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Förord 
Detta examenarbete skrevs under våren 2018 som avslutande moment på det treåriga 
programmet ’Industriell ekonomi och Logistik’ vid Högskolan i Skövde. Examensarbetet 
omfattar 15 högskolepoäng.  
Vi har tack vare denna studie själva fått upp ögonen för textilkonsumtionens påverkan på 
miljö och vikten av att återvinna. Denna lärdom vill vi förmedla vidare till både klädföretag 
och konsumenter så att vi gemensamt kan bidra till en högre andel återvunna kläder och 
textilier. 
 
Vi vill framförallt tacka vår handledare Sandor Ujvari, lektor vid Högskolan i Skövde, för 
stöttning och inspiration till studien. Vi vill även tacka alla som deltagit i vår 
enkätundersökning samt klasskamrater som bidragit med värdefulla idéer och diskussioner 
under seminarium.  
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Sammanfattning 
 

Bakgrund 
På grund av den enorma konsumtion av textilier och kläder som sker i vissa delar av världen 
krävs ett förändrat förhållningssätt till hur de textilier och kläder som köps hanteras både 
under och efter användande. En stor påverkan har även de företag som designar, tillverkar och 
säljer produkterna. För att minska användandet av ändliga resurser krävs en strategi som 
förändrar dagens linjära flöden till ett slutet kretslopp där resurser används på nytt, om och 
om igen, en så kallad Closed-loop supply chain. Studiens syfte är att undersöka hur fyra 
svenska detaljhandelsföretag inom modebranschen arbetar med just Closed-loop supply chain 
och dess möjligheter och utmaningar med konceptet. Syftet är även att se hur företagen 
arbetar med återvinning och hållbarhet som är relevanta delar i ett fungerande cirkulärt flöde. 

Genomförande 
Den teoretiska referensramen beskriver konceptet Closed-loop supply chain och de delar som 
innefattas, framåtriktad och omvänd försörjningskedja. Den tar även upp sju processteg som 
måste hanteras för att skapa en Closed-loop supply chain för kläder och textilier.  
För att undersöka hur de fyra svenska detaljhandelsföretagen inom modebranschen arbetar för 
att uppnå ett cirkulärt flöde har en grundlig genomgång av respektive företags 
hållbarhetsrapporter gjorts. I empiriavsnittet presenteras förutom de fyra svenska 
detaljhandelsföretagen även ett antal organisationer som på något vis arbetar för att 
möjliggöra ett cirkulärt flöde inom textil- och modebranschen. För att få en bild av 
konsumenternas kännedom och attityd till återvinningsmöjligheter genomfördes även en 
enkätundersökning.  

Resultat 
För att skapa rätt förutsättningar för att skapa en Closed-loop supply chain krävs det att både 
den framåtriktade och den omvända försörjningskedjan är anpassad till det. Den framåtriktade 
försörjningskedjan kräver att klädesplaggen är designade för att enkelt kunna återvinnas och 
att de av konsumenten är hanterade på ett så hållbart sätt som möjligt. Den omvända 
försörjningskedjan kräver först och främst att kläderna samlas in. Vidare krävs att de 
insamlade kläderna sedan skickas vidare för sortering och därefter ta ett beslut om ett lämpligt 
återanvändningsalternativ. Slutligen omdistribueras produkten för att antingen återföras in i 
något processteg i den framåtriktade försörjningskedjan eller säljas på en andrahandsmarknad. 
Av den information som framkommit ur hållbarhetsrapporter och övrig informationsinsamling 
har det kunnat konstaterats att detaljhandelsföretagen har en lång väg att gå till dess att en 
Closed-loop supply chain fungerar till 100 %.  
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Abstract 

 
Background 
Due to the enormous consumption of textiles and clothing that takes place in some parts of the 
world, a changed approach is needed to handle the textiles and clothing that are purchased 
both during and after use. The companies that design, manufacture and sell the products also 
have a big impact. In order to reduce the use of finite resources, a strategy that changes 
today's linear flows into a closed cycle, where resources are recycled, a so-called Closed-loop 
supply chain, is required. The purpose of the study is to investigate how four Swedish retailers 
in the fashion industry work with Closed-loop supply chain and the possibilities and 
challenges with the concept. The purpose is also to find out how companies work with 
recycling and sustainability that are relevant parts of a functioning circular flow 

Implementation 
The theoretical reference framework describes the Closed-loop supply chain concept and the 
components that are included; forward and reverse supply chain. It also takes up seven 
process steps that must be handled to create a Closed-loop supply chain for clothes and 
textiles. 
To investigate how the four Swedish retail companies in the fashion industry work to achieve 
a circular flow, a profound review of the respective company's sustainability reports has been 
made. In the empirical section, apart from the four Swedish retail companies, there are also a 
number of organizations that in one way or another work to allow circular flow in the textile 
and fashion industry. In order to get a reflection of consumers' awareness and attitude towards 
recycling opportunities, a survey was also conducted. 

Results 
In order to create the right conditions for a Closed-loop supply chain, it is necessary to adapt 
both the forward and the reverse supply chain. The forward supply chain requires that the 
garments are designed to be easily recycled and that they are handled by the consumer in a 
sustainable way. The reverse supply chain primarily requires that the clothes are collected. 
Furthermore, the collected clothes are forwarded for sorting and then a decision of the 
garments reuse options has to be taken. Finally, the product is redistributed either back into 
any process in the forward supply chain or sold in a secondary market. From the information 
obtained from the sustainability reports and other information gathering, it has been found 
that retail companies have a long way to go until a Closed-loop supply chain operates to 
100%. 
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1.Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Det är förmodligen få personer som gått miste om de miljöproblem vi i världen lever med. 
Dessa problem som vi själva har skapat, och vars konsekvenser uppvisas allt oftare och i 
större skala. Företag och organisationer påverkas av intressenter och samhället om ett ändrat 
förhållningssätt till hur de påverkar miljön. Flera företag har även börjat inse problemet med 
att vara beroende av ändliga resurser, så kallade lagerresurser som nybildas över geologiska 
tidsperspektiv vilket är försumbart under vår livstid (World Business Council for Sustainable 
Development, uå) (Nationalencyklopedin, uå). Om lagerresurser fortsätter att användas som 
grunden i en produkt kommer till slut efterfrågan inte att kunna mötas till ett rimligt pris eller 
överhuvudtaget. Därför behöver fler företag inse osäkerheten i att vara beroende av ändliga 
resurser. (World Business Council for Sustainable Development, uå)  
 
Företag och organisationer får även utstå mer påtryckningar från omgivningen och dess 
intressenter gällande hanteringen av hållbarhetsrelaterade frågor. Avsaknaden av tydliga lagar 
och regler gällande dessa frågor har gjort att mycket ansvar har hamnat på företag själva och 
de val de gör i hållbarhetsfrågor (Frostenson, Helin, & Sandström, 2015). För att bevara vår 
planet och att börja leva mer hållbart krävs det en förändring i beteende gällande både företag 
och samhälle. Under det senaste århundradet har den globala resursanvändningen ökat knappt 
9 gånger, från 8 miljarder ton under 1900-talets början till 71 miljarder ton under 2010-talet 
(Mayer, Haas, & Weidenhofer, 2017). 
 
Konsumtionen inom mode- och textilbranschen är mycket stor i jämförelse med många andra 
branscher. Större delen av alla kläder som köps produceras utomlands i lågavlönade länder 
vilket även avspeglas på priserna i butik där en effekt av detta blir att det handlas mer då 
kläderna blir billigare (Weber, Lynes, & Young, 2017). Varje år säljs omkring 150 miljoner 
ton kläder och skor världen över. Större delen av denna otroliga mängd textilier hamnar efter 
konsumtion i deponier eller förbränns istället för att återvinnas (i:collect, uå). 
2015 omsatte den svenska modebranschen 305 miljarder kronor, en 47 % ökning under de 
senaste fem åren (Sternö & Nielsén, 2016). 

Enligt Svenska MiljöEmissionsData (SMED) slängs uppskattningsvis 8 kg textilier per person 
i Sverige varje år samtidigt som vi i snitt köper in 12,5 kg nya kläder och textilier. 
Livslängden för kläder har på grund av bristande kvalitet och snabba svängningar i vad som 
anses trendigt blivit mycket kort. Forskning visar att om plagg kan användas tre gånger längre 
än de vanligtvis gör idag så kan dess klimatpåverkan minska med 65 %. Problemet ligger 
istället i att en stor andel textilier är i så pass dålig kvalitet att deras livslängd blir begränsad 
och därmed skapar högre klimatpåverkan (Mistra Future Fashion, 2015). Kläder handlar idag 
för många inte enbart om att ha något på kroppen utan ett sätt att uttrycka sin personlighet och 
sina ställningstaganden. Kläder och mode har genom århundraden markerat människors 
status. Det är ett sätt att positionera sig i samhället, både på ett positivt och negativt sätt 
(Fabiola, uå). 
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Svensk modebransch får utstå mycket kritik för sitt arbete inom hållbarhetsarbete, trots att de 
kommit långt jämfört med stora delar av världen. En av de senaste och mest omtalade 
händelsen i medier var faktumet att H&M bränner tonvis med oanvända kläder. Företagets 
svar på kritiken är att det endast är kläder som är skadade eller att de innehåller för höga 
halter av kemikalier. (Uppdrag granskning, 2017) Detta är ett av de problem denna studie vill 
belysa. Ett kritiskt problem är att kläder redan från start kan vara tillverkade på ett sådant sätt 
att företag inte kan gå vidare med materialet som återvinning utan ser ingen annan utväg än 
att bränna kläderna alternativt använda dem till deponi så som “landfills”. (Uppdrag 
granskning, 2017)  

Riksdagen har beslutat om sexton miljökvalitetsmål som anger det tillstånd i den svenska 
miljön som miljöarbetet ska leda till (Statens offentliga utredningar, 2010). På 
naturvårdsverkets hemsida går att läsa följande: “Konsumtionens miljöpåverkan måste 
minskas för att Sverige ska kunna nå sina miljömål. Resurserna måste utnyttjas effektivare 
och varor ska vara fria från farliga ämnen” (Naturvårdsverket, uå). 
Problematiken idag ligger inte enbart i mängden vi konsumerar, utan att de produkter vi 
konsumerar har en så pass hög miljöpåverkan. Det går att se två möjliga alternativ för att lösa 
problemet och bidra till att rädda vår jord; antingen radikalt minska våra konsumtionsvanor 
eller minska miljöpåverkan på de varor vi konsumerar. I denna studien kommer vi att 
fokusera på det senare alternativet och undersöka hur de kläder och mode vi konsumerar 
skulle kunna återvinnas för att förmodligen minimera det ekologiska avtrycket.  
 
För att kunna minska den miljöpåverkan som kläd- och textilbranschen bidrar till anser vi en 
bra utgångspunkt är att se över hur försörjningskedjan ser ut och fungerar och utvärdera vad 
som behöver ändras. 
Den traditionella försörjningskedjan, supply chain management (SCM) innebär en kedja som 
startar med mottagande av material och produkter och som slutar med produkt och viss 
service hos kund (Blanchard, 2010). Den traditionella försörjningskedjan beskrivs vanligtvis 
som en framåtriktad försörjningskedja. Det finns ytterligare en försörjningskedja som 
benämns som omvänd. Kort förklarat innefattar den framåtriktade försörjningskedjan 
produktens design, tillverkning och distribution ut till kund. Den omvända försörjningskedjan 
innefattar aktiviteter som sker efter att kund färdignyttjat produkten, vilket kan vara en färd 
till soptippen eller ut på en andrahandsmarknad. Framåtriktad och omvänd försörjningskedja 
har även andra benämningar men denna studie håller sig till dessa två för enkelhetens skull.  
Michael Porter skrev om fördelar med SCM i sin bok “Competitive Advantage” från 1985. 
Porter menar att företag kan få betydande fördelar genom en inriktning på nära relationer 
mellan affärsenheter och de olika processer som ingår i försörjningskedjan. (Blanchard, 2010) 
SCM är en försörjningskedja vars fokus är att på ett effektivt och tidsbesparande 
tillvägagångssätt göra kund nöjd. Den traditionella försörjningskedjan har sitt slut vid kund. 
 
Closed-loop supply chain (CLSC) är en försörjningskedja som föreslår en förlängning av den 
traditionella försörjningskedjan. Denna förlängning innebär att man tar i beaktning vart 
produkten tar vägen efter den slutkonsumerats av den primära konsumenten. Det vill säga, hur 
den återvinns eller återanvänds. CLSC handlar om att de slutkonsumerande produkterna åter 
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ska in i företagets försörjningskedja som en resurs. CLSC kan ge ett tydligt bidrag till att 
textilindustrins ekologiska avtryck kan minska. (Savaskan, Bhattacharya, & Wassenhove, 
2004) 
 
De parter som granskas och bidrar till studiens empiri är indelade i tre parter; 
detaljhandelsföretag, återvinningsföretag och konsumenter. De positiva miljöaspekter kring 
cirkuläritet som studien tar upp kan också vara intressant för myndigheter, andra 
organisationer eller privatpersoner som har ett intresse att bidra till förbättrande av jordens 
klimat.  
 

1.1.1 Tidigare forskning och utveckling 
Figur 1 visar utvecklingen för sökorden ‘Closed loop supply chain (CLSC)’ och ‘Sustainable 
fashion’ på Google Schoolar mellan åren 1990 till 2017. CLSC valdes som sökord eftersom 
det är det koncept som studien har som mål att undersöka och uppnå. 
Sustainable fashion valdes för att undersöka hur forskningen på hållbart mode har utvecklats. 
Båda sökorden är nyckelord för denna studie. Vi kan se en tydlig ökning på de båda 
begreppens sökvidd, men det bör även tas i beaktning hur användningen och spridningen av 
internet och Google Schoolar utvecklats och blivit betydligt vanligare. 
 
Kurvorna är olika varandra, där det går att konstatera att Sustainable fashion nådde en topp 
med ca 55 000 träffar 2013 och har sedan dess minskat med drygt 20 000 träffar till 2017, en 
minskning med ca 40 %. CLSC har ökat i antal för varje år och ännu inte nått någon topp. 
Dowlatshahi diskuterade begreppet år 2000, och efter dess kan en mer distinkt ökning på 
kurvan ses vilket Govindan, Soleimani och Kannan, 2015, beskriver i rapporten ’Reverse 
logistics and closed-loop supply chain: Comprehensive review to explore the future’. I den 
rapport finns även en tabell kring tidigare forskning av begreppen ’reverse logistics’ och 
’closed-loop supply chain’ och ’sustainability’. Det går att utläsa att ’reverse logistics’, som i 
denna studie benämns som omvänd försörjningskedja, har studerats sedan 70-talet. CLSC 
blev däremot mer omskrivet kring millenniumskiftet. Att begreppet CLSC ännu inte nått sin 
topp tyder på att det fortfarande inte är allmänt känt utan mer branschspecifikt. Det kan också 
tyda på att det ännu inte är tillräckligt många organisationer som arbetar med konceptet. 
 
Ser vi till tidigt 2000-tal finns en tydlig ökning av båda kurvorna. Detta kan till viss del bero 
på internets framfart men även att begreppen börjar utvecklas till att även innefatta 
underkategorier. Ett exempel på detta presenteras 2004 av Krikke, le Blanc och van de Velde 
där CLSC utvecklas och definierar fem processer i den omvända försörjningskedjan. Även 
Cradle-to-cradle är en utveckling av CLSC som presenterades 2002 av Braungart och 
McDonough. 2009 presenterades en utveckling av Cradle-to-cradle som även väver in 
Sustainable fashion-begreppet, den kom att kallas Cradle-to-cradle apparel design. (Cao, Farr, 
Heine, & Jin Gam, 2009) 
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Figur 1 

1.2 Syfte 

I denna studie är syftet att undersöka hur man kan skapa förutsättningar för 100% återvinning 
av kläder och textilier i ett fåtal utvalda svenska detaljhandelsföretag inom modebranschen. 
Studien fokuserar på hur dagens försörjningskedja ser ut och vilka förändringar som måste till 
för att nå 100% återvinning och återbruk. 
 

1.3 Mål  

Målet med studien är att skapa en modell som kan användas som lathund för företag inom 
modeindustrin som önskar arbeta enligt konceptet closed-loop supply chain. Detta genom att 
väva in aktörer och nödvändiga processteg i försörjningskedjan. 

 

1.4 Problemformulering 

1. Vilka förutsättningar i processtegen i den framåtriktade försörjningskedjan bör 
uppfyllas för att kunna skapa en closed loop supply chain? 

2. Vilka förutsättningar i processtegen i den omvända försörjningskedjan bör uppfyllas 
för att kunna skapa en closed loop supply chain? 

