

Eftersom& olika& material& och& materialblandningar& har& olika& kvalitéer& kräver& detta&
mycket& kunskap& av& konsumenterna.& Det& blir& svårt& för& konsumenterna& att& avgöra& vad&
som&bör&gå&till&secondhand&och&vad&som&bör&gå&till&återvinning.&En&annan&svårighet&med&
en&nationell&insamling&är&att&det&blir&svårt&för&klädföretagen&att&veta&fibrernas&ursprung&
och&kvalité.&Därför&skulle&det& finnas&en& fördel&med&att&varje&klädföretag&samlar&kläder&
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själva&men&bara&från&sitt&eget&märke&då&de&kan&säkerställa&plaggens&ursprung.&Det&finns&
dock&en&risk&med&detta&då&mindre&klädföretag&inte&kommer&kunna&samla&in&tillräckligt&
stora& volymer& för& att& säkerställa& sitt& materialflöde.& Ett& nationellt& insamlingssystem&
innebär& inte& per& automatik& att& det& är& kommunen& som& tar& hand& om& kläderna.& För& en&
nationell& infrastruktur& behövs& en& aktör& som& tar& hand& om& det& insamlade& materialet,&
sorterar&det&och&säljer&det&vidare.&Sedan&får&klädföretagen&köpa&de&återvunna&fibrerna&
och& textilerna.& I& denna& lösning& kan& det& antagligen& bli& svårt& för& de& traditionella&
secondhand[butikerna&att&få&ta&del&av&kläderna.!

Under&samtliga&intervjuer&belystes&vikten&av&att&välja&hållbara&material&vid&designfasen.&
Där& har& klädföretagen& en& stor& möjlighet& att& påverka& och& är& medvetna& om& detta.&
Materialvalet&bestämmer&klädernas&kvalité,& livslängd,&om&det&är&återvinningsbart&eller&
om& det& kan& brytas& ned& i& naturen.& Hållbara& materialval& kan& också& ses& utifrån& olika&
synvinklar.& Ett& material& kan& till& exempel& ses& som& hållbart& utifrån& om& det& är&
återvinningsbart,&görs&utifrån&miljövänliga&processer&eller&görs&av&återvunnet&material.&
Detta&gör&det&svårt&för&konsumenterna&att&förstå&vad&som&menas&med&hållbara&material.&
Det&blir&därför&viktigt&med&transparens,&som&bland&annat&Houdini&och&Filippa&K&nämner,&
att&visa&för&konsumenterna&vad&ett&plagg&innehåller,&vilka&mängder&av&ett&visst&material&
det& innehåller.&Att&ge&konsumenterna&den&informationen&är&en&viktig&del& för&att&kunna&
visa&på&hur& företagen&är&hållbara&och&vad&konsumenterna&egentligen&betalar& för.&Solér&
(2015)&menar&att&det&är&viktigt&att&klädföretag&erbjuder&hållbara&alternativ&och&på&så&sätt&
skapa& en& efterfråga.& Utan& hållbara& alternativ& blir& det& svårt& att& konsumera& hållbart.&
Konsumenterna& ser& inte& kläder& som& en& resurs& vilket& är& en& anledning& till& att& de& inte&
lämnar&in&kläder.&Kommunikatören&på&Houdini&menar&på&att&detta&är&en&okunskap&som&
måste& förändras& vilket& kräver& en& beteendeförändring.& För& att& en& beteendeförändring&
ska&ske&behöver&konsumenterna& få&en&medvetenhet&över&sin&val&vilket& sig&kräver&mer&
förståelse&och&kunskap.&Ett&stort&ansvar&läggs&på&konsumenterna&i&och&med&att&de&ska&ha&
en&större&kunskap.&Samtidigt&menar&många&av&respondenterna&att&det&är&klädföretagens&
ansvar&att&erbjuda&de&hållbara&produkterna.&Lehner,&Mont&&&Heiskanen&(2015)&menar&
att&denna&beteendeförändring&blir&svår&att&lösa&med&enbart&kunskap&till&konsumenterna.&
Detta& visades& hos& H&M& när& de& genom& information& i& butikerna& försökte& sprida& sitt&
hållbarhetsarbete&till&deras&kunder&och&därmed&göra&dem&mer&medvetna.&Det&visade&sig&
dock&sedan&att& få&konsumenter&hade&tagit&till&sig& informationen.&Istället& för&att&kunden&
ska& behöva& göra&medvetna& val& genom& att& själv& ta& ställning& kan& klädföretagen& istället&
använda& sig& av& "nudging".&Genom&att& göra&det&önskvärda&alternativet& till& standard& tar&
klädföretagen& det& medvetna& valet& åt& konsumenten.& Detta& möjliggör& ett& hållbart&
beteende&för&konsumenterna&där&företagen&kan&förändra&konsumtionsmönstren.&!