3. Hur ser företagens förutsättningar ut för att kunna skapa en closed-loop supply chain 
utifrån informationen som finns i respektive företags hållbarhetsrapport? 
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2. Metod 
Denna rapport bygger primärt på en litteraturstudie av tidigare forskning inom området. Vid 
en litteraturstudie görs en systematisk genomgång av litteratur tillgänglig inom ett specifikt 
område. Den litteratur som studien bygger på bör vara vetenskaplig, ofta i form av 
originalartiklar publicerade i diverse vetenskapliga tidskrifter och journaler. (Korhonen & 
Lindström, uå) 
 
För att öka rapportens validitet beskriver Alvehus triangulering som ett användbart 
tillvägagångssätt vid en kvalitativ studie. (Alvehus, 2013) Triangulering innebär att problemet 
ses ur olika synvinklar eller att information hämtas från flertalet källor. (Malterud, 1998) Med 
utgång i detta är därför denna litteraturstudie stärkt av information från intervju och 
enkätundersökning, för att skapa en mer nyanserad och storskalig bild av problemet. 
 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Vad för svar som eftersträvas och vilket resultat som vill uppnås i en rapport avgör om en 
kvalitativ och/eller kvantitativ metodansats är mest lämplig i studien. En grov förenkling och 
generalisering kan beskriva att en kvalitativ studie bygger på ord, jämfört med en kvantitativ 
metod som bygger på siffror. (Bryman & Bell, 2013) En kvalitativ metodansats kan vara 
nödvändig om målet exempelvis är att fånga människors upplevelser eller verklighetssyn. 
Intresset ligger i att beskriva, förklara och tolka varför individer eller organisationer gör på ett 
visst sätt. (Ahrne & Svensson, 2015) En kvantitativ metodansats innebär användning av 
statistiska och kvantifierbara resultat. Frågeställningarna kan få mätbara och bevisade resultat. 
Det finns en objektiv verklighet man önskar finna information om. (Studera Vidare, uå) 
 
För att skapa oss en tydligare bild i hur dessa detaljhandelsföretag arbetar med CLSC och 
återvinning valdes primärt en kvalitativ metodansats. Denna ansats valdes på grund av en 
önskan om djupare förståelse i hur och varför företag och privatperson agerar som de gör i 
denna fråga. För en djupare förståelse behövs en fokusering på ett fåtal företag för att kunna 
skapa en tydlig bild av hur de agerar inom problemområdet rapporten tar upp. Detta är 
anledningen till att fyra detaljhandelsföretag har valts ut för en djupare granskning. 
Granskningen av detaljhandelsföretagen sker genom en undersökning av företagens 
hållbarhetsrapporter. Granskningen kommer ske med ett kritiskt förhållningssätt då företagen 
själva utformar hållbarhetsrapporter utan extern granskning.  
 
Andra organisationer som denna studie kommer omnämna har uppkommit i samband med 
granskning av respektive företags hållbarhetsrapporter. Det är organisationer som är 
specialiserade på en eller flera processer som är viktiga beståndsdelar för en fungerande 
closed-loop supply chain.  
 
Som komplement till den primärt kvalitativa metoden används en kvantitativ metod för att 
skapa en förståelse för områdets helhet och utbredda problematik. Den kvantitativa metoden 
utgörs av en enkätundersökning där vi vänder oss till konsumenter av kläder och dess relation 
till återvinning av kläder och textilier. Enkätundersökningens syfte är att skapa en bild av 
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problemets storlek utifrån konsumenternas perspektiv samt vad allmänheten har för 
förhållande till återvinning av kläder. Enkäten innefattar även konsumenternas attityd och 
prioriteringen gällande återvinning av kläder.  
 

2.2 Datainsamling 

 Vetenskapliga rapporter 

 Studie av valda företags officiella hållbarhetsrapporter samt information från dess 
hemsidor. 

 Enkätundersökning till större grupp för att skapa en förståelse för problemets storlek, 
den allmänna bilden av problemet samt vad konsumenter gör för att minska problemet. 
 

2.3 Urval 

Den initiala planen var att ta kontakt med svenska detaljhandelsföretag inom modebranschen 
för att få möjlighet till en intervju med respektive företag för att få svar på hur just dem 
arbetar med återvinning och CLSC. Med en intervju skulle vi kunna gå in på ett djupare plan 
för att få ökad förståelse och eventuellt få fram mer information om företagets arbete än vad 
som presenteras i dess hållbarhetsrapporter. En rad olika företag kontaktades via e-
postadresser funna på respektive företags hemsida för att hitta en lämplig kontakt på företaget. 
De företag som kontaktades var: Lindex, Gina Tricot, Bikbok, H&M, Kappahl och Åhléns. 
Av dessa företag svarade endast ett fåtal, och samtliga av dessa hänvisade enbart till 
information som kunde finnas på hemsidan. Valet föll då på att istället fokusera på ett antal av 
de kontaktade företagens hållbarhetsrapporter. 

Vi har även varit i kontakt med Mistra Future Fashion för en möjlig till en intervju med en 
representant från organisationen. Önskan var att få ett mer djup i studien genom mer bakgrund 
och även framtidsutsikter om området Closed-loop supply chain inom kläd- och 
modebranschen. Vi valde organisationen Mistra Future Fashion då de är ett 
forskningsprogram som agerar objektivt för att hitta bättre lösningar för hela den svenska 
modeindustrin och på så vis kunna ge ett nytt och opartiskt perspektiv till studien. 
Programmet säkerställer relevansen i forskningsinsikter och lösningar till modeindustrin 
genom ett stort utbud av representanter från myndigheter och näringsliv. Forskningen 
genomförs av 13 forskningspartners från olika europeiska universitet och forskningscentrum. 
Efter flertalet försök till kontakt med representanter från organisationen insåg vi att deras 
hektiska schema inte möjliggjorde en intervju.  
Mistra Future Fashion samarbetar även med tre av de fyra företag som valts att granska i 
denna rapport; H&M, Lindex och Kappahl. 

För att på ett rättvist och jämförbart sätt återge detaljhandelsföretagens hållbarhetsarbete och 
deras arbete med CLSC krävs en avgränsning till ett fåtal företag med hänsyn till studiens 
omfattning. De avgränsningar som gjorts är att fokusera på fyra svenska detaljhandelsföretag 
inom modebranschens officiella hållbarhetsredovisningar. De företag som valts är H&M, 
Gina Tricot, Lindex och Kappahl. Valet av företag har också avgränsats till Sverige på grund 
av dess lika villkor och lagstiftning och möjlighet att konkurrera med varandra. Möjlighet till 
intervjuer på respektive företag motiverade också en avgränsning till företag inom Sverige. 
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Alla de valda modeföretagen erbjuder kläder märkta som “ett bättre val” - vilket innebär att de 
är tillverkade med mer hållbara metoder och av mer hållbara material. 

Andra organisationer och företag vi valt att omnämna i studien är organisationer och företag 
som på ett eller annat sätt arbetar med något av processtegen i en Closed-loop supply chain. 
De samarbetar även med de fyra detaljhandelsföretagen och har en betydande roll i 
detaljhandelsföretagens möjligheter till bland annat insamling och återvinning av kläder.  

De forskningsartiklar vi valt till denna studie är primärt hämtade från vetenskapliga 
publikationer. Ett bestämt årtal på hur gamla artiklar vi väljer att ta med i studien är inte satt. 
Däremot väljer vi nyare artiklar på ämnen som utvecklats mycket de senaste åren. Äldre 
artiklar har kommit till användning vid förklaring av äldre teorier och begrepp som än i dag är 
av relevans. Vi valde att värdera relevansen för artikeln i varje enskilt fall. Information har 
även inhämtats via hemsidor för relevanta branschorganisationer, myndigheter och företag. 
Exempelvis ansåg vi att källor till avsnittet ”framåtriktad försörjningskedja” kunde vara av 
stor relevans trots något äldre då begreppet varit aktuellt sen lång tid tillbaka och heller inte 
utvecklats lika drastiskt på senare åren. CLSC å andra sidan är ett nyare begrepp som ännu 
inte utvecklats till fullo, därför krävs källorna vara mer aktuella i tid för att anses relevanta.  

Till den enkätundersökning som genomfördes valdes frågor som vi ansåg skulle vara bra stöd 
i vår argumentation. Vi behövde stöd och bevis av en större grupp konsumenter för att stödja 
det vi själva ansåg kring ämnet. På tre av sex frågor valdes en svarsskala med fem alternativ 
från aldrig till alltid. Detta för att svaret sällan är svart eller vitt, det vill säga att få 
konsumenter är konsekventa i sin hantering av använda kläder och hanteringen av dem. På de 
övriga tre frågor fick de svarande alternativen ”ja”, ”nej” och ”vet ej” och alltid möjligheten 
att ge en kommentar. Dessa kommentarer blev för oss mycket värdefulla då de gav en mer 
nyanserad bild av enkätundersökningens resultat. 
För att genomföra enkätundersökningen användes internetverktyget Survey Monkey. I detta 
verktyg kunde vi utforma frågorna och svarsalternativen som beskrivits ovan. 
Undersökningen delades sedan via bland annat Facebook för att få en stor och bred grupp 
respondenter. Enkäten genomfördes helt anonymt. Totalt fick vi 161 svar på enkäten men på 
grund av begränsningar i verktyget avgränsades de analyserade svaren till 100. Verktyget 
bidrog även med analys av svaren i form av statistik. Bland annat beräknade verktyget ett 
viktat genomsnitt, de vill säga var på skalan 1-5 (aldrig-alltid) genomsnittet befann sig. Den 
statistik verktyget tog fram matades sedan in i Excel för att skapa tydliga diagram för att 
visualisera svaren. Dessa diagram redovisas i empiriavsnitt 4.4.  

2.4 Etik och samhälleliga aspekter  

Största delen av studien är baserad på vetenskapliga artiklar och offentlig information som 
inhämtats från rapporter och webbplatser. Allt hämtat material till studien är noga refererat till 
den eller de berörda författarna. Den del i studien som rör etik och samhälleliga aspekter är 
enkätundersökningen. En beskrivning av studien och enkätundersökningens syfte 
presenterades innan enkäten kunde påbörjas. Enkätundersökningen genomfördes via ett 
internetbaserat verktyg vilket innebär att vi inte träffade någon medverkande. 
Enkätundersökningen efterfrågade heller inga personliga uppgifter såsom namn, ålder eller 
kön vilket gjorde medverkan helt anonym och frivillig.  
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2.5 Struktur 

I tabell 1 visar vi studiens struktur där det visas problemformuleringarnas kopplingar till den 
teoretiska referensramen och empirin. För att skapa förståelse och tydlighet kommer tabellen 
återkomma i liknande varianter i den teoretiska referensramen, empirin och analysen som en 
sammanfattning av respektive avsnitt.  

  Problemformulering Teoretisk 

referensram 

Empiri

Framåtriktad 

försörjningskedja 

 

1 – Förutsättningar 

framåtriktad 

försörjningskedja 

3 – CLSC enligt 

hållbarhetsrapport  

3.1 Framåtriktad 

försörjningskedja 

3.6 Design för återvinning 

och återbruk 

4.1 

Hållbarhetsrapporter 

4.2.2 Better cotton  

initiative 

 

1 ‐ Förutsättningar 

framåtriktad 

försörjningskedja 

3.7 Användning och 

återvinning av textilier och 

kläder 

4.4 Enkät‐

undersökning 

 

Omvänd 

försörjningskedja 

2 ‐ Förutsättningar 

omvänd försörjningskedja 

3 ‐ CLSC enligt 

hållbarhetsrapport 

3.4 Produktinsamling 4.1 Hållbarhets‐

rapporter 

4.2.1 I:Collect 

4.2.7 T4RI 

4.4 Enkätundersökning 

2 ‐ Förutsättningar 

omvänd försörjningskedja 

3.2 Omvänd 

försörjningskedja 

3.4 Returlogistik 

4.2.1 I:Collect

2 ‐ Förutsättningar 

omvänd försörjningskedja 

3.4 Sortering och 

disponering 

3.5 Hur återvinns textilier? 

4.2.1 I:Collect

4.2.6 Siptex 

2 ‐ Förutsättningar 

omvänd försörjningskedja  

3 ‐ CLSC enligt 

hållbarhetsrapport 

3.4 Återanvändings‐

alternativ 

4.2.5 Smart Textile

4.2.4 Re:newcell 

1 ‐ Förutsättningar 

framåtriktad 

försörjningskedja 

2 ‐ Förutsättningar 

omvänd försörjningskedja 

3 ‐ CLSC enligt 

hållbarhetsrapport  

3.3 CLSC

3.4 Omdistribution 

4.1 Hållbarhets‐

rapporter 

4.2.4 Re:newcell 

4.4 Enkät‐

undersökning 

Tabell 1  
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Figur 2 

3. Teoretisk referensram 

Det finns två centrala begrepp som återkommer flertalet gånger i vår studie. Dessa är 
framåtriktad försörjningskedja och omvänd försörjningskedja. För att skapa en tydlighet har 
vi valt att endast använda dessa två begrepp när det talas om dessa två processer, där andra 
författare i deras studier använder andra begrepp om samma två processer. 
 

3.1 Framåtriktad försörjningskedja  

Inom logistik räknas alla de processer som möjliggör ett producerande företags verksamhet 
där det kan handla om planering, organisering och styrning av materialflöden och aktiviteter, 
materialanskaffning, lagring och distribution till kund. Den framåtriktade försörjningskedjan 
beskrivs ofta som den traditionella, där den vanligtvis avslutas med det som definieras som 
slutkund, vilket kan vara ett företag eller en privatperson. Inom klädbranschen som denna 
studie handlar om, är slutkunden en privatperson för ett företag som H&M. Däremot är H&M 
slutkunden för den leverantör som levererar exempelvis knappar till byxor. Den framåtriktade 
försörjningskedjan kan se olika ut beroende på företag eller produktionsmiljö. Grunden är 
dock ofta densamma; de nödvändiga stegen för att en produkt ska nå kund i det önskade 
skicket. Ibland kan det handla om ren transportering, förädling eller sammansättning med 
andra komponenter. (Jonsson & Mattsson, 2016)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
En framåtriktad försörjningskedja kan delas in i tre huvudmoment som sker i 
försörjningskedjan från en uppkommen efterfråga till levererad till slutkund. Det första som 
sker är anskaffning där det köps in material, komponenter eller liknande för att kunna gå 
vidare till tillverkning. Tillverkning är andra steget i kedjan där det inköpta materialet förädlas 
eller sammansätts med andra artiklar i framställningen av slutprodukten. Sista delen i 
försörjningskedjan är distribution som innefattar moment som gör att den tillverkade 
produkten når ut till slutkund, via detaljhandel eller direktdistribution (Lumsden, 2012; Lee 
Hansen, o.a., 2018). Antalet lagerpunkter varierar ofta, också det beroende på 
produktionsmiljö, efterfrågan och tillgång på råmaterial. Lager kan bestå av råmaterial, 
komponenter och färdiga produkter. Lager kan vara nödvändigt för att hantera störningar, 
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ovisshet och korta leveranstider. I många industrier tillverkas produkter som framförallt säljs 
under en kort, begränsad tid under året. Exempelvis snöskyfflar under vinterhalvåret eller 
grillar under vår och sommar. För att hantera denna ojämna efterfrågan krävs det av företagen 
att bygga lager för att sprida ut mängden arbete under hela året. Det kan krävas både 
råvarulager för att leverantörer skall ha en jämn och stabil påfyllningsprocess samtidigt som 
produktionen går upp och ner, men även färdigvarulager då marknadens efterfråga varierar 
stort och man som företag vill kunna erbjuda korta leveranstider trots detta. Vid mer 
kundorderspecifika produkter kan det vara svårare att ha ett färdigvarulager då kunden ofta 
efterfrågar specifika detaljer. Då kan ett halvfabrikatslager eller komponentlager vara 
fördelaktigt för att ändå kunna erbjuda kortare leveranstid. Kund definieras olika beroende på 
var i kedjan man befinner sig. En leverantör ser troligen det köpande företaget som sin 
slutkund, medan det köpande företaget kan se nästa steg i produktionen som kund, grossist 
eller slutkonsument. (Jonsson & Mattsson, 2016) 
 
Vi har i denna studie identifierat sex steg i den framåtriktade försörjningskedjan som visas i 
figur 3, från dess att en idé om ett plagg väcks till dess att den hamnar i konsumentens 
garderob. I dessa steg har inte hänsyn tagits till tidsaxeln eller lagerpunkter. Alla stegen, med 
undantag för produktutveckling och design, motsvarar en fysisk förändring eller förflyttning 
av plagget. Av dessa steg är det primärt steg 1, Produktutveckling och design samt steg 6, 
användning av produkt som påverkar plaggets möjlighet till supply chain management. Därför 
är det enbart dessa två steg som fokuseras på i denna studie. 

 

3.2 Omvänd försörjningskedja  

I den framåtriktade försörjningskedjan är vanligtvis kund eller slutkonsument den sista länken 
i försörjningskedjan. Väljer man att se till produktens livscykel är kunden dock sällan sista 

Figur 3 
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ledet. Den omvända försörjningskedjan består av de processer en produkt genomgår efter att 
kunden valt att göra sig av med produkten (de Brito & Dekker, 2003). Den omvända 
försörjningskedjan är olika lång beroende på vilka val kunden gör efter att kunden känner sig 
färdig med sin produkt. Omvänd försörjningskedja kan benämnas med olika begrepp, 
exempelvis bakåtriktad logistik, omvänd värdekedja, returflöden eller den engelska 
översättningen “reverse logistics” (PostNord, 2011). 
 
En mycket tidig definition av begreppet “omvänd värdekedja” kommer från The council of 
Logistics Management (CLM) redan 1992: 
“Termen är ofta använd för att hänvisa till den roll logistik har i återvinning, avfallshantering 
och hantering av miljöfarliga material; ett bredare perspektiv som inkluderar alla relaterade 
logistiska aktiviteter för att reducera, återvinna, utbyta och återanvända material och avfall”. - 
Stock, 1992 (de Brito & Dekker, 2003). 2006 publiceras en definition i den amerikanska 
branschtidning “Reverse Logistics Magazine”: 
“Bakåtriktad logistik är processen att planera, implementera och styra det effektiva flödet av 
råmaterial, halvfabrikatslager, färdiga varor och relaterad information från 
konsumtionspunkten till ursprungsstället för att återvinna värde eller säkerställa korrekt 
nedbrytning.” - Karen Hawks, 2006 (Hawks, 2006) 
 
Innan 1980-tal var fokuset på den omvända försörjningskedjan i princip obefintligt då man 
fortfarande kämpade för att få den initiala framåtriktade försörjningskedjan att fungera (från 
råmaterial till produkt, från produkt till kund). Givetvis är fokuset på den framåtriktade 
försörjningskedjan fortfarande lika viktig, men många företag har även ett mer eller mindre 
fungerande system för återinsamling av använda produkter.  
 
När man talar om returflöden eller bakåtriktad logistik i den digitala värld vi nu lever i menas 
inte sällan det flöde av returer kunder gör av beställda varor som blivit fel eller som inte levt 
upp till kundens förväntan och därför returneras i orört skick (de Brito & Dekker, 2003). 
Returer av oanvända varor är en typ av omvänd försörjningskedja, men i denna studie 
fokuseras istället på den omvända försörjningskedja som uppstår efter att den produkt kunden 
köpt är färdig konsumerad, ibland i flera år, och sedan ska kasseras, återvinnas och/eller 
återanvändas (Ups, u.å.). Anledningen till det fokus som nu finns på omvänd 
försörjningskedja är flera. 
 
Det uppmärksammade miljöhot i dagens samhälle är en anledning till varför företag och 
privatpersoner väljer att lägga resurser och ta mer ansvar för hur produkter hanteras efter att 
dessa konsumerats. En annan anledning är de pengar som går att tjäna eller spara genom 
återvinning. För privatpersoner kan det handla om att sälja vidare klädesplagg, elektronik eller 
möbler som inte längre används. Genom stora, internationella köp- och säljplatser på internet 
är det idag enkelt att ge färdigkonsumerade produkter nytt liv på en andrahandsmarknad, eller 
förlänga produktens livstid genom att skänka den vidare till någon i behov av den. 
De produkter som inte får leva vidare i sin nuvarande form är dock inte värdelösa. Genom 
återvinning och nedbrytning på rätt sätt kan mycket av de produkter som slängs återanvändas 
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som råmaterial till nya produkter, vilket stora tillverkare av exempelvis kläder kan spara 
mycket pengar på (Yu & Deng Solvang, 2016).  
 

Extended Product Responsibility  

I och med att textilbranschen får allt mer fokus på hållbart ansvarstagande blir fokuset på den 
omvända försörjningskedjan allt viktigare. Extended Product Responsibility (EPR) är ett 
svensk-tyskt arbetssätt som uppstod i början av 1990-talet. EPR innebär en förlängd form av 
ansvarstagande för de produkter ett företag skapar (Kant Hvass, 2015). EPR innebär att 
företagets ansvar sträcker sig till efter att produkten konsumerats av kund, en form av “end-
of-life-management”. (Pui-Yan Ho & Choi, 2012). Senare har begreppet kommit att få 
förgreningar som blivit mer specifika i olika branscher, exempelvis EEE (electrical and 
electronic equipment) hos elektroniktillverkare och ELV (end of life vehicles) i 
fordonsbranschen (Lifset, Atasu & Tojo, 2013). Pui-Yan Ho och Choi (2012) menar på att det 
idag ställs höga krav från intressenter och samhället överlag som kräver att företag tar ansvar 
för de produkter de tillverkar, både i produktens tillverkningsprocess och efter produktens 
livstid. De menar att ett holistiskt EPR-fokus från företaget kan underlätta för att möta dessa 
krav. (Pui-Yan Ho & Choi, 2012) 
  

3.3 Closed‐loop supply chain (CLSC) 

Som tidigare beskrivet är en försörjningskedja traditionellt sett utformad som en framåtriktad 
försörjningskedja, med kunden som avslut på kedjan. För att inkludera end-of-life-hantering i 
en framåtriktad försörjningskedja krävs det även en omvänd försörjningskedja, som även 
detta skrivits om tidigare i studien. Med end-of-life-hantering menas att produkten inte 
kasseras när den är slutkonsumerad av kund utan att det återgår i någon sorts 
försörjningskedja. En kombination av en framåtriktad- och en omvänd försörjningskedja kan 
kallas för closed-loop supply chain (CLSC). I en CLSC ses inte de två olika typerna av 
försörjningskedja som två separata utan en gemensam som påverkar varandra. (Masoudipour, 
Amirian & Sahraeian, 2017)  
 
I en CLSC tas hänsyn till den omvända försörjningskedjan redan i början, i inköpsfasen, av 
den framåtriktade försörjningskedjan för att på detta sätt kunna säkerställa att det går att 
förlänga livstiden på produkten även efter den är slutkonsumerad. Det vill säga att en 
konsumerad produkt inte hamnar i deponier eller förbränns utan går att återinföra i företagets 
försörjningskedja på ett eller annat sätt. Målet med en CLSC är att så stor del som möjligt av 
de produkter som tillverkas så småningom kan återinföras i försörjningskedjan och 
återanvändas i nya produkter (Lopez & McKevitt, 2017). 
 
Dyckhoff, Lackes och Reese, 2004, presenterar 3 transaktionspunkter som är nödvändiga i en 
CLSC. Dessa tre är: Point of Sale (POS), Point of Return (POR) och Point of Exit/Re-entry 
(POE). Dessa tre punkter förklarar när en produkt byter ägare i försörjningskedjan. Punkterna 
kan uppstå flera gånger i den detaljerade försörjningskedjan. Point of Sale innebär övergången 
från säljande part till köpande part. Point of Return uppstår då konsument beslutar sig för att 
göra sig av med produkten och återlämnar denna till lämplig aktör som hanterar insamling 
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och återvinning. Point of Exit/Re-entry är det steg då beslut tas om produkten kan återbrukas 
eller bör gå till deponi. Desto större andel produkter man kan återbruka (re-enter) desto mer 
stängd försörjningskedja kan man sträva efter. (Dyckhoff, Lackes & Reese, 2004) 
    

3.4 Fem kärnprocesser i den omvända värdekedjan 

 

Figur 4 

I en studie från 2004 presenterar Krikke, le Blanc och van de Velde fem kärnprocesser som 
identifierats i den omvända försörjningskedjan, som presenteras i figur 4.  Dessa är 
produktinsamling, returlogistik, sortering och disponering, återanvändningsalternativ och 
omdistribution Dessa fem processer har ibland olika ordning och prioritet beroende på 
bransch och industri. Gemensamt är, genom att fokusera på dessa fem kärnprocesser i den 
omvända logistiken kan företag bidra med ökat ansvarstagande såväl som uppnå ekonomiska 
fördelar.  

Produktinsamling 

Den första definierade processen i den omvända försörjningskedjan är produktinsamling. 
Denna process går ut på att återsamla de produkter man tidigare sålt, från marknaden tillbaka 
till företaget. Detta är ett första steg för att så småningom kunna utvinna ytterligare värde ur 
produkten. (Krikke, le Blanc, & van de Velde, 2004) Både Kant Hvass (2014) och Joung och 
Park-Poaps (2013) menar på att återinsamling av de nyttjade produkterna är ett av de största 
hindren till återvinning av textilier. En stor anledning till detta, menar båda studierna, kan 
vara den okunskap på området som finns. Få konsumenter är idag medvetna om hur de 
textilier man köper, konsumerar och sedan slänger egentligen borde hanteras. (Hvass, 2015; 
Joung & Park-Poaps, 2013) Produktinsamling kan göras på en rad olika sätt. Av de butiker 
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denna studie valt att titta på erbjuder alla insamling av använda kläder. Det finns även 
allmänna återvinningsstationer, ofta containrar som är avsedda för textilinsamling. (SRV, u.å.) 
 
Returlogistik 

Begreppet används för att förklara de transporter som sker i den omvända försörjningskedjan. 
Det vill säga de fysiska förflyttningarna av insamlade produkter.  Denna process är jämförbar 
med exempelvis distributionen i den framåtriktade försörjningskedjan. Returlogistikprocessen 
återkommer ofta flera gånger i den omvända försörjningskedjan, eftersom produkter samlas, 
sorteras och transporteras i flera olika led beroende på det tänkta slutmålet (Wright, Richey, 
Tokman & Palmer, 2011). Returlogistik är en kärnprocess för att den omvända 
försörjningskedjan ska fungera, men hur returlogistiken i sig sköts är också viktig ur ett 
ekonomisk- och miljömässigt perspektiv. Det blir allt vanligare att företag använder sig utav 
tredjepartslogistik, både i distribution och i returlogistik. Detta då de ofta saknar den expertis 
som ligger långt ifrån företagets egna kärnverksamhet. Genom att göra smarta val kring 
returlogistik, exempelvis effektivisera tids- och platsnytta, går det att skapa positiv inverkan 
på företagets totala prestation (Govindan, Palaniappan, Zhu & Kannan, 2012). 
 

Sortering och disponering 

Efter att produkter samlats in krävs en sortering av dessa, denna process är mycket viktig för 
att avgöra om produkten bör återanvändas, återvinnas eller kasseras (Krikke, le Blanc, & van 
de Velde, 2004). Produkterna sorteras då efter kvalitet och komposition. Denna process är 
mycket viktig för att bestämma en produkts framtid i den omvända försörjningskedjan och 
möjligheten att skapa ett pengaflöde för det insamlande företaget (Rogers & Tibben-Lembke, 
2001). Tyvärr är det bara en ytterst liten del av produkternas ”originalvärde”, dvs det värde 
produkten hade som nyproducerad, som går att återfå i den omvända försörjningskedjan och 
ju fler steg och tid det tar för produkterna ju mer får också företaget betala i kostsamma 
lagringsutrymmen för de insamlade produkterna. Just därför är det viktigt och ofta 
kostnadsbesparande för företag att ha ett uttänkt, fungerande system för sortering och 
disponering. (Rogers & Tibben-Lembke, 2001) 
 

Återanvändningsalternativ 

Tidigare har en majoritet av de textilier som samlats in hamnat i olika deponier, exempelvis 
som landfills vilket innebär kassation och mycket lågt utnyttjande av textilens kvarvarande 
värde. (Krikke, le Blanc, & van de Velde, 2004) 3: R är en modell som är ständigt 
återkommande i forskning kring textilåtervinning. 3: R står för Reduce (minska), Reuse 
(återanvända) och Recycle (återvinna). Den största skillnaden mellan R:en är hur mycket 
produkten förändras från sitt grundutförande. (Fletcher, 2014) (Pui-Yan Ho & Choi, 2012) 
(McDonough & Braungart, 2002) Dessa 3R kan sammanfattas såhär; 
- Reduce: Minska resursanvändningen och minimera avfallet, vilket främst hänvisar till 
produktionsstadiet av en produkt. Minska resursanvändningen kan bland annat göras genom 
att återanvända material eller använda nya material på smartare sätt. (Pui-Yan Ho & Choi, 
2012) 
- Reuse: Återanvända textilier och kläder i deras grundutförande och på så sätt förlänga deras 
livslängd och minska behovet av nya produkter. (Fletcher, 2014) (Pui-Yan Ho & Choi, 2012) 
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Forskning visar att om plagg kan användas tre gånger längre än de vanligtvis gör idag så kan 
dess klimatpåverkan minska med 65%. Problemet ligger istället i att en stor andel textilier är i 
så pass dålig kvalitet att deras livslängd blir begränsad och därmed skapar högre 
klimatpåverkan. (Mistra Future Fashion, 2015) 
- Recycle: Betyder direkt översatt återvinning och är just det. Återvinning innebär att hela 
eller delar av produkten återanvänds i en ny produkt. (Fletcher, 2014; Pui-Yan Ho & Choi, 
2012) 
 
Det finns två primära sätt att skapa textilier av återvunnet material; open-loopstrategi och 
closed-loopstrategi. En open-loopstrategi betyder att icke textila material (ex. plast) återvinns 
för att skapa ett textilplagg. Closed-loopstrategi innebär att gamla textilier bryts ner och vars 
fiber återanvänds för att tillverka nya textilier. I detta fall är alternativ två, closed-loop, att 
föredra. (Mistra Future Fashion, 2015) 
 
Textilåtervinningsprocessen kan även ses ut två skilda tillvägagångssätt; upcycling och 
downcycling (Fletcher, 2014; Braungart & McDonough, 2002). Downcycling innebär att 
produkten återvinns på ett sådant sätt att den inte kan nå samma grad av kvalitet eller samma 
värde i sin nya form, den blir enkelt uttryckt nedgraderad kvalitets- och/eller värdemässigt. 
Upcycling innebär motsatsen, att produkten återvinns på ett sådant sätt att det går att utvinna 
nytt material eller en ny produkt av högre kvalitet eller högre värde än dess ursprung. Idag 
består större delen av återvinningen av downcycling, exempelvis genom att gamla kläder blir 
isolering eller torktrasor (Braungart & McDonough, 2002) 
I studien av Pui-Yan Ho & Choi har denna modell utökats med ytterligare två R; Re-imagine 
och Re-Design. Re-Imagine innebär att man hittar ett nytt syfte för produkten medans re-
design innebär att produkten förändras på ett sådant sätt att den kan få ett nytt syfte eller nytt 
attribut. (Pui-Yan Ho & Choi, 2012)  
  

Omdistribution 

Efter att kläderna samlats in, skickats till en sorteringscentral, sorterats och fått ett 
återanvändningsalternativ är det dags att få ut den nya produkten eller materialet på 
marknaden; via en omdistribution (Krikke, le Blanc, & van de Velde, 2004). Omdistribution 
kan både ske på en primär och sekundär marknad, det vill säga som en ny produkt eller som 
andrahand. Målet är då att sälja produkten igen och göra en ekonomisk vinst. Många 
exklusiva varumärken har idag en mycket stor andrahandsmarknad och ett högt 
andrahandsvärde vilket gör omdistributionen enklare (Rogers & Tibben-Lembke, 2001). 
Studier har även uppmärksammat en ökande trend i handeln via second-hand butiker och 
internetbaserade andrahandsförsäljningssidor som exempelvis Blocket och Tradera 
(Naturvårdsverket, 2016). 
En annan uppmärksammad men ännu ganska ovanlig form av andrahandshantering av kläder 
är via internetbaserade uthyrningssidor. Kunden ser då plaggen på internet precis som i en 
webbutik men betalar bara en bråkdel av priset och får också bara låna plagget under 
begränsad tid (Fletcher, 2014). 
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3.5 Hur återvinns textilier? 

Enligt siffror framtaget av Svenska MiljöEmissionsData (SMED) slängs uppskattningsvis 8 
av 12,5 kg inköpta textilier per person och per år. Det är en alltför stor andel textilier som 
avyttras i deponier istället för att återvinnas. (Elander, Sörme, Dunsö, Stare & Allerup, 2014) 
Det är dåligt ur både ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv då det utgör slöseri med 
resurser (Wang, 2010). Återvinning av textilavfall bör sättas i system för att maximera både 
ekonomiska och miljömässiga aspekter. Det är en liten del textilier som återvinns och desto 
mer som slängs i säck- och kärlavfall i Sverige. Få personer vet vilka möjligheter till 
återvinning av textilier det finns vilket leder till avfall istället för återvinning. Brist på 
återvinning kan även bero på att det inte finns smidig tillgång till återvinningsanläggning 
anpassad för textilier (Joung & Park-Poaps, 2011). 
 
Det finns tekniska hinder för att textilåtervinning ska kunna bedrivas i stor skala. Dels beror 
det på faktumet att stora andelar textilier innehåller både olika typer av fibrer och färger 
(Personne & Sundin, 2013). Det finns även strukturella problem som berör frågor som hur 
insamling av textilier och kläder ska ske men även att öka kunskap kring ämnet (Personne & 
Sundin, 2013). 
 
I dagens fast fashion-samhälle är återvinning av kläder desto svårare. Svårigheten uppkommer 
då kvaliteten på kläderna ofta är gjorda av lite sämre kvalitet för att kunna säljas till ett lägre 
pris vilket medför att textilierna inte kan återvinnas eller återanvändas. Kostnaderna för 
insamling av kläder och textilier överstiger därför ofta intäkterna som uppkommer av 
eventuell återvinningen (Joung & Park-Poaps, 2011). Ytterligare ett problem med återvinning 
av textilier är dess komplexa beståndsdelar. Ett klädesplagg kan vara uppbyggt av flera olika 
typer av textilmaterial då en blandning av olika fibrer är en mycket vanlig praxis inom 
spinningindustrin (Wanassi, Azzouz, & Hassen, 2016). På grund av den stora andel textiler av 
mixade råmaterial som finns hamnar mycket av textilierna i deponier eller förbränns istället 
för att återvinnas (Wang, 2010). Bästa utgångsläge är alltså när ett klädesplagg består av 
endast en materialtyp. I de fall ett klädesplagg är uppbyggt av olika typer av material är det 
mest gynnsamt att dela upp fiberavfallen i ett så tidigt stadie som möjligt (Personne & Sundin, 
2013). 
 
Det strävas efter en så kallad ”closed-loop-återvinningsmetod” som innebär återvinning av det 
råmaterial som användes vid tillverkning av produkten. Det återvunna råmaterialet bearbetas 
sedan för att kunna erbjuda motsvarande produkt med lika god kvalitet som med det 
ursprungliga råmaterialet. Nackdelen är att behovet av energi är väldigt mycket större för 
bearbetning av återvunnet råmaterial än tillverkning av det ursprungliga råmaterialet 
(Personne & Sundin, 2013). Återvinningsprocessen bidrar även till mycket föroreningar, 
speciellt vid återvinning av material med blandad uppbyggnad av olika material. Dessa 
lämpar sig då sämre i closed-loop metoden. 
 
Pre-consumer avfall är en term som används när det talas om textiler som återvinns innan de 
når ut till konsumenter. Det kan vara avfall som uppkommit i tillverkning av kläder som 
återanvänds i produktionen. Motsatsen till detta är post-consumer avfall vilket innebär att 
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textilier återvinns efter de använts av konsumenten. (Simona, 2014) Det är alltså produkter 
som är kasserade efter deras förväntade livslängd. Post-consumer avfall är den största delen 
av all återvinning och kan jämföras med mängden fiberförbrukning. För att återfå en stor 
mängd produkter från konsumenter för en möjlig återvinning, krävs det insamling- och 
sorteringsnät. (Wang, 2010) 
 

3.5.1 Mekanisk och kemisk återvinning 

Processen för återvinning av kläder brukar delas in i antingen mekanisk eller kemisk 
återvinning. En kemisk återvinning går ut på att fibrerna i textilier bryts ner med hjälp av 
kemikalier. De nedbrutna fibrerna kan sedan sättas samman igen genom andra processer för 
att tillsammans bilda nya textilier och kläder producerade med de återvunna fibrerna. Den 
kemiska processen möjliggör en hög kvalitet av materialet som kan återanvändas och kräver 
inga ny utvunna resurser för att användas för samma användningsområde som 
ursprungsfibrerna (Personne & Sundin, 2013). 
 