Samtliga& respondenter& är&medvetna& om& att& de& har& ett& stort& ansvar& då& de& har&makten&
över&vad&som&sätts&på&marknaden&och&vilka&material&de&väljer.&Många&av&klädföretagen&
antyder&att&det&egentligen&handlar&om&ett&delat&ansvar.&Det&är&bra&om&konsumenterna&
har&en&större&förståelse&för&kläder&som&resurs,&om&klädföretagens&miljöpåverkan,&vad&de&
själva& egentligen& köper& och& varför.& Det& är& dock& inget& som&nödvändigtvis& krävs& för& en&
hållbar& konsumtion.& Om& företagen& framhäver& de& hållbara& alternativen& kommer&
konsumenterna& troligtvis& att& välja& det.& Genom& kampanjer& och& projekt,& så& som&World&
Recycle& Week,& kan& detta& skapa& en& medvetenhet& kring& hållbar& konsumtion.& En& mer&
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informerad& konsument& garanterar& dock& inte& en& beteendeförändring& mot& hållbar&
konsumtion.& Detta& är& en& komplex& fråga& som& kräver& ytterligare& forskning& kring&
beteendepsykologi.&!

Det& kan& anses& vara& motsägelsefullt& att& be& konsumenterna& lämna& in& sina& kläder& och&
sedan&få&en&rabatt&för&nästa&köp&eftersom&det&uppmuntrar&konsumenterna&att&köpa&mer.&
Samtidigt&ses&rabatten&som&en&uppmuntran&för&att&ens&få&konsumenterna&att& lämna&in.&
Ur& ett& cirkulärt& perspektiv& spelar& det& egentligen& ingen& roll& om&konsumtionen& ökar& så&
länge&materialen&är&hållbara&och&därmed& flödar& i&kretslopp.&Kritiken&cirkulär&ekonomi&
ofta&får&är&att&den&inte&förhåller&sig&kritiskt&till&konsumtion&och&ekonomisk&tillväxt.&Enligt&
teorier& som& Steady& state& och&Degrowth& går& inte& ökad& konsumtion& att& förena&med& ett&
ekologiskt&hållbart&samhälle.&De&menar&istället&på&att&produktion&och&konsumtion&måste&
minska&för&att&uppnå&både&ett&ekologiskt&och&socialt&hållbart&samhälle.&Konsumtion&har&
blivit& något& som& utrycker& människans& identitet,& speciellt& genom& klädkonsumtionen,&
vilket& är& en& anledning& till& att& konsumtionen& ökar.& Konsumtion& och&materiella& ting& får&
ibland& en& negativ& klang& när& det& diskuteras& om& ekologisk& hållbarhet.& Idag& är&
konsumtionen&inte&hållbar&och&det&behövs&nya&sätt&att&konsumera.&En&cirkulär&ekonomi&
är& en& lösning& för& behålla& en& konsumtion& som& samtidigt& gör& den& hållbar.& Konsumtion&
behöver&inte&nödvändigtvis&kopplas&till&något&negativt.&En&hållbar&konsumtion&innebär&
inte&bara&att&de&produkter&som&säljs&är&designade&på&så&sätt&att&de&håller& länge&och&är&
lätta&att&återvinna.&En&hållbar&konsumtion&innebär&också&att&konsumtion&kan&innefatta&
tjänster.& Klädföretagen& tror& även& att& uthyrning& kommer& att& växa& i& framtiden& och& bli&
något& som&många&använder&sig&av.&Det&krävs,&även&här,& en&beteendeförändring& för&att&
inte&längre&känna&ett&behov&av&att&äga&och&att&det&i&många&fall&kan&vara&bättre&att&endast&
ha& tillgång& till& produkterna& genom& tjänster.& Konsumtion& i& form& av& att& äga& ligger& idag&
djupt&rotat&hos&människor.&För&en&förändring&krävs&både&information&och&att&uthyrning&
som&alternativ&framhävs&mer.!