Den mekanisk återvinningsprocessen är mindre teknikkrävande än den kemiska. Metoden 
innebär att textilier klipps, rivs och kardas till en fibermassa. De processer där det endast 
krävs värme hör ibland också till i denna kategorin. Den mekaniska processen är snäppet 
sämre än den kemiska när det talas om kvalitet. I den mekaniska processen förkortas 
textilfibrerna vilket gör att ny utvunna, oanvända fibrer behöver tilläggas vid produktion av 
exempelvis kläder. (Personne & Sundin, 2013) 
  

3.5.2 Återvinning och nedbrytbarhet 

Större delen av de materialtyper som används vid framställning av textilier och kläder är 
återvinningsbara. Däremot är inte fallet så att materialen faktiskt återvinns i stor skala eller att 
det är en enkel uppgift.  
Ser vi till bomull är det ett material som är tillverkat med förnyelsebara resurser och är ett 
komposterbart material. Det finns ändå en svårighet i att återvinna bomull som specifikt 
uppkommer i samband med post-consumer avfall som vi tidigare beskrivit i avsnittet. Detta 
beror på att bomullen ofta är färgad eller är uppblandad med andra typer av fibrer i kläder och 
textilier som säljs till kund (Chen & Davis Burns, 2016). Andra vanliga material som textilier 
är uppbyggda av är ull, polyester, nylon och rayon (konstsilke som gammalt namn).  
 
Av dessa fyra material kan alla återvinnas men har, enligt den information vi funnit, 
genomförts på endast en del (Chen & Davis Burns, 2016). Alla dessa material, inklusive 
bomull, har gemensamt att de används kemikalier i framställningen som kan försvåra 
återvinning eller göra det hälsofarligt. Viss del av textilkemikalier kan i slutet av en textils 
livstid sitta kvar i materialen. Vid en eventuell nedbrytning av material vid återvinning kan 
dessa kemikalier, som inte var i direktkontakt med hud, komma i direktkontakt med hud i ett 
nytt plagg som då kan bli hälsofarligt för personen som bär plagget. Det finns en brist på 
kunskap om andelen textilkemikalier som kan tänkas finnas kvar i plagg vilket gör 
osäkerheten stor och möjligheterna till säker återvinning svår (Schmidt, Watson, & Roos, 
2016).  
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3.6 Designa för återvinning och återbruk 

Som tidigare nämnts är ett stort problem i dagens textilåtervinning alla blandningar av 
material som finns i kläder vilket ofta kräver manuell hantering och mycket arbete innan 
plaggen kan brytas ner eller utvecklas (Östlund, o.a., 2015). För att få en förändring på detta 
finns utvecklade koncept som tar återvinning och återbruk i beaktning redan vid designbordet. 
Ett av dessa välkända koncept är cradle to cradle (C2C). Alston beskriver C2C som ett nytt 
paradigm för hållbar produktutveckling. Detta innebär ett nytt tankesätt kring en produkts 
livscykel redan i design- och utvecklingsstadiet, som tar hänsyn till produktens möjligheter till 
återbruk (Alston, 2008). C2C beskrivs som en utveckling av cradle to grave, ett koncept där 
man inte tar hänsyn till eller planerar för hur produkten skulle tas om hand efter sin “livstid” 
(Cao, Farr, Heine, & Jin Gam, 2009). C2C-principen skapades 2002 av Braungart och 
McDonough med syftet att eliminera avfallet totalt och skapa ett slutet system (Braungart & 
McDonough, 2002). Det föreslogs att en färdignyttjad produkt av kund antingen skall kunna 
returneras för att återvinnas av biosfären eller återvinnas för återbruk, det vill säga skapa nya 
produkter genom teknisk ämnesomsättning. Vid en teknisk reformering av materialet är målet 
att råmaterialet skall kunna återvinnas ett flertal gånger utan att det materiella värdet ska 
minska. C2C-principen bygger på cirkulära materialflöden (Braungart & McDonough, 2002). 
Alston beskriver även principen “PtD” - Prevention through Design, vilket innebär att man 
redan i designstadiet utvecklar produkten, eller i detta fall ett klädesplagg, så att det går att 
undvika framtida problem vid återbruk eller återvinning vilket går hand i hand med C2C.  
För att C2C-principen skall kunna användas i modebranschen krävs en förändring i hela 
försörjningskedjan för att omvandla denna från linjär till cirkulär. För att kunna skapa en 
cirkulär försörjningskedja krävs det att flera förutsättningar uppnås, en betydande av dessa är 
designstadiet (Braungart & McDonough, 2002). 

2009 presenterade Jin Gam, Cao, Farr och Heine en ny modell som kallas Cradle to cradle 
Apparel Design (C2CAD). Denna utvecklade modell är baserad på det original McDonough 
och Braungarts tidigare skapat, C2C. Modellen består av fyra steg som kan användas som 
riktlinjer för textilproducenternas framtagning av återvinningsbara plagg, vilket är en 
nödvändighet för att skapa ett slutet, cirkulärt system. De fyra stegen är: problemdefiniering 
och efterforskning, provframtagning, utveckling av en problemlösning och 
samarbetsmöjligheter samt produktion (Cao, Farr, Heine, & Jin Gam, 2009). 
I steg ett måste det problem som önskas lösa definieras. Med efterforskning menas en analys 
av den rådande marknaden och det specifika företaget eller branschens situation. De som 
utvecklar och designar plaggen måste ha en förståelse för vad användarna önskar och kräver 
av plagget, vilket givetvis kan skilja sig mycket från användare till användare vilket gör 
definition av målgrupp mycket viktigt för att kunna tillfredsställa rätt krav. Exempelvis är 
idag blandningen av material ett stort problem när ett plagg så småningom skall återvinnas, då 
man måste särskilja materialen innan de kan återbrukas och materialet riskerar ofta att skadas 
i detta steg. När man lämnar steg ett bör man ha en färdig design av plagget man önskar 
tillverka. 
 
Steg två innebär att olika tänkbara material till plagget skall testas och en framtida prisbild 
skapas, det vill säga, vad kostar materialet och vad är kund villig att betala? I detta steg 
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tillverkas ofta olika former av provplagg. Dessa provplagg testas sedan för att klara de krav 
och förväntningar man ställt på plagget, exempelvis vatten- och vindtäthet, tvättegenskaper 
eller hållbar passform. Dessa provplagg kan även användas som uppvisning för potentiella 
investerare eller i marknadsföringsyfte för att skapa en uppfattning om vilken partistorlek 
plagget senare bör tillverkas i för att möta efterfrågan. 
 
I steg tre bör man undersöka vilka problem man har gällande produktion och hur dessa skall 
lösas samt om det finns möjlighet till samarbeten med andra företag. De problem man ofta 
måste lösa i detta steg är exempelvis hur man säkerställer att det material man valt till plaggen 
tillverkas på ett hållbart sätt eller kommer från återvinning, att produktionen (som ofta sker i 
andra länder) sköts på rätt sätt samt utveckla en plan för distribution av kläderna till det land 
de planeras säljas i. Steget innebär också att man bör se över möjligheterna till 
samarbetspartners, exempelvis vilka man väljer att samarbeta med kring produktion (om man 
inte äger sin egen produktion) eller vilka företag man samarbetar med för transport och 
distribution. I detta steg måste man alltså säkerställa många praktiska funktioner och att de 
mål man har kring återvinning/återbruk av material hanteras så de så småningom kan följas. 
Steg fyra innebär den faktiska produktionen, då måste alla problem vara lösta för att 
säkerställa önskad kvalitet, kvantitet och leveranstid. (Cao, Farr, Heine, & Jin Gam, 2009) 
 

3.7 Användning och återvinning av textilier och kläder 

Sedan 2000 talet råder ett så kallat “fast fashionsamhälle”, vilket innebär en hög 
omsättningshastighet av kläder. Klädkedjor erbjuder konstant nyheter till en billig peng som 
möjliggör för konsumenter att hela tiden handla nya kläder vilket samtidigt skapar ett överflöd 
av kläder som konsumenter vill göra sig av med. Denna utveckling har gjort att livstiden för 
ett plagg är kortare än tidigare och vilket även majoriteten av konsumenter uppfattar (Joung & 
Park-Poaps, 2013). En konsekvens av fast fashion samhället är att många konsumenter som 
även gör sig av med kläder i en stor utsträckning. Avyttring sker på olika sätt och med olika 
syften. Olika sätt kan exempelvis ske genom försäljning, gåva eller slänga och syftet kan vara 
av ekonomiskt-, miljö- eller bekvämlighetsskäl (Joung & Park-Poaps, 2013).  
 
Trots stor omsättningshastighet på kläder finns det en begränsad medvetenhet kring kläders 
hållbarhet (Harris, Roby, & Dibb, 2015). Det finns också en okunskap kring konsumenter 
kläder och textiliers påverkan på miljö och hur det går att påverka detta som konsument. Den 
största energiförbrukningen ett klädesplagg utger sker efter köp, det vill säga när konsumenter 
själva påverkar hur mycket inverkan ett klädesplagg ska ge på miljön. Det är 82% av all 
energiförbrukning av ett klädesplagg som kan kopplas till tvätt och behandling av kläder efter 
att köpet skett (Harris, Roby, & Dibb, 2015). Hur en konsument vårdar sina kläder har den 
största påverkan på miljön där positiva beteenden är att tvätta mindre, skonsamt tvättmedel, 
köpa kläder som kan användas en längre tid och återvinna när kläder är färdiganvända. För att 
skapa en hållbar modebransch är ett stort steg att upplysa konsumenter om kläders livscykel 
och dess effekter. (Harris, Roby, & Dibb, 2015) 
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3.8 Hållbarhetsredovisning 

3.8.1 Vad är en hållbarhetsredovisning? 

En hållbarhetsredovisning är en årlig rapport skriven av företag och organisationer där de 
presenterar de ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser som organisationen 
orsakar genom sin verksamhet. (FAR, u.å.) Rapporten är även ett sätt för företag att redovisa 
hur deras verksamhet arbetar med ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. 
(Frostenson, Helin, & Sandström, 2015) Dessa tre aspekter kräver en balans mellan varandra 
då den ena variabeln påverkar de andra två på ett sätt som gör att alla tre borde hanteras med 
likvärdigt fokus. En traditionell redovisning ser endast till de ekonomiska aspekterna av 
verksamheten och hur affärshändelser påverkar värdet på företaget medans 
hållbarhetsrapporten inkluderar flera viktiga dimensioner (Frostenson, Helin, & Sandström, 
2015). 
 
En hållbarhetsredovisning handlar till stor del om att redovisa sitt företags visioner, strukturer, 
aktiviteter och resultat av hållbarhetsarbetet. Vad som finns i respektive företags 
hållbarhetsredovisning är till viss del varierande. Anledningen till variation beror på 
företagets bransch och vilka sorts påverkningar på omgivningen ett företags verksamhet 
orsakar. Det finns, framtaget av GRI, principer gällande innehåll som bland annat säger att 
informationen i redovisningen ska omfatta de områden som organisationen påverkar samt de 
områden som är relevanta för företagets intressenter (Frostenson, Helin, & Sandström, 2015). 
Framställning av hållbarhetsredovisning ger det egna företaget möjligheter till att utveckla 
mål och visioner om företagets fortsatta hållbarhetsarbete. En hållbarhetsredovisning kan 
potentiellt också fungera som ett styrinstrument på det sätt att det skapar en större förståelse 
och medvetenhet inom verksamheten (Frostenson, Borglund, & Windell, 2010). Externt gör 
det möjligt för intressenter och potentiella investerare att jämföra företag emellan. Investerare 
med ett fokus på hållbarhetsfrågor har stadigt ökat och ett krav på hållbarhetsinformation är 
en viktig aspekt vid den riskbedömning som måste göras innan ett beslut om investering 
(Frostenson, Helin, & Sandström, 2015). 
  
En viktig aspekt i hållbarhetsredovisning är omfattningen av trovärdighet. Det krävs att det 
finns både positiva och negativa aspekter av organisationens resultat och på ett enkelt sätt 
kunna jämföra resultat mellan tidigare år. För att styrka sin trovärdighet finns möjligheten för 
företag att ta hjälp av en utomstående organisation för att granska uppgifterna som finns i 
hållbarhetsredovisningen på ett djupare plan. Detta tillvägagångssätt anses vara en värdefull 
handling för en mer trovärdig rapport. (Mori Junior & Best, 2017) En granskning av 
hållbarhetsrapporten sker även av en revisor, oftast samma som granskar den finansiella 
årsredovisningen, som ser till att hållbarhetsrapporten är upprättad enligt ÅRL:s lagkrav 
(FAR, u.å.). 
  
Hållbarhetsredovisning är i Sverige, till viss del, lagstadgat sedan 2017 i årsredovisningslagen 
(ÅRL). Lagen innebär att hållbarhetsredovisning måste ske för företag som under ett av de två 
senaste räkenskapsåren uppfyllt mer än ett av tre kriterier. De tre kriterierna som gäller är att 
medelantalet anställda ska ha uppgått till mer än 250 stycken, företagets balansomslutning ska 
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ha uppgått till mer än 175 miljoner kronor samt att företagets nettoomsättning ska ha uppgått 
till mer än 350 miljoner kronor. (FAR, u.å.) 
 
Det finns inget regelverk eller rekommendation på hur arbetet med att upprätthålla en 
hållbarhetsredovisning ska gå till för svenska företag som uppnår kraven på obligatorisk 
hållbarhetsrapportering. Det finns flertalet ramverk för företag att följa där de ovannämnda 
organisation GRI är det mest vedertagna ramverk som används (FAR, u.å.). Däremot finns 
kravet på statligt ägda bolag att följa GRI:s riktlinjer gällande hållbarhetsredovisning. 
 Världens övergripande problem gällande miljö och sociala aspekter har strålkastarna mot sig. 
Det faktum att det inte finns klara lagar och regelverk kring dessa problem har resulterat i att 
ett visst ansvar har skjutits över till företag och organisationer på grund av deras inflytelserika 
storlek och makt. Krav från utomstående intressenter gällande ökat ansvar inom miljö och 
sociala frågor har gjort att ansvar måste tas för att ha ett fortsatt högt förtroende hos sina 
intressenter (Frostenson, Helin, & Sandström, 2015). 
  

3.8.2 Hållbarhet 

Uttrycket hållbarhet slog till stor del igenom när den så kallade Brundtlandrapporten, “Vår 
gemensamma framtid” kom 1987. Ett känt citat från rapporten skapade eftertanke till hur 
företags miljöpåverkan bör få ökad uppmärksamhet och justering. Citatet lyder: “En hållbar 
utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" (Brundtland commission, 1987). 
Företag har inte sällan något sorts vinstkrav från aktieägare då detta krävs för ett företags 
överlevnad. Ett hållbart företag skapar också vinst, men inte på bekostnad av miljömässiga 
aspekter (Savitz & Weber, 2013). 
  

3.8.3 Global Reporting Initiative (GRI) 

Global Reporting Initiative (GRI) är en nätverksorganisation som gemensamt med de 
deltagande företag och organisationer arbetar fram ett ramverk och riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning (Frostenson, Helin, & Sandström, 2015). GRI erbjuder riktlinjer för 
standardiserad hållbarhetsredovisning (Sjöström, 2014). Dessa standarder är de första globala 
standarderna som uppstod för hur hållbarhetsredovisning ska gå till. Standarderna fungerar 
som riktlinjer till hur företag på bästa sätt ska rapportera om dess ekonomiska, miljömässiga 
och sociala konsekvenser som medförs i samband med deras verksamhet (Global Reporting, 
u.å.). 
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3.9 Sammanfattning teoretisk referensram 

Försörjningskedjor har länge varit uppdelad i två separata led, den framåtriktade och den 
omvända. Dessa har hanterats var för sig utan hänsyn till hur de två påverkar varandra. Som 
vi beskrivit i den teoretiska referensramen är begreppet CLSC en kombination som 
sammanfogar de två separata försörjningskedjorna till en. Vi har identifierat sju processteg 
som måste hanteras för att kunna skapa en CLSC som visas i figur 5. Två av dessa i den 
framåtriktade försörjningskedjan och resterande fem i den omvända som tidigare presenterats 
av Krikke, le Blanc och van de Velde. Utöver de två processtegen i den framåtriktade finns 
även fyra processteg som vi i denna studie inte kommer behandla på grund av studiens storlek 
och dess relevans. I figur 5 visas en modell över de sju processtegen, numrerade för att enkelt 
kunna relatera till tabell 2 som kopplar respektive processteg med relevanta avsnitt i teoretiska 
referensramen.  

   

Figur 5 
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Processteg Problemformulering Teoretisk 

referensram 
1 – 

Produktutveckling 

och design 

1 – Förutsättningar 

framåtriktad 

försörjningskedja  

3 ‐ CLSC enligt 

hållbarhetsrapport 

3.1 Framåtriktad 

försörjningskedja 

3.6 Design för 

återvinning och 

återbruk 

2 – Användning 

av produkt 

1 – Förutsättningar 

framåtriktad 

försörjningskedja 

3.7 Användning och 

återvinning av textilier 

och kläder 

3 ‐ 

Produktinsamling 

2 ‐ Förutsättningar 

omvänd försörjningskedja 

3 ‐ CLSC enligt 

hållbarhetsrapport 

3.4 Produktinsamling 

4 ‐ Returlogistik  2 ‐ Förutsättningar 

omvänd försörjningskedja 

3.2 Omvänd 

försörjningskedja 

3.4 Returlogistik 

5 – Sortering & 

disponering 

2 ‐ Förutsättningar 

omvänd försörjningskedja 

3.4 Sortering och 

disponering 

3.5 Hur återvinns 

textilier? 

6 – 

Återanvändnings‐ 

alternativ 

2 ‐ Förutsättningar 

omvänd försörjningskedja 

3 ‐  CLSC enligt 

hållbarhetsrapport 

3.4 Återanvändings‐

alternativ 

7 ‐ 

Omdistribution 

1 ‐ Förutsättningar 

framåtriktad 

försörjningskedja 

2 ‐ Förutsättningar 

omvänd försörjningskedja 

3 ‐ CLSC enligt 

hållbarhetsrapport 

3.3 CLSC

3.4 Omdistribution 

Tabell 2 
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4. Empiri 
Empiriavsnittet bygger på utvalda detaljhandelsföretags hållbarhetsrapporter samt relevanta 
organisationer som förkommit i hållbarhetsrapporterna och som är av intresse för studien då 
de sitter på nyckelkompetenser angående olika delar i studiens förslag till en Closed-loop 
supply chain. Empirin innefattar även en enkätundersökning som genomförts i syfte att 
undersöka konsumenters förhållande och attityd till användning och återvinning av kläder.  

4.1 Detaljhandelsföretag 

Här presenteras de fyra detaljhandelsföretag studien valt att studera på ett djupare plan. En 
kortare introduktion om respektive företag som efterföljs av en sammanfattning av deras 
hållbarhetsrapport där den information som är mest relevant för denna studie presenteras.  

4.1.1 Hennes & Mauritz 

Hennes & Mauritz (H&M) är ett svenskt börsnoterat företag med en stark global närvaro. 
Deras vilja att uttrycka passionen för mode, design och kvalitet samt ambitionen att klä 
kunderna på ett hållbart sätt har lyckats locka till sig kunder världen över och är ett känt och 
etablerat företag. De riktar sig mot kvinnor, män och barn med sina kläder. (Veckans Affärer , 
2017) Företagets omsättning uppgick under 2016 till 192,3 miljarder kronor vilket gör 
företaget till det tredje största svenska företaget i alla kategorier. (Alla Bolag, 2017) H&M har 
marknader världen över och expansionen fortsätter i rask takt. I dagsläget, 2018, är H&M 
aktiva på 44 marknader runt om i världen. H&M-gruppen består av åtta varumärken där 
flertalet är välkända inom Sverige. (H&M, uå) H&M presenterade sin första 
hållbarhetsrapport 2009. 
 

H&M Hållbarhetsrapport 

Efter en genomgång av H&Ms hållbarhetsrapport märks en tydlig målsättning om vad 
företaget vill uppnå i termer av hållbarhet inom ämnena ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
ansvar. H&M uppger i sin hållbarhetsrapport att man följer en GRI-standard men har inte låtit 
rapporten granskas av en oberoende part. Då denna studie framförallt fokuserar på 
miljömässigt ansvar görs en avgränsning till detta område. H&M har tydligt uppställda mål 
som sträcker sig olika långt in i framtiden. Det målet som ligger närmast i tiden innebär att 
100% av all bomull som används i produktionen ska vara hållbart odlad och framställd år 
2020. Det finns idag ett antal olika certifieringar för att säkerställa att den bomull man 
använder är hållbart framställd, exempelvis arbetar de med Better Cotton Initiative. 
I hållbarhetsrapporten från 2016 uppges att 43% av bomullen H&M använder är hållbart 
odlad. Ett ytterligare miljömål för 2020 är eliminera utsläpp av skadliga kemikalier från 
H&Ms fabriker. Ett annat mål är att 80% av alla butiker ska vara cirkulära till år 2025. De har 
tagit fram en modell med fyra steg som beskriver hur de ska arbeta för att bli cirkulära. Första 
steget innebär en cirkulär design vilket innebär att de ska se över hur ett klädesplaggs livstid 
kan förlängas och öka dess kvalitet. Designsteget innebär också att klädesplagget ska kunna 
återvinnas eller återanvändas. Det andra steget handlar om val av material vilket innebär att 
deras mål är att använda mer återvunnet och hållbart material i deras klädesplagg. Tredje 
steget innebär att utforma produktionsprocesserna på ett mer hållbart sätt. Detta inkluderar att 
se över hur användning av kemikalier och reducera mängden vatten som används för 
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framställning av kläder. Det fjärde och sista steget i målet mot cirkulära flöden är att förlänga 
livstiden för alla produkterna. En del i detta steg är deras Clever Care Label. Clever Care 
Label är en utvecklad version av den “vanliga” fastsydda tvättlappen som talar om för 
konsumenter hur kläderna ska tas omhand och tvättas för att hålla bra kvalitet en längre tid.  

Som tidigare nämnt vill H&M att all bomull som används ska vara hållbart odlad redan 2020. 
Ett mål som de strävar efter att uppnå 10 år senare, 2030, är att allt material som används ska 
vara av återvunnet eller mer miljövänligt material. I rapporten för 2016 uppges andelen 
hållbart material i H&Ms kläder ligga på totalt 26%. 
2040 har H&M som mål att ha en klimatpositiv värdekedja. Klimatpositiv värdekedja innebär 
att man genom sina processer och aktiviteter i värdekedjan bidrar till att miljön förbättras. 
Detta mål skall nås genom deltagande och aktivt agerande i världsnaturfondens globala 
program “climate savers”. 
H&M samarbetar med tjänsten I: Collect för att återsamla plagg om konsumenterna tröttnat 
på. I 71 % av alla H&Ms butiker världen över finns därför ett kärl från I: Collect där du som 
konsument kan återlämna kläder. I: Collect ansvarar senare för hur de insamlade plaggen tas 
om hand, antingen genom att säljas på en andrahandsmarknad eller återvinner plaggen för att 
utvinna textilfibrer och möjligheten att skapa nya textilier. 
H&M samarbetar även med svenska miljöinstitutet i ett forskningsprojekt vid namn Siptex, 
som arbetar för att automatisera sorteringen av textilier och därmed kunna hantera betydligt 
större volymer. (H&M, 2017) 
 

4.1.2 Lindex 
Lindex är en dam- och barnklädeskedja som grundades i Alingsås 1954. På deras hemsida går 
det att läsa om Lindex kärnvärden; passform och kvalitet, prisvärde, rätt modekänsla och 
tillverkning på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. 2018 finns Lindex på 18 marknader med ca. 
480 butiker och är en av de ledande modekedjorna i Europa. Förutom Europamarknaden har 
Lindex en stor marknad i Saudi Arabien. Lindex erbjuder även internet-handel 31 länder. 
(Lindex, uå) Lindex har sitt huvudkontor i Göteborg och är sedan 2007 en del av den 
finskägda, börsnoterade Stockmannkoncernen. (Stockmann, uå) 2016 års omsättning låg på 
3,4 miljarder kronor. (Alla Bolag, 2017) 
 

Lindex hållbarhetsrapport  

Lindex första hållbarhetsrapport gavs ut 2004. Rapporten från 2016 följer en GRI-standard 
men är inte granskad av en oberoende part. I Lindex hållbarhetsrapport går det att utläsa att 
målet som ligger närmast i tiden är att 80% av alla deras kläder ska vara tillverkade av mer 
hållbart material år 2020. Hållbarhetsrapporten som vi utgår vi ifrån är utgiven 2016, då var 
51% av Lindex sortiment tillverkade av mer hållbart material där 91% av all den bomull som 
användes var mer hållbart odlad. Lindex presenterar också att 100 % av alla jeans är 
certifierade som “Better Denim”. Det innebär att allt material i jeansen kommer från 
återvunna textilier och ekologisk bomull av Better Cotton Initiative-märkning. 

Lindex har valt att följa de miljömål som FN skapat under titeln “Agenda 2030”.  
För att kunna kontrollera och upprätthålla hög och god standard för både produktion och de 
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anställdas arbetsförhållanden har Lindex totalt 132 egna anställda på fabriker i Kina, Indien, 
Pakistan, Turkiet och Bangladesh.  

Lindex har från och med 2016 börjat med att, till viss del, använda post-konsumenttextilier i 
produktionen av nya kläder. För att kunna öka användningen av post-konsumenttextilier 
undersöker Lindex möjligheterna till att i framtiden använda kemiskt återvunnet 
cellulosamaterial. Dessa möjligheter undersöker de i ett samarbete med organisationerna 
Re:Newcell l och Smart Textiles. Lindex erbjuder i alla sina butiker en möjlighet för kunder 
att lämna in använda kläder för återvinning eller återanvändning. De samarbetar med second-
handkedjan Myrorna i Sverige, Norges motsvarighet Fretex och Finlands Suez för 
möjligheterna till återanvändning och återvinning. (Lindex, 2017) 

4.1.3 Kappahl 

Kappahl är en svensk detaljhandelskedja som säljer kläder till kvinnor, män och barn med en 
särskild inriktning till kvinnor mitt i livet. Kappahl har omkring 400 butiker fördelat på fyra 
länder, Sverige, Norge, Finland och Polen. De har även en ny inriktning de kallar Newbie 
Store vilket riktar sig till nyfödda där kläderna är tillverkade i hållbart material med 100 % 
ekologisk bomull. Newbie Store finns även i Storbritannien för försäljning. (Kappahl, uå) 
Deras omsättning år 2016 uppgick till 4,9 miljarder kronor. (Alla Bolag, 2017) 
 

Kappahls hållbarhetsrapport  

Kappahls hållbarhetsrapport följer GRI-standard, men är inte granskad av en utomstående, 
oberoende part.  
Kappahls hållbarhetsstrategi bygger på FN:s globala mål för hållbar utveckling, det vill säga 
Agenda 2030. Kappahl har även en del egna uppsatta hållbarhetsmål. Ett mål är att använda 
100 % mer hållbara material år 2025 och att 100 % bomull ska vara mer hållbar redan 2020. I 
hållbarhetsrapporten för 2016 presenteras att 53 % av alla produkter är tillverkade i hållbara 
material. Det presenteras också att 81 % av all bomull som används kommer från mer hållbara 
alternativ; ekologisk, återvunnen eller certifierad av Better Cotton Initiative. Samma siffra för 
2015 var 52 %.  
Kappahl tog under 2017 fram ett protokoll för hållbarhet i deras produktutvecklingssystem, 
vilket visade på positiva effekter. Protokollet innehåller fem kriterier: hållbart material, 
cirkulär design, design som består, effektivt användande av råmaterial och hållbar teknologi. 
Även Kappahl erbjuder kunderna möjligheterna till att återlämna använda kläder med deras 
koncept “Wear, Love and Give Back” som finns i alla deras butiker. Som tack för en 
inlämnad påse med använda kläder får kunden en värdecheck som kan utnyttjas vid nästa köp 
på Kappahl. Under 2016 samlades det in 140 ton kläder som skickades till Kappahls 
samarbetspartner I:Collect för sortering.  
2016 skapade Kappahl en minifilmserie med titeln “Make it feel right” för att inspirera fler 
kunder att göra mer hållbara val. I dessa klipp visas bland annat hur kläderna bäst ska tvättas 
och skötas för att hålla så länge som möjligt och vilken skillnad på miljö ett par hållbart 
producerade jeans har jämfört med konventionella metoder. (Kappahl , 2017) 
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4.1.4 Gina Tricot 

Gina Tricot är ett svenskt aktiebolag grundades 1997 och är en renodlad dammodekedja. Gina 
Tricot har 180 butiker fördelade i 5 europeiska länder men har marknad för internet-handel i 
30 länder. Företaget skriver på sin hemsida att man har som målsättning att “erbjuda kunder 
en ny, intressant shoppingupplevelse – oavsett hur ofta de handlar”. (Gina Tricot, uå) 
Företaget är både grundat och har huvudkontor i Borås. Gina Tricots omsättningen låg 2016 
på 1,04 miljarder kronor. (Alla Bolag, 2017) 
 

Gina Tricot Hållbarhetsrapport 

Gina Tricots hållbarhetsrapport följer även denna GRI-standard men är inte granskad av 
oberoende part. I rapporten kan man finna citatet “… materialet håller längre än modet.” som 
sammanfattar dagens konsumtionsvanor utav kläder för en stor del av konsumenterna på 
grund av snabbt övergående trender. Många plagg som säljs används under en mycket liten 
period och blir sedan oanvända trots att plagget är i felfritt skick. 
Gina Tricot har sammanfattat deras viktigaste målsättningar i hållbarhetsrapporten. Dessa 
målsättningar strävar de efter att uppnå 2028. Det första av målen är att alla kläder ska 
tillverkas med hållbart material, men även att produktionen ska gå till på ett hållbart sätt. Det 
andra målet är att kläder som kunder inte längre vill ha efter användning ska bli en resurs för 
företaget. I rapporten uppges att man 2016 använder hållbar bomull i 50 % av alla 
bomullsprodukter. Även Gina Tricot samarbetar med Better Cotton Initiative för att 
säkerställa ursprunget på den hållbara bomull man använder.  

Gina Tricot började 2016 samarbeta med en rad organisationer i forskningsprojektet Siptex 
för att utforska möjligheterna till automatiserad sortering av kläder och textilier. 
Man samarbetar även med Human Bridge och T4RI. Human Bridge är en organisation som 
arbetar med textilinsamling. De kläder som inte säljs skickas till Human bridge för att 
återvinnas eller säljas på en andrahandsmarknad. Human Bridge har totalt över 2000 
containrar och kärl utplacerade i samhället för att samla in kläder och textilier av 
konsumenter. T4RI är ett initiativ av svensk handel som arbetar för att öka andelen insamlade 
kläder, exempelvis genom att se till att det finns textilinsamlingscontainrar utplacerade i hela 
landet så att alla ska ha möjlighet att återvinna sina använda textilier. T4RI står för “Textile 
for Recycling Initiative”. (Gina Tricot, 2017) 

4.2 Återvinningsföretag, forsknings‐ och utvecklingsorganisationer 

De organisationer och företag som presenteras i detta avsnitt är organisationer som är aktuella 
i en eller flera processer i ett företags closed-loop supply chain. Det är organisationer och 
företag som samarbetar med de fyra detaljhandelsföretag vi valt att utvärdera i studien. Det är 
därför relevant för med en förklaring och presentation av organisationernas syfte och 
organisationsmål för att öka förståelsen av detaljhandelsföretagens utmaningar och 
möjligheter i sitt arbete mot en CLSC.  

4.2.1 I: Collect  

I: Collect (I: Co) är en del av den tyska organisationen SOEX. I: Co arbetar med hantering av 
begagnade kläder och textilier. De arbetar med insamling, återbruk i form av 
andrahandsförsäljning, sortering, återvinning och nyproduktion av de återvunna textilfibrerna. 
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Även de textilier som inte kan återvinnas till ny textil tas om hand och skickas istället till 
andra industrier där de kan tas tillvara på, exempelvis isolering. På sin hemsida uttrycker de 
att sitt syfte är att “close the loop” - försluta kedjan. Med det menar de att man vill se till att 
använda textilier återvinns och blir till nya produkter, så att livslängden förlängs och inget 
material förstörs eller går till spillo. Istället för en enkelriktad, icke försluten försörjningskedja 
ligger här fokuset på att just skapa en flödande, cirkulär försörjningskedja. I: Co samarbetar 
med en rad olika svenska och internationella butikskedjor, bland annat H&M, Kappahl, 
Naturkompaniet och Hemtex. I dessa kedjor har man utplacerade insamlingskärl av kläder och 
textilier, där kunder kan återlämna sina kläder då de är färdigförbrukade (oavsett 
klädvarumärke). (I:Collect, uå) 

4.2.2 Better Cotton Initiative  

Better Cotton Initiative är en organisation vars mål är att förbättra levnadsstandarden hos de 
människor som arbetar med att producera bomull men även för att bevara och förbättra miljön 
på de platser bomull växer samt att försöka utveckla bomullsbranschen till att bli mer hållbar 
för framtiden. (Better Cotton Initiative, uå) Termen Better Cotton innebär en renare 
bomullsproduktion och finns som ett alternativ till konventionell bomull. En renare 
bomullsproduktion innebär att det är en mindre resursanvändning och på så sätt även en lägre 
miljöpåverkan. (Zulfiqar & Thapa, 2018) Organisationen som bildades 2016 finansieras av 
BCI-återförsäljare och medlemmar inom organisationen, de tar även emot bidrag från 
offentliga och privata sektorer. (Better Cotton Initiative, uå) Vilket sätt de bidrar till att göra 
bomullsproduktionen vänligare är flera. De identifierar, stödjer och investerar i nya 
innovationer inom bomullsproduktion som de anser kan komma att förbättra tillverkningen. 
(Better Cotton Initiative, uå) De har även tagit fram 26 kriterier fördelat på 6 principer som 
innefattar olika områden som är relevant för bättre bomull som ska följas för att kunna kalla 
den producerade bomullen för bättre bomull. (Better Cotton Initiative, 2013) 
 
I en summering kring verksamhetsåret 2016 har BCI 61 3755 medverkande lantbrukare i 
organisationen medans deras mål för år 2017 är 1.1 miljoner lantbrukare. (Better Cotton 
Initiative, uå) Medlemmar i BCI finns från alla steg i en bomullsproduktion, allt från 
civilsamhälle till försäljare och detaljhandel. År 2015/2016 producerade BCI 2,5 miljoner ton 
bomull vilket är ungefär 12% av den globala bomullsproduktionen.  
 

4.2.3 Agenda 2030 

2015 skapade och antog FN 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. Denna 
målsättning kallas Agenda 2030. Alla FN:s medlemsländers har därför skyldighet att arbeta 
för att nå dessa mål. (de Paula Arruda Filho, 2017) Dessa mål är baserade på de tre 
huvuddelarna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. (FN, 
2015) Flera företag och organisationer har också valt att inspireras av och arbeta för att nå 
dessa mål. De mål som är relevanta för studien finns som bilaga.  
 