Hajer& (1995)& anser& att& genom& miljökrav& uppmuntras& effektivitet& och& innovation& i&
industrin.&Genom&detta&skapas&tekniker&som&varken&skadar&miljö&eller&människa.&Både&
Huber&(2004)&och&Hajer&(1995)&menar&på&att&det&behövs&en&ekologisk&modernisering&av&
samhället& där& vi&med& utvecklad& teknik& kan& nå& en& ekologisk& hållbarhet.& Klädföretagen&
efterfrågar&en&utvecklad&teknik&och&anser&att&det&är&det&som&krävs& för&att&kunna&ställa&
om&till&en&cirkulär&ekonomi.&Det& finns&dock&tekniker&som&skulle&kunna&börja&användas&
men& i& och&med&att& det& är& tidskrävande&och&kostsamma&processer& används&dessa& inte.&
Problemet&är&att&när&de&inte&används&ser&inte&forskarna&att&det&finns&någon&efterfrågan&
för&att&utveckla&teknikerna&vilket&skapar&ett&slags&dödläge.&Om&klädföretagen&istället&går&
ihop&behöver&kostnaderna&inte&bli&allt&för&stora&och&tillsammans&blir&det&en&starkare&röst&
i&debatten.&Även&om&de&medverkande&klädföretagen&är&förhållandevis&stora&i&Sverige&har&
de&en&liten&röst&på&den&internationella&marknaden.&Går&de&ihop&kan&de&visa&på&att&det&är&
utvecklade& tekniker& och& hållbara&material& som& efterfrågas& och& därmed& underlätta& en&
omställning&till&cirkulär&ekonomi.&!

! !
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7.!Slutsats!
Svenska&klädföretag&har&idag&påbörjat&sitt&arbete&mot&en&cirkulär&ekonomi&och&anser&att&
det&handlar&om&företagets&framtida&överlevnad.&En&del&har&börjat&samla&in&kläder,&dels&
för&att&säkerställa&sitt&eget&materialflöde&men&även&för&att&lyfta&problematiken&kring&att&
kläderna& inte& värdesätts.& & Vissa& har& börjat& arbeta& med& uthyrning& och& samtliga&
respondenter&ser&positivt&på&denna&utveckling&av&tjänster.&De&är&medvetna&om&att&detta&
kommer& kräva& stora& förändringar& och& att& de& måste& ta& ansvar.& Vissa& anser& att&
konsumenterna&måste&få&en&större&förståelse&för&klädernas&egentliga&värde&men&frågan&
är&om&konsumenterna&verkligen&behöver&det.&Om&klädföretagen&väljer&att&framhäva&de&
hållbara& alternativen& är& de& också& det& som& konsumenterna& ser& och& det& som& de&
förmodligen&väljer.&Det&är&svårt&att&lägga&ansvaret&på&konsumenterna&eftersom&det&krävs&
så&pass&mycket&kunskap&och&förståelse&för&att&aktivt&välja&ett&hållbart&alternativ.&Det&är&
klädföretagen&som&sitter&på&kunskapen&om&vad&som&krävs&för&att&förändra&synen&på&hur&
kläder& tillverkas,& hur&de& lyfts& fram& till& konsumenterna&och& sedan&hur&kläderna& tas& till&
vara&på.&Vissa&har&kommit&längre&än&andra,&detta&beror&dels&på&vad&de&har&för&produkter&
men&även&på&hur&pass&integrerat&miljö[&och&hållbarhetsfrågorna&är&i&företaget.&Ingen&av&
klädföretagen&kan&i&dagsläget&kalla&sig&helt&cirkulära&då&de&har&en&del&arbete&kvar.&Det&
gäller& att& inte& bara& sätta& material& i& kretslopp.& Det& handlar& även& om& att& välja& rätt&
energikällor&vid&produktionen&samt&att&processerna&inte&skadar&miljön&eller&människan&
på& något& sätt& för& att& det& ska& bli& cirkulärt.& Det& är& samtidigt& viktigt& att& redan& vid&
designfasen& tänka& på& hur& de& gör& klädesplagget& hållbart& genom& att& tänka& på& vilka&
material&de&använder&och&att&de&designar&produkten&så&att&den&lätt&kan&återvinnas&eller&
kan&brytas&ned&av&naturen.&Det&är&vid&designfasen&som&klädföretagen&har&möjlighet&att&
göra& en& produkt& cirkulär.& Givetvis& finns& det& saker& som& försvårar& arbetet& mot& den&
cirkulära& arbetsmodellen.& Tekniken& måste& utvecklas& men& för& att& det& ska& ske& måste&
klädföretagen&gå&ihop&och&visa&att&det&efterfrågas.&Idag&är&de&få&existerande&teknikerna&
kostsamma& och& det& anses& vara& det& som& hindrar& klädföretagen& att& kunna& satsa& på&
cirkulär&ekonomi.&Kostnaden&bör&istället&ses&som&en&investering&för&framtiden.&Cirkulär&
ekonomi& ifrågasätter& varken& ekonomisk& tillväxt& eller& konsumtion.& Därmed& bör& inte&
omställningen&ses&som&ett&hinder&då&de& i&övrigt&kan&fortsätta&sin&verksamhet&och&göra&
vinst.&Eftersom&klädföretagen&menar&på&att&de&måste&anamma&den&cirkulära&ekonomin&
för& att& i& framtiden& ha& kvar& sin& verksamhet& blir& det& paradoxalt& att& inte& investera& i& de&
tekniker&som&behövs.&Det&är&därför&viktigt&att&gå&ihop&som&klädföretag&och&visa,&återigen,&
att&hållbara&material&och&utvecklade&tekniker&efterfrågas.&!