4.2.4 Re:newcell 

Organisationen Re:newcell uppstod då forskare på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 
försökte hitta effektivare sätt att producera bioetanol. Utifrån det arbetet och de metoder som 
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utvecklades insåg forskarna att metoden går att användas för att bryta ner cellulosan i bomull 
och viskos. De bildade Re:newcell 2012 med tro och hopp om att deras metod skulle 
revolutionera hur textilier kan återvinnas i stor skala. Det Re:newcell arbetar med är en 
återvinningsteknik som löser upp använda textilier till nytt råmaterial som kan användas i 
produktion av nya textilier. Återvinningstekniken de använder sig av innebär att de inkommer 
använda textilier och kläder som i första skedet blir strimlade och blir av med eventuella 
knappar och dragkedjor. Textilierna blir sedan avfärgade och blir till slut till en findelad 
textilblandning där föroreningar och annat icke-användbart material tas ur textilblandningen. 
Det är denna textilblandning som sedan används i produktionen av nya textilier. (Re:newcell, 
uå) 
 

4.2.5 Smart Textile 

Smart Textile startades 2006 och driver forskning inom svensk textilindustri vid Högskolan i 
Borås. De samarbetar även tätt med RISE och Swerea. Sedan starten har de drivit över 450 
forsknings- och företagsprojekt och anses ofta vara en erkänd drivkraft för svenska 
textilinnovationer. Forskningen som bedrivs kan vara till fördel för industri, sjukvård och 
miljö. På sin hemsida skriver de att innovationer kan skapas tack vare en öppen miljö, där 
åsikter och röster från med olika bakgrund och förutsättningar. I Smart Textiles möts 
forskning, näringsliv, offentlig sektor och institutioner för att undersöka framtidens 
möjligheter och lösningar. 
Smart Textile forskar bland annat i hur man kan göra textilier mer hållbara, både genom att 
använda innovativa, miljövänliga råmaterial men även hur materialen som redan används kan 
tillverkas på smartare sätt, med mindre kemikalier och miljöpåverkan men ändå hålla samma 
eller högre kvalitet. (Smart Textiles, uå) 
 

4.2.6 Siptex 

2015 påbörjande IVL (svenska miljöinstitutet) ett forskningsprojekt som kallas Siptex. Siptex 
står för svensk innovationsplattform för textilsortering. Målet med forskningen är att öka 
andelen återvunna kläder tack vare ny teknik som möjliggör automatisk sortering av 
insamlade textilier. Tidigare har sorteringen enbart kunnat skötas manuellt vilket begränsar 
volymen man klarar av att sortera. Denna nya teknik består bland annat av nya, optiska 
sensorer som klarar av att särskilja olika sorters textilier. Både H&M och Gina Tricot är idag 
med i de konsortium som stödjer och tar del av forskningen. (Svenska Miljöinstitutet, 2016) 

4.2.7 T4RI 

Samtliga av de företag vi valt att granska i denna studien är med i en grupp skapad av Svensk 
Handel som heter T4RI (textiles for recycling initiative). T4RI jobbar för att hitta lösningar 
som möjliggör att mer kläder och textilier som säljs också samlas in. 
Exempelvis arbetar de med kommuner för att förenkla insamlingen av textilier för 
konsumenter genom att gemensamt placera ut containers där textilier kan samlas in på platser 
i respektive kommun. (Svensk Handel, 2015) 
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4.2.8 TipTapp 

TipTapp är en tjänst som erbjuder privatpersoner att enkelt kunna bli av med allt man inte 
längre vill ha, exempelvis sopsäckar eller en utbytt soffa som ska slängas eller skänkas. 
Tjänsten hanteras i en applikation i telefonen där den som önskar bli av med något tar en bild, 
skriver en beskrivning av objektet samt den summa pengar som erbjuds för att få jobbet 
genomfört. Andra användare av applikationen kan då se erbjudandet och välja om man vill 
utföra uppdraget eller ej. Tackar någon ja till uppdraget och sedan utför detta betalas pengarna 
ut efter att ”arbetsgivaren” blivit tillfredsställd. Tjänsten samarbetar även med 
hjälporganisationer som kan komma och hämta kläder och möbler till sina second-
handbutiker eller för att skicka som bistånd. (TipTapp, uå) 

4.3 Expertorganisation 

Den organisation som presenteras här är vald på grund av deras expertis inom just det område 
studien berör. Organisationen samarbetar dessutom med några utav de detaljhandelsföretag 
som omnämns i studien och kräver därför en presentation av organisationens syfte och mål. 
Organisationen kan med hjälp av deras publikationer och information via hemsidan bistå 
studien med information om begreppet CLSC:s utmaningar och möjligheter inför framtiden.  

4.3.1 Mistra Future Fashion 

Mistra Future Fashion är ett svenskt forskningsprogram som arbetar för en mer hållbar 
klädindustri och en positiv framtid för modebranschen. På sin hemsida beskrivs forskningen 
de bedriver som tvärvetenskaplig med ett unikt systemperspektiv på modebranschen. De vill 
genom sin forskning skapa möjligheterna till ett systemskifte i den svenska modeindustrin för 
att skapa en mer hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. Programmet har ett dussin 
forskningspartners från andra svenska och internationella forskningsinstitut, ex. Chalmers, 
Swerea, Svenska Miljöinstitutet, London University of the arts och danska PlanMiljø. De 
samarbetar dessutom med ett 50 tal svenska och internationella företag verksamma inom 
textil, mode och återvinning. Detta för att skapa vad man beskriver som “ett konsortium av 
relevanta parter”. Konsortiet av organisationer och företag har en total budget på 110 miljoner 
svenska kronor. 
Programmet startade 2011 och blev förlängt med en andra fas från 2015 till 2019. 
Programmet finansieras av Mistra - vilket är stiftelsen för miljöstrategisk forskning och 
koordineras av RISE (Research Institutes of Sweden). (Mistra Future Fashion, uå) 
 

4.4 Konsumentvanor – enkätundersökning 

Valet att genomföra en kvantitativ enkätundersökning togs för att skapa en bild över 
konsumenters vanor, kännedom och attityd till klädåtervinning. Antalet svar som redovisas 
avgränsades till 100 på grund av begränsningar verktyget. För att snabbt kunna sprida enkäten 
och få digitala svar använde vi oss av en onlinebaserad enkättjänst vid namn Survey Monkey. 
Denna enkättjänst har även hjälpt oss sammanställa den statistik som enkäten resulterade i. 
Enkätens utformning och frågor finns att se i bilaga 1. Användningen av flervalsfrågor valdes 
för att få mer nyanserade svar eftersom svaren sällan är antingen eller för konsumenterna i en 
fråga gällande återvinning. Enkäten erbjuder även möjligheten att gradera sina svar där den 
svarande kan välja mellan fem svarsalternativ mellan intervallen aldrig till alltid. En gradering 
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av svarsalternativen har gjorts för att kunna få fram ett viktat genomsnitt. Svarsalternativet 
aldrig har värde 1 och svarsalternativet alltid har värdet 5, däremellan finns 2,3 och 4 som 
avgör var på skalan konsumenten anser sig befinna. En trea innebär alltså att konsumenten är 
neutral i frågan och befinner sig i mitten av skalan. Möjlighet att lämna en kommentar fanns 
även vid varje fråga, om den svarande hade ytterligare alternativ eller åsikter. Vid vissa frågor 
ombeds även den svarande att ge en kommentar om denne svarat “ja” på frågan, exempelvis 
vid frågan: “Tänker du på hur du använder dina kläder så de ska hålla så länge som möjligt? 
(Ex. Hur och hur ofta de tvättas etc.)”. Vid svar “ja” ombads den svarande då att ange vilka 
plagg man var extra försiktig med. Detta eftersom vi ville få fram kvalitativa svar kring hur 
konsumenterna resonerade i vissa frågor.  
 

Resultat av enkät 

I redovisningen av enkätundersökningen förekommer ett viktat genomsnitt. Detta innebär en 
genomsnittlig värdering på skalan ett till fem av alla medverkande i undersökningen. Detta 
mått används för att se genomsnittet för en stor population. 

1. Vad gör du med kläder du inte längre använder eller vill ha kvar? 

 
Svaren från denna fråga visar även hur välkända de andra alternativen är och framförallt hur 
utbredd kunskapen om att lämna tillbaka kläder i butik är bland konsumenterna. 
Svarsalternativ 1: På denna fråga framkom det att 44 % av urvalsgruppen aldrig slänger 
textilier i hushållsavfall medan 37 % anger en tvåa på den femgradiga skalan vilket i princip 
innebär att konsumenter mycket sällan slänger i hushållsavfall men att det sker i vissa fall. 
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Det viktade genomsnittet för att slänga kläder i hushållsavfall resulterade i ett värde på 1.88. 
Av detta värde kan det utläsas att majoriteten aldrig eller mycket sällan slänger kläder i 
hushållsavfall.  
Svarsalternativ 2: Hur ofta konsumenter skänker till välgörenhet, vänner/andra. Där framkom 
ett viktat värde på 4,14 vilket innebär att 83 % har svarat med en fyra eller femma. Det 
betyder att de flesta av urvalsgruppen alltid eller i de flesta fall skänker kläder som inte längre 
används.  
Svarsalternativ 3: Hur ofta konsumenterna lämnar tillbaka använda kläder i butik. Här svarade 
83 % att de aldrig lämnar tillbaka i butiker och det viktade genomsnittet blev här 1.32. Endast 
1 % har svarat att de alltid lämnar tillbaka i butik.  
Svarsalternativ 4: Att använda kläderna som trasor eller till annat syfte. På denna fråga blev 
resultatet 1.88 i viktat genomsnitt vilket betyder att mycket få finner nya användningsområden 
av kläder man inte längre vill använda.  
 

2. Vad gör du med kläder som går sönder? 

 
Svarsalternativ 1: Om konsumenten slänger de trasiga kläderna i hushållsavfall. 
Procentfördelningen av svaren för 1–2 (aldrig) och 4-5 (alltid) visar att värderingen 4-5 med 
53 % mot 1-2 med 23 % att det finns en tydlig majoritet som slänger sina trasiga plagg i 
hushållsavfall. Det viktade genomsnittet är 3.4 och anledningen till att denna siffra blev så låg 
trots den tydliga majoriteten mot 5 är att en stor del (24 %) av urvalsgruppen svarade med en 
3:a.  
Svarsalternativ 2: Om konsumenten lagar sina trasiga kläder om möjligheten finns. Här svarar 
29 % att de alltid lagar sina kläder (5) och 18 % anger en 4. Även här får alternativ 3 24 % 
och endast 13 respektive 15 % svarar med en 2 eller en 1. Det viktade genomsnitten blev här 
3.33.  
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Svarsalternativ 3: Om konsumenten skänker de trasiga plaggen till välgörenhet/vänner/andra. 
Det viktade genomsnitten landar här på 1.94 där 53 % (1)  respektive 19 % (2) svarar att de 
aldrig eller oftast inte skänker trasiga kläder.  
Svarsalternativ 4: Om konsumenten lämnar tillbaka trasiga plagg i butik. Här blev det ett 
väldigt tydligt svar då det viktade genomsnittet blev 1.7 vilket innebär att de flesta i 
urvalsgruppen aldrig lämnar tillbaka trasiga plagg för återvinning i butiken.  
Svarsalternativ 5: Om konsumenten använder det trasiga plagget till trasor eller annat. Det 
viktade resultatet blev 2.28 vilket också innebär att konsumenter i högre grad använder sina 
trasiga plagg till andra användningsområden jämfört med andra användningsområden för 
plagg de tröttnat på som angavs i fråga 1. Resultatet visar dock att det även här att det är få 
som finner nya användningsområden för trasiga plagg.  
 

3.  Känner du till att många klädkedjor tar emot använda kläder? (oavsett klädmärke) 

 
Svarsalternativen på frågan var här “Ja”, “Nej”, “Ja, fast endast att de tar emot kedjans eget 
klädmärke” samt “Vissa”. Vid det sista alternativet fick den svarande även genom en 
kommentar ange vilka klädkedjor man kände till.  
På frågan svarade 34 % Ja, 41 % Nej, 8 % Ja, fast endast att de tar emot kedjans eget 
klädmärke och slutligen 17 % att man kände till denna funktion hos vissa kedjor. Det går att 
konstatera att drygt hälften, känner till funktionen i flera eller vissa fall men att det fortsatt är 
en stor grupp som inte känner till att det går att återlämna använda kläder i butik. 
Av de kommentarer som angavs vid svarsalternativ “Vissa” sågs en mycket tydlig trend: av 
17 kommentarer uppger 14 enbart H&M, av resterande anger 2 H&M samt en annan kedja 
(Cubus och Filippa K) och en sista kommentar anger Lindex. 2 av kommentarerna påstår även 
att de känner till att H&M tar emot använda kläder, men att de aldrig använt funktionen 
eftersom det inte förstått var eller hur man skall lämna kläderna i butiken. 
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4. Känner du till att kläder och textilier till stor del kan återvinnas? 

 
Resultatet av undersökningen visar att 20 % svarat nej, 41 % “vet ej” och resterande 39 % ja. 
Bland kommentarerna har flertalet angett att man känner till att textilfibrerna kan 
återanvändas till nya plagg men även att textilierna även används direkt för att sys om till nya 
plagg eller ändamål. Eftersom vi valt att göra kommentar till svarsalternativet ja obligatorisk 
angav även flera personer att “Ja, jag vet att det går men inte hur” eller enbart “-” vilket vi 
tolkar som att man inte har en kommentar att ge. 
 
5. Tänker du på hur du använder dina kläder så de ska hålla så länge som möjligt? (Ex. Hur 
och hur ofta de tvättas etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På denna fråga svarade 53 % “Ja”, vilket innebär att majoriteten av de svarande agerar aktivt 
för att förlänga plaggens livstid. 22 % har angivit “Vissa”. Bland dessa kommentaren går det 
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bland annat att utläsa att konsumenterna är extra försiktiga med mörka jeans, plagg i finare 
material så som siden och kashmir och ytterkläder. Många har även angivit att man är extra 
försiktig med plagg som varit dyra eller har en stor betydelse för en. 
25 % svarar nej på frågan, alltså att man inte överhuvudtaget tänker på hur plagg bör tas om 
hand för att hålla och vara i det skick man önskar så länge som möjligt. 
 

6. Gör du ett aktivt val att handla från kedjor och butiker som aktivt arbetar för mer hållbart 
mode inom nedanstående kategorier: 
- Bättre bomullsproduktion 
- Ekologiska material 
- Mindre kemikalieanvändning 
- Fairtrade (rättvisemärkt) 
 
 

 
 
 
På svarsalternativ 1 uppgav 25 % en 1:a, d.v.s. att man aldrig gör ett aktivt val kring kedjornas 
arbete med bättre bomull. 7 % svarade med en 5:a. 34 % angav 3, vilket i princip innebär att 
man är neutral. Resterande 18 resp. 16 % svarade med en 2:a eller 4:a. Det viktade 
genomsnittet blev 2,62. Att frågans svar fått en så stor bredd innebär att det råder stora 
skillnader i konsumenters prioriteringar. 
Svarsalternativ 2 resulterade i ett viktat genomsnitt på 2,61. Här svarade 22 % att man aldrig 
gör aktivt val för att handla plagg av ekologiskt material, 21 % svarade med en 2:a, 34 % med 
en 3:a, 20 % med en 4:a och endast 3 % med en 5:a. 
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Än färre tycks prioritera att handla plagg som tillverkats med mindre kemikalier. 29 % svarar 
att man aldrig gör ett aktivt val kring att handla plagg tillverkade med mindre 
kemikalieanvändning, 30 % svarar med en 2:a, 29 % med en 3:a, 10 % med en 4:a och 2% att 
man alltid gör aktivt val för att undvika kemikalieanvändning. Det viktade genomsnittet blir 
på detta svarsalternativ 2,26. 
Svarsalternativ 4 resulterade i att 30 % svarar att man aldrig gör ett aktivt val för att handla 
rättvisemärkta plagg, 19 % angav en 2:a, 35 % angav en 3:a, 13 % angav en 4:a och endast 
3 % angav en 5:a. Det viktade genomsnittet blev 2,4. 
Alla svarsalternativ får här viktade genomsnitt som ligger kring mitten av skalan 1–5, vilket 
innebär en stor spridning av svaren och därmed stor meningsskiljaktighet hos konsumenterna. 
Det är därför svårt att dra slutsatser kring resultatet, tydligt är dock för alla alternativen att en 
ansenlig större andel svarar ”aldrig” jämfört med alltid. 
Skulle man rangordna svarsalternativen efter deras viktade genomsnitt och där av dra 
parallellen att de med högst viktat genomsnitt är mest prioriterat skulle bättre 
bomullsproduktion hamna överst, följt av ekologiska material och rättvisemärkning. Lägst 
prioritet har mindre kemikalieanvändning. 
 

4.5 Sammanfattning empiri 

Empirin sammanfattas i tabell 3. Där går det att utläsa vilka delar av empirin som är kopplade 
till respektive problemformulering och även vilka processteg och empiristycken som berör de 
olika intressenterna.  

Processteg  Problemformulering Empiri Intressenter
1 – 

Produktutveckling 

och design 

1 – Förutsättningar 

framåtriktad 

försörjningskedja 

3 – CLSC enligt 

hållbarhetsrapport 

4.1 Hållbarhets‐

rapporter 

4.2.2 Better cotton  

initiative 

 

Detaljhandelsföretag

 

Återvinningsföretag 

2 – Användning 

av produkt 

1 ‐ Förutsättningar 

framåtriktad 

försörjningskedja 

4.4 Enkät‐

undersökning 

 

Konsument 

3 ‐ 

Produktinsamling 

2 ‐ Förutsättningar 

omvänd försörjningskedja 

3 – CLSC enligt 

hållbarhetsrapport 

4.1 Hållbarhets‐

rapporter 

4.2.1 I:Collect 

4.2.7 T4RI 

4.4 Enkät‐

undersökning 

Detaljhandelsföretag

 

Återvinningsföretag 

Återvinningsföretag 

Konsument 

4 ‐ Returlogistik  2 ‐ Förutsättningar 

omvänd försörjningskedja 

4.2.1 I:Collect Återvinningsföretag

5 – Sortering & 

disponering 

2 ‐ Förutsättningar 

omvänd försörjningskedja 

4.2.1 I:Collect

4.2.6 Siptex 

Återvinningsföretag

Återvinningsföretag 

6 –  2 ‐ Förutsättningar  4.2.5 Smart Textile Återvinningsföretag
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Återanvändnings‐

alternativ 

omvänd försörjningskedja

3 ‐ CLSC enligt 

hållbarhetsrapport 

4.2.4 Re:newcell Återvinningsföretag

7 ‐ 

Omdistribution 

1 ‐ Förutsättningar 

framåtriktad 

försörjningskedja 

2 ‐ Förutsättningar 

omvänd försörjningskedja 

3 ‐ CLSC enligt 

hållbarhetsrapport 

4.1 Hållbarhets‐

rapporter 

4.2.4 Re:newcell 

4.4 Enkät‐

undersökning 

Detaljhandelsföretag

 

Återvinningsföretag 

Konsument 

Tabell 3 
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5. Analys 
Analysavsnittet innefattar en diskussion där delar från teoretisk referensram förenas med 
delar från empirin för att slutligen besvara studiens problemformuleringar. Analysen 
innehåller även egna resonemang och slutsatser som uppkommit som en produkt av de 
tidigare avsnitten i studien.  
 

5.1 Processteg 1 – Produktutveckling och design 

En första parameter man som klädföretag bör se över om man önskar skapa en closed loop 
supply chain är klädesplaggens återvinningsbarhet. Redan vid produktutveckling och design 
av kläder är det mycket viktigt att arbeta för att skapa förutsättningar för 100 % 
återvinningsbarhet. Om kläderna som tillverkas inte är anpassade för återvinning kommer 
”loopen” bli svår att stänga. Därför är koncept så som exempelvis ”Cradle to cradle apparel 
design” intressanta och viktiga. Även Extended Product Responsibility (EPR) är viktigt för 
företagen, både för att ta ansvar för de plagg man tillverkar och säljer men även ur 
marknadsföringssynpunkt. 
 
Kombinationen av olika material med olika egenskaper är ett problem när plaggen skall 
återvinnas. Bomull är ofta färgad eller uppblandad med andra textilfibrer vilket försvårar 
processen då materialet ska brytas ner till fibrer. Dragkedjor och knappar är också ett problem 
då dessa ofta är i material såsom plast eller metall och inte kan brytas ner till textilfibrer.  
I de hållbarhetsrapporter som presenterats av de fyra företagen skriver alla att deras mål är att 
vid bomullsanvändning använda bättre producerad bomull till största del, i detta fall märkt 
med organisationen Better Cotton Initiative. Problemet som kvarstår är att bomullen oftast 
färgas eller blandas med andra textilfibrer vilket gör att problemet med 
återvinningsmöjligheten kvarstår. En bättre bomullsproduktion är självklart ett stort steg mot 
en bättre miljö men kommer inte direkt påverka plaggets återvinningsbarhet eller livslängd. 
Det vi saknar i de fyra företagens hållbarhetsrapporter är en synpunkt på hur de ska behandla 
problemet med blandade textilfibrer samt utformandet av plagg så dessa kan återvinnas 
enklare och i större skala.  
 
För att klara av detta första steg av processcykeln krävs ett nytt tankesätt redan vid 
ritningsbordet. Här spelar koncepten Extended Product Responsibility, Cradle to Cradle och 
Prevention through Design en stor roll. Detta processteg är inte en valmöjlighet utan ett måste 
om man önskar öka återvinningsmöjligheten hos de produkter man tillverkar. Om inte 
processteget uppfylls kommer problemet förskjutas och sätta stopp senare i processcykeln. 
Detta processteg går att applicera på fler industrier än 
textilbranschen.                                                                                                                             
                                                                                                                                         

5.2 Processteg 2 – Användning av produkt 

Efter det att produkterna lämnar butik och följer med konsumenten hem försvinner i princip 
all kontroll som företagen har över plagget, hur de används och dess möjligheter till 
återvinning. Det som då krävs är att företagen informerar och ger tydliga råd och riktlinjer för 
hur plagget skall få en så lång livstid som möjligt. Majoriteten av plaggets livstid är i 
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konsumentens händer och hur plagget används och behandlas har en betydande roll för dess 
livstid. För att företag då ska kunna påverka denna tid och ha möjlighet att kunna återvinna 
plagget då konsumenten anser sig färdig med produkten är information och upplysande en 
viktig faktor.  
 
I den enkätundersökning vi genomförde så var majoriteten av konsumenterna noggranna med 
hur de skötte sina plagg, men att de främst gällde plagg av finare och känsligare material eller 
plagg med en högre prislapp vilket kunde utläsas av kommentarerna till frågan. Detta tolkar vi 
som att man är mer mån att vårda kapital än miljö. De företag som studerats i denna studie är 
typiska företag i den pågående fast fashion-trenden, där man säljer stora kvantiteter i en lägre 
prisklass, än exempelvis designermärken. Just därför är det extra viktigt att dessa företag 
arbetar med att upplysa och informera om hur du som konsument ska hantera de plagg 
företagen säljer. Vi tolkar resultatet av enkätfrågan som att konsumenter idag inte vårdar alla 
plaggen som de borde utan istället köper ett nytt eftersom pris och tillgänglighet tillåter detta. 
Som beskrivits i den teoretiska referensramen är konsumentens skötsel av plagget den största 
miljöpåverkan, där det framförallt handlar om plaggets tvättrutin. Därför är detta en viktig 
punkt för företagen att informera om för miljö, plaggets kvalitet och livslängd samt plaggets 
egenskaper vid återvinning. 
  
Att en så stor del av konsumenterna även svarade “nej” eller “vet ej” kring kläders 
återvinningsbarhet påvisar också att det finns mycket okunskap kring hur kläder påverkar vår 
miljö och varför dessa bör återvinnas. Vi tror att om konsumenter får kunskap kring varför det 
är bra att behandla sina kläder väl och genom detta kunna återvinna, kan viljan till att göra det 
öka. Det kan liknas med att panta flaskor. Där finns både en ekonomisk morot samt en större 
kunskap som uppkommit genom kampanjer som skapats för att öka medvetenheten kring 
ämnet. Vi tror att samma sak skulle vara bra att göra gällande hantering av kläder och textilier 
då medvetenheten kring detta bevisligen är för låg.  
 

5.3 Processteg 3 ‐ Produktinsamling 

Som nämns i den teoretiska referensramen påstås produktinsamling vara det största problemet 
till varför så liten andel av alla sålda plagg återvinns. Ändå finns flera organisationer som 
enbart arbetar med detta, exempelvis I:Co och T4RI. Vad är då problemet? Mycket talar för 
att det skulle vara konsumenterna. I övergången mellan processteg 2 och 3 finns en möjlig 
point of exit (POE). Detta innebär att konsumenten slänger plagget och därmed omöjliggör en 
CLSC.  
För att I:Co och T4RI ska kunna göra sitt jobb krävs det att konsumenterna lämnar ifrån sig 
plaggen på något vis. Hur får man konsumenterna till att lämna ifrån sig sina använda plagg? 
Vi har tack vare vår enkät samt teori identifierat tre faktorer som vi anser vara viktiga för att 
få konsumenter att “dra sitt strå till stacken”: Enkelhet och tillgänglighet, information, 
motivation, som exempelvis “pant”, rabatt eller liknande. 
Med enkelhet och tillgänglighet menas att konsumenten kan göra sig av med plaggen för 
återvinning på ett enklare sätt än att slänga de i soptunnan. Detta skulle högst troligt leda till 
att en betydligt större andel väljer det alternativet. På återvinningsstationer finns oftast 
containrar för att skänka kläder och textilier, men endast hela och rena produkter. Skulle det 
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finnas en ytterligare container där det finns möjlighet att slänga trasiga eller icke användbara 
produkter skulle troligtvis konsumenter börja sopsortera även detta och inte slänga i vanliga 
soporna i samma utsträckning. Precis som många hem har olika kärl för plast, metall, papper 
och glas kanske ett femte “textil”-kärl vore något att införa.  
 
Ett annat förslag för att förenkla insamlingen hade kunnat vara att erbjuda upphämtning av 
kläder hemma hos konsumenterna. Exempelvis finns i Stockholmsregionen en app som 
erbjuder upphämtning av sopor. Denna app heter “Tiptapp” och låter konsumenter själva 
lägga ut erbjudanden med bild på den ansamling skräp man vill få undan, en summa pengar 
som erbjuds och info om när man önskar få det gjort. Andra användare av appen kan då 
“paxa” uppdraget, ta sig till adressen och slänga skräpet och därefter få utbetalat den summan 
annonsören satt. ”Tiptapp” samarbetar även med Röda Korset och Myrorna. Då kan 
konsumenter ställa ut de produkter man önskar skänka så kommer organisationerna själva och 
hämtar det. (TipTapp, uå) På liknande sätt hade klädinsamling kunnat hanteras, men då av en 
organisation som kan hantera de plagg som samlas så att dessa hamnar på rätt plats. Kanske 
vore detta en idé för I:co? 
 
Av enkätens medverkande finns en stor okunskap kring vilka valmöjligheter som finns för att 
återlämna använda kläder. Samtidigt gick det att utläsa från en annan fråga i enkäten att det 
var få som återlämnar sina använda kläder. Utifrån dessa två svar tolkar vi det som att få 
återlämnar kläder på grund av okunskap. De fyra företagen erbjuder alla möjligheten till att 
återlämna kläder i butik, vilket vår enkätundersökning visade relativt låg kännedom kring. 
Dessutom uppgav flertalet i kommentarer till frågan att man kände till att de gick att 
återlämna kläder men aldrig förstått var eller hur man skall gå till väga i butiken. Det gick 
även att förstå av enkäten att få lämnar tillbaka plagg som var trasiga. Då valde man istället 
att slänga plagget i hushållsavfallet. Därför anser vi att det vore viktigt att förtydliga 
skillnaden mellan återanvändning och återvinning, då många känner till möjligheterna till 
återanvändning genom secondhand-butiker eller bistånd i fattiga länder men inte att kläder 
också skickas för återvinning, nedbrytning och sedan nytillverkning. För att förstå vilka 
fördelar och resursbesparingar som finns med klädåtervinning krävs information och att det 
skapas medvetenhet hos konsumenterna. Denna information kan komma från olika parter så 
som företag, myndigheter och miljö- och biståndsorganisationer som har intresse i frågan. 
Detta i sig skulle troligtvis leda till att fler väljer att lämna sina kläder för återvinning tack 
vare att konsumenten förstår varför det är viktigt.  
 
Ser man ur ett detaljhandelsföretags perspektiv kan dock informationsspridning påverka 
verksamheten man bedriver negativt. Gör man sina kunder medvetna om hur deras 
konsumtion påverkar miljön finns risken att de inte fortsätter handla kläder i samma 
utsträckning. Lär man dessutom kunderna att ta hand om plaggen så de håller längre minskar 
även behovet av att ständigt inhandla nya kläder. Samma gäller informationsspridningen om 
den klädinsamling man bedriver i butikerna. Insamlingen i sig är inget man som företag tjänar 
pengar på, utan snarare en kostnad då större kvantiteter av insamlade kläder skulle bidra till 
dyrare kostnader för hantering. Det finns alltså en problematik i att “begära” av företagen att 
informera samtidigt som det eventuellt skulle påverka deras verksamhet negativt. 
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Vad är det som motiverar oss att i så stor grad panta flaskor och burkar? Vi tror att detta beror 
på panten, det vill säga att du för varje enhet får tillbaka en slant. Av de fyra företag vi 
granskat är det endast Kappahl och Lindex som “lockar” med incitament. För varje inlämnad 
klädpåse får konsumenten 50 kr i en check att handla för hos Kappahl, samma hos Lindex 
men endast vid köp över 300 kr och just vid inlämningstillfället. Det hade varit intressant att 
jämföra Kappahl och Lindex insamlade mängd kläder med någon av de andra företagen som 
inte erbjuder insamling med incitament, tyvärr har vi inte funnit någon data kring detta. Som 
beskrivit i den teoretiska referensramen finns det olika syften för avyttring av använda kläder 
där syftet för många ofta handlar om pengar. Vi tror att många personer eftersöker någon sorts 
belöning när personen i fråga gjort något som gynnar en annan part än sig själv. Vem ska 
dock stå för denna “pant”? Det blir en konflikt då insamlingen i sig kostar pengar för 
företagen samtidigt som att ge ut bonus till konsumenterna för att lämna in plaggen också 
skulle kosta. Däremot skulle dessa kostnader kunna ses som “goodwill” i och med de positiva 
konsekvenserna för människa och miljö som insamlingen och “panten” skulle bidra med. I 
Lindex fall är de dock lite motsägelsefulla i det att konsumenten varje gång de lämnar in en 
påse med kläder i samma stund måste köpa ett eller flera plagg för 300 kr. Lindex gör även 
insamlingen av kläder till något de tjänar pengar på då de inte förlorar något på att lämna ut 
en check på 50 kr om den ändå inte används vid tillfället. Om checken används säljer Lindex 
ändå för minst 250 kr.  
 

5.4 Processteg 4 ‐ Returlogistik  

I den teoretiska referensramen beskrivs det att många företag väljer att vända sig till 
specialiserade tredjepartsföretag för att hantera sina logistikprocesser, både processer i den 
framåtriktade och den omvända försörjningskedjan, då dessa aktiviteter ofta skiljer sig mycket 
från företagens kärnverksamhet. De organisationer som beskrivits i empirin är organisationer 
som på något vis samarbetar med de fyra företag vi studerat i studien. I:Co är exempelvis en 
organisation som arbetar med två av företagen som ett tredjepartsföretag som är anlitat för att 
sköta en eller flera processer i den omvända försörjningskedjan. Returlogistik är en betydande 
del i detta. Eftersom returlogistiken i sig inte innebär någon förändring eller nedbrytning av 
plaggen är det viktigt att den sköts på ett effektivt sätt utan att få för mycket fokus då den 
endast bidrar med platsnytta för kommande steg i återvinningsprocessen. 
 

5.5 Processteg 5 ‐ Sortering och disponering 

Ett rådande problem med textilsortering är problematiken kring det omfattande och manuella 
arbete som krävs för att identifiera de olika materialen i plaggen och därefter särskilja dessa 
från varandra. Exempelvis måste materialkvalité bedömas, materialkomposition identifieras 
och eventuella knappar eller dragkedjor tas bort innan plagget kan brytas ned till textilfibrer. 
Att denna process sköts manuellt begränsar den kvantitet som hinns med samt kostnaden för 
sorteringen. Tack vare Siptex projekt 2015 kan den manuella klädsorteringsprocessen komma 
att bli helautomatiserad tack vare mycket känsliga sensorer som kan hantera dagens 
naturmaterial, syntetiska material och kombinationer av dessa samt detaljer av metall eller 
plast. Denna teknologi är fortfarande bara i forskningsstadiet, men skulle den komma att 
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kommersialiseras skulle betydligt större kvantiteter av textilier kunna sorteras och därmed 
återvinnas till en lägre kostnad. Denna teknologi löser dock inte problemet att efter 
identifiering sära på materialen i plaggen. 
 

5.6 Processteg 6 ‐ Återanvändningsalternativ 

De 3+2R:en som beskrivs i teoriavsnittet ”Återanvändningsalternativ” kan ses som en 
“checklista” i detta processteg. Den först R:et är “reduce”, som innebär att undvika så mycket 
problem vid återvinning som möjligt genom att arbeta bort dessa redan i design och 
produktionsstadiet. Första R:et på checklistan förutsätter vi redan vara löst i processteg 1 i vår 
processcykel - produktutveckling och design.  
Det andra R:et är reuse - alltså återanvändning. Detta steg är lämpligt då plagget är i så pass 
bra skick att det finns ett andrahandsvärde i produktens grundutförande. Exempelvis säljas på 
en andrahandsmarknad eller skänkas till biståndsorganisationer.  
Det tredje R:et är recycle, men detta alternativ anser vi bör vara det femte och sista på 
“checklistan”. Detta alternativ är aktuellt om plagget exempelvis gått sönder eller att “tiden 
tagit ut sin rätt” och plagget är slitet och långt ifrån det skick det en gång köptes i. Plagg som 
även initialt gått till en andrahandsmarknad (reuse) men inte sålts kan även dessa skickas för 
återvinning. Re:Newcell forskar kring hur nedbrytningen av fibrer skall kunna genomföras så 
att fibrerna kan återanvändas med samma kvalitet som nytt material. Deras forskning är 
mycket viktig för att kvaliteten skall bevaras hög trots att materialet återvinns flera gånger. Ju 
högre kvalitet det går att bevara, desto fler gånger kan materialet återvinns och därmed 
förlänga livstiden för materialet.  
De resterande 2-R:en är mer innovativa men bör definitivt övervägas innan man väljer att 
återvinna plagget. Re-imagine innebär att hitta ett nytt syfte med plagget eller de material 
plagget består av. Smart Textiles är en organisation som forskar kring innovativa 
textilanvändningsområden. Smart Textiles har exempelvis lyckats skapa syntetiska, stickade 
blodkärl som kan användas i människokroppen av textilfibrer. (Rosenblad, 2010) Re-design är 
de sista av R:en och innebär att man av den befintliga produkten tillverkar något nytt av 
materialet utan att detta bryts ner. Materialet används alltså i befintligt skick. Exempelvis 
klippa av gamla jeans som gått sönder på knäna till shorts eller sy en modern tygkasse av en 
gammal gardin. 
 