!
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Bilaga!1!–! intervjuguide!!
!

Bakgrund!

1. Vad&har&du&för&position&och&arbetsuppgifter?&
2. Vad&fick&dig&att&börja&arbeta&med&hållbarhetsfrågor/cirkulär&ekonomi?&&
3. Vad&har&du&för&tidigare&yrkeserfarenheter?&

!
Hållbarhet!

4. Vad&är&hållbarhet&i&ert&företag?&&&&&
5. Hur&arbetar&ni&med&hållbarhetsfrågor&på&ett&övergripande&plan?&&&&
6. Vad&har&drivit&er&till&att&jobba&med&dessa&frågor?&&
7. Hur&ser&ni&på&cirkulär&ekonomi?&&
8. På&vilket&sätt&kan&ert&företags&miljöarbete&relatera&till&cirkulär&ekonomi?&

Cirkulär&ekonomi&!

9. Arbetar&ni&med&cirkulär&ekonomi&eller&cirkulära&strategier&för&ett&hållbart&arbete?&
a. Hur&arbetar&ni&med&detta?&
b. Hur&arbetar&ni&med&hållbarhet&vid&design&och&materialval?&
c. Hur&arbetar&ni&med&hållbarhet&vid&textil[&och&klädproduktion?&
d. Hur&arbetar&ni&med&hållbarhet&vid&användning,&återanvändning&och&

återvinning?&
10. Varför&arbetar&ni&med&detta?/Varför&har&ni&valt&att&fokusera&på&det?&&
11. Vilka&fördelar&ser&ni&med&att&arbeta&med&cirkulär&ekonomi?&
12. Vilka&svårigheter&ser&ni&med&att&arbete&med&cirkulär&ekonomi?&&&

a. Hur&påverkar&det&ert&arbete?&&
b. Finns&det&områden&ni&skulle&vilja&påverka&mer&på&men&inte&har&möjlighet&

till?&

Ansvar&och&framtid!

13. Hur&stort&ansvar&har&klädföretag&att&leda&mot&en&cirkulär&ekonomi&och&hur&
mycket&anser&ni&att&det&är&upp&till&konsumenterna&att&ta&ansvar?&

14. Vad&tror&du&krävs&för&att&cirkulär&ekonomi&ska&få&ett&större&genomslag&i&
klädbranschen?&&

a. behövs&det&lagstiftning?&&
b. behöver&konsumenterna&visa&att&de&vill&ha&mer&hållbara&alternativ?&
c. är&det&upp&till&klädföretagens&eget&engagemang?&&&

15. Hur&tror&du&framtiden&ser&ut&för&en&cirkulär&ekonomi&och&cirkulära&strategier&i&
klädföretag?&Hur&tror&ni&att&ert&företags&hållbarhetsarbete&ser&ut&om&10&år?&&

Avslutning!

16. Övriga&synpunkter&eller&något&du&vill&tillägga?&&
17. Får&vi&kontakta&dig&igen&om&vi&kommer&på&ytterligare&frågor?&&