I vår enkätundersökning undersöktes även om konsumenter hittar nya syften till sina använda 
kläder de inte längre vill ha kvar. Resultatet på denna fråga visade på att en minoritet av de 
tillfrågade konsumenterna hittade nya användningsområden till trasiga plagg. Däremot påstod 
en majoritet att man av hela, fullt fungerade plagg som man tröttnat på gärna skänkte dessa 
vidare till vänner, familj eller organisationer. Med andra ord så är konsumenter i relativt stor 
utsträckning medvetna om återanvändningsalternativ så länge plaggen är hela och rena. Skulle 
plaggen däremot vara trasiga ser de flesta konsumenter soptunnan som enda alternativ. 
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Figur 6

5.7 Processteg 7 ‐  Omdistribution 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omdistribution är det sista ledet i den omvända försörjningskedjan och har som uppgift att 
återinföra produkten i den framåtriktade försörjningskedjan. Lyckas man med detta kan en ny 
loop påbörjas. Omdistribution är den slutliga länken från att ha två separata kedjor till en 
CLSC. Som visas i figur 6 finns här alternativen PO-RE och POE vilket betyder point of re-
enter (återinföra på marknaden) och point of exit (deponi). Målet är att så stor andel som 
möjligt hanteras som PO-RE, då detta möjliggör ett slutet kretslopp, det vill säga, closed loop 
supply chain. 
Hur omdistribution skall hanteras är helt beroende av valen som gjorts i föregående steg. 
Plagget kan bli hänvisat till en andrahandsmarknad eller till att återvinnas och i form av 
textilfibrer omdistribueras och återigen hamna på marknaden och bli nytt tyg. Det finns en rad 
olika försäljningskanaler för omdistribuering av kläder. Exempelvis second-hand butiker så 
som Myrorna och Human Bridge, webbaserade sälj- och auktionssajter som Blocket och 
Tradera eller internetbaserade kläduthyrningssidor. Textilfibrer kan återinföras på marknaden 
i form av råmaterial till nya tyger som därmed kan återinföras i den framåtriktade 
försörjningskedjan som nya kläder.  
Av enkätundersökningen kan vi konstatera att en stor andel av de tillfrågade är måna om att 
återinföra sina använda kläder i ett nytt kretslopp genom att skänka dessa vidare eller att sälja 
på andrahandsmarknader. Detta upplever vi vara ett mer känt och använt steg än att aktivt 
lämna kläder till återvinning.  
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Tabell 4 

 

5.8 Analys av hållbarhetsrapporter 

I tabell 4 jämförs de fyra valda företagens hållbarhetsrapporter. Det vi konstaterat är att 
samtliga företagen är ganska lika i sin hållbarhetsinriktning och deras mål. De som skiljer 
dem åt är tidsaspekter att uppnå dessa mål. Ur ett CLSC-perspektiv finns det hos samtliga 
företag en hel del att kritisera och arbeta för. Alla beskriver i sina rapporter att de är mycket 
intresserad av att använda hållbart framställda material, i synnerhet bomull. Däremot nämns 
bara i en av rapporterna mål kring cirkuläritet. 

H&M har ett mål om att bli 80% av alla butiker skall vara cirkulära till 2025. De har till detta 
mål satt upp åtgärder i olika processteg som ska förändras, exempelvis i designstadiet och val 
av material där de ska kunna gå att återvinna, precis det vi tycker är en viktig första aspekt för 
att skapa möjligheter till en CLSC.  
Att samtliga företag vill vara snälla mot människa och miljö råder inget tvivel, i alla fall att 
döma av deras rapporter vilket ju är den enda input till denna studie vi har. Att samtliga 
företag erbjuder inlämning av använda textilier från konsumenter tyder på ett visst intresse av 
cirkuläritet. Vad som sker därefter, eller hur mycket man genom dessa insamlingar får in 
framgår inte eller mycket otydligt.  
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5.9 Resultat och slutsatser 

Problemfråga 1 

Vilka förutsättningar i processtegen i den framåtriktade försörjningskedjan bör uppfyllas för 
att kunna skapa en closed loop supply chain? 

 En förutsättning till 100 % återvinningsbarhet är att kläder utvecklas och designas för 
att vara återvinningsbara. Exempelvis genom smartare materialval och konstruktioner 
som möjliggör för enklare hantering och sortering när plaggen så småningom samlats 
in och skall sorteras för återvinning. 

 Information riktat till konsumenter gällande tvättråd och hur kläder bör behandlas för 
att skapa möjligheter till längre livslängd. Även information gällande återvinning 
vilket skulle kunna minska den andel kläder som hamnar i hushållsavfall efter 
användning. 

 

Problemfråga 2  

Vilka förutsättningar i processtegen i den omvända försörjningskedjan bör uppfyllas för att 
kunna skapa en closed loop supply chain?  

 Steget produktinsamlingen kräver mer enkelhet och tillgänglighet för konsumenternas 
möjlighet till återvinning, vilket kan öka mängden insamlade kläder. Här kommer 
även informationsfrågan in igen där konsumenter bör upplysas kring återvinning och 
insamling av kläder, tex. hur och varför. Även motivation där erbjudandet av något 
sorts incitament troligtvis skulle öka konsumenters vilja att lämna in kläder.  

 En pågående utveckling av klädsorteringsprocesser är väldigt aktuell i den omvända 
försörjningskedjan då det är en kritisk punkt i möjligheterna att återvinna en stor 
mängd kläder som genom nedbrytningen till textilfibrer går att använda på nytt i 
produktion av nya kläder. Med andra ord en kritisk punkt i möjligheten att skapa en 
CLSC.  
 

Problemfråga 3 

Hur ser företagens förutsättningar ut för att kunna skapa en closed-loop supply chain utifrån 
informationen som finns i respektive företags hållbarhetsrapport? 

 Endast H&M har ett mål gällande cirkuläritet, detta mål uppger att man önskar nå en 
80 % cirkuläritet i alla sina butiker till år 2025. Övriga kedjor har inte mål för deras 
produkters end-of-life, men mycket tydliga mål om materialets ursprung. Exempelvis 
att man strävar mot att alla textilier i plaggen ska komma från återvunnet material, 
men man saknar själva riktlinjer för hur plaggen man själv producerar skall återvinnas. 
Var förväntar man sig att materialet skall komma från? Detta är en loop som idag inte 
går ihop och som vi heller inte utifrån hållbarhetsrapporterna ser en framtida lösning 
på så länge företagen inte hanterar återvinningsbarheten på sina egna produkter. 
Därför skulle vi påstå att samtliga företag skulle behöva se över sitt arbete och därefter 
se över hur man agerar i varje processteg och vad man då bör förändra. 

 Generellt har de fyra granskade företagen mycket lika mål och det är svårt att påstå att 
något utav företagen kommit längre än något för att skapa en CLSC.  
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 En annan aspekt är miljöfokuset och hållbarhetsmålens faktiska syfte då det finns en 
marknadsföringsfördel av att få sitt företag utmärkt som miljövänligt. Därav går det att 
ifrågasätta företagens faktiska syfte är med de miljömål man satt och därmed 
motivationen till att uppfylla dem. Finns målen för att man vill rädda vårt samhälle 
och klimat eller är målen satta i marknadsföringsyfte för att man önskar sälja mer tack 
vare positiv publicitet?  
 

5.10 Vidare forskning  

Det vi önskar se vidare forskning på är inte begreppet Closed-loop supply chain i sig utan de 
aspekter av återvinning som idag inte är fullt utvecklade och fungerande i den omfattning som 
önskas. Som vi nämnt i studien krävs vidare forskning på hur en storskalig återvinning av 
kläder och textilier ska gå till. Ett rådande problem är textilfibrernas kvalitet efter återvinning. 
Här hoppas vi att forskning på ämnet kommer utveckla metoder som bibehåller fibrernas 
kvalitet och gör det möjligt att åter tillverka material med samma höga kvalitet som 
ursprungsmaterialet en gång hade. Blir detta en verklighet kan företag till 100% anamma en 
Closed-loop supply chain strategi där material kan få en nästintill oändlig livstid. Om vi ska 
klara av målet med 100% återvinning krävs även forskning kring sortering av textilier för att 
kunna hantera så stora kvantiteter. Här är exempelvis Siptex projekt kring automatiserad 
sortering på god väg.  
Vi ser dock inte insamlingsproblematiken som en utmaning för forskningen utan snarare en 
fråga om informationsspridning och att nå ut och förändra konsumenters agerande. Även om 
detta inte är en forskningsfråga är det en viktig komponent för att kunna forska vidare på 
textilfibrernas kvalitet efter återvinning då insamlade kläder behövs för att möjliggöra detta. 
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6. Diskussion  
Något som vi inte valde att undersöka i vår enkät var kvantitativa mått kring hur mycket 
kläder konsumenterna köper, slänger och återvinner. Vi utgick istället från data framtagen av 
SMED som uppger att den genomsnittliga svenska konsumenten köper ca 12,5 kg kläder per 
år och slänger ca 8 kg. Vi undersökte inte heller kön, ålder eller inkomst på de konsumenter 
som besvarade vår enkät. Detta var en vald begränsning för att kunna hantera enkätens 
resultat i denna rapporten. Däremot hade det varit mycket intressant att se om det fanns ett 
samband kring kvantiteten kläder konsumenten köper och dess kön, ålder eller inkomst. Hade 
ett sådant samband hittats hade det varit mycket intressant att undersöka hur man bäst når ut 
med information kring problematiken till just den konsumentgruppen.   
Låt säga att det fanns ett samband mellan hög klädkonsumtion och tjejer i ålder 18–25, hur 
hade man då bäst nått ut till denna konsumentgrupp? 
Exempel på informationskampanjer som tydligt riktar sig mot en specifik konsumentgrupp 
kommer från PantaMera, som arbetar för att sprida information kring varför PET-flaskor och 
burkar bör återvinnas. Förutom att PantaMera har en mycket effektfull och uppdaterad 
hemsida har man vid flertalet tillfällen samarbetat med välkända artister och grupper. Av de 
samarbetspartners och kampanjer PantaMera arbetar med uppfattar vi det som att de vill nå en 
yngre målgrupp. Kanske någon skolungdom som köper en burk läsk då och då på vägen hem 
från skolan som sedan kastas in i en buske innan man når hemmet så inte mamma och pappa 
ska upptäcka. PantaMera har fokuserat på en modern strategi där man ofta syns och hörs där 
ungdomar finns, exempelvis på sociala medier och Youtube. (PantaMera , uå) 
 

I studien trycker vi mycket på vikten av information till konsumenten kring klädernas 
miljöpåverkan och återvinningsmöjligheter. Vi har då lagt ansvaret hos klädföretagen. Det 
finns dock många aspekter av denna informationsspridning som skulle kunna vara 
missgynnande för företagen, vilket vi även tagit upp i analysavsnittet. Den första aspekten vi 
ser är problemet med vilka möjligheter till storskalig återvinning som finns idag. Som vi 
beskrivit tidigare i studien pågår mycket forskning kring återvinning och återanvändning av 
det material som återvinningen bidrar med, både kring storskalig återvinning men även 
kvaliteten på det material som ska tänkas återanvändas. Problemet vi ser är att forskningen 
och tekniken inte kan hjälpa företagen i den utsträckning som krävs för att göra det lönsamt 
för detaljhandelsföretagen att fullt ut satsa på återvinning i dagsläget. Vi har i studien tryckt 
på att vi anser att klädföretagen borde vara tydligare kring återvinningsfrågan och visa på 
vilka möjligheter som finns för konsumenterna. På grund av den ovan beskrivna 
problematiken har vi dock en förståelse till varför klädföretagen inte väljer att skylta och 
marknadsföra återvinningsmöjligheterna på det sätt vi egentligen hade önskat och tycker hade 
varit bra för miljön. Efter att vi studerat området kring återvinningsmöjligheter för kläder och 
textilier har vi fått uppfattningen att klädföretagen förlorar mer än vinner på att återvinna i 
dagsläget där vi tror det är stora hanteringskostnader mot små fördelar. Dock ser vi positivt på 
utvecklingen som gjorts det senaste åren där forskningen redan nått stora framgångar. I takt 
med att miljöfrågan blir viktigare och viktigare tror vi att denna utvecklingen endast är i 
början på den framgång den kan komma att bli. Förhoppningen som finns är att en storskalig 
återvinning ska bli möjlig inom en snar framtid där klädföretagen tar ansvar för sina kläder 
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från början till slut och där slutet för ett plagg innebär en början för ett annat genom en 
fungerande closed-loop supply chain.  
 
I studien har vi även lyft begreppet EPR, som står för Extended Product Responsibility. Detta 
innebär med andra ord att företagen har ett förlängt ansvarstagande som sträcker sig långt in i 
produktens livscykel, ofta även då produkten nått sin dödsbädd. 
Ett exempel på hur EPR kan påverka ett företag negativt är McDonalds. I många artiklar går 
det att läsa om kritik som riktas mot företaget eftersom mycket papper och plast från deras 
produkter hamnar på gator och torg, längs med vägkanter och i våra hav. Eftersom skräpet 
ofta har stora McDonalds loggor på sig bidrar detta knappast till en positiv bild av företaget, 
trots att det är konsumenter och inte företaget i sig som slänger skräpet. (Lundström, 2009) 
Hur skulle då McDonalds kunna tvätta sig rena från den bilden? Exempelvis genom att visa 
att man tar ansvar, finansiera uppsamling av skräp men också se till att de förpackningar som 
idag slängs tillverkas av bättre material och samtidigt informerar kunden om hur de bör 
hanteras. På samma vis som McDonalds bör informera och uppmuntra sina kunder till att 
slänga skräpet i soptunnan bör klädföretag informera och uppmuntra sina kunder till 
återvinning. Förmodligen hade problemet uppmärksammats mer om kläderna hade hamnat 
synligt i diken, hav och vägar precis som skräpet från McDonalds, men istället göms 
problemet i soppåsar och på förbränningscentraler. Klädbutiker bör ha ett långsiktigt 
perspektiv och ansvarstagande för de produkter man tillverkar, men så blir sällan fallet 
eftersom problemet är så gömt. Hade det varit bättre om kläderna slängdes ut på gatorna? 
Absolut inte, men förmodligen hade något radikalt skett eftersom problemet hade visualiserats 
och blivit betydligt svårare att inte låtsas om. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Agenda 2030 
 

 
 
Det mål som är mest relevant för de företag vi valt att studera är mål 12: att skapa en hållbar 
konsumtion och produktion. I detta mål fokuserar man på att skapa medvetenhet av 
konsumtion- och produktions påverkan på vår planets klimat och sociala aspekter. Hållbar 
konsumtion och produktion innebär effektiv resursanvändning, beakta nödvändiga 
ekosystemtjänster och minska användningen av och påverkan av farliga kemikalier. (FN, 
2015) Vägen till att nå detta mål beskrivs i flera av de hållbarhetsrapporter som undersökts i 
denna studien.  
 
Mål 12 består även av 9 olika delmål, vissa av dessa är mer relevanta till det ämnet denna 
studie behandlar.  
Delmål 2 lyder: ”Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av 
naturresurser.”  
- En stor fråga inom textilåtervinning är odlandet och hanteringen av bomull. Att odla bomull 
kräver stora mängder vatten. För att förlänga bomullens livstid och på så vis utnyttja denna 
naturresurs mer effektivt är att återvinna klädesplaggen för att ta tillvara på bomullsfibrerna.  
 
Delmål 4 lyder “Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av 
avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, 
samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras 
negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.”  
- I detta målet finns framförallt ett antal nyanser som är värda att poängtera, exempelvis att 
man vill uppnå en miljövänlig hantering under hela livscykeln, inte enbart i produktion som 
ofta annars fokuseras på när man önskar minska negativ miljöpåverkan. Det är dock värt att 
fråga sig om hanteringen av kemikalier bör göras mer miljövänlig eller om det är 
användningen av miljöfarliga kemikalier i sig som bör minskas alternativt uteslutas. I 
delmålet trycker man även på att hanteringen av avfall skall skötas på ett miljövänligt sätt, 
vilket återbruk och att ta vara på textila fibrer kan vara ett exempel på. 
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Delmål 5: “Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall.”  
- Att skapa kunskap och förståelse hos konsumenter för hur textilier bör hanteras efter de att 
man som konsument är färdig med dem är för att nå detta fall nödvändigt. Att motivera 
konsumenterna till att göra bättre val skulle kunna göras genom att informera om hur skadliga 
effekter de bortkastade kläderna faktiskt kan få för miljön. Att det är miljöfarligt att slänga 
batterier i hushållssoporna är för många självklart, men att textilier också bör tas om hand är 
för många inte lika självklart. Att göra det enkelt för konsumenterna skulle även vara en 
motiverande faktor. Skulle det finnas kärl för textilier och kläder på varje sopstation, 
strategiskt utvalda platser eller vetskap om att det i de flesta klädbutiker faktiskt går att 
returnera använda textilier skulle högst troligt en större andel textilier kunna insamlas och 
återvinnas.  
 
Delmål 6: “Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa hållbara 
metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.”  
- Stora, internationella modekedjor har ofta stora och breda konsumentskaror i stora delar av 
världen och kan därför sprida budskap som når denna stora breda publik. Vad man väljer att 
göra med detta enorma skyltfönster är upp till varje företag. Det har dock visat sig att vara i 
framkant i miljö och sociala frågor kan skapa konkurrensfördelar. Av den anledningen finns 
det idag mer än “good will”-syfte att visa upp vad man som företag gör för att ta hand om vår 
planet. Av de modeföretag vi granskat i denna studien har samtliga fyra en hållbarhetsrapport 
uppbyggd efter en GRI-standard. Det finns idag ingen internationell lag som gör företag 
skyldiga att rapportera om sitt hållbarhetsarbete, men i takt med att allt fler konsumenter vill 
göra medvetna val tvingas allt fler uppvisa hur man arbetar med hållbarhetsfrågor för att inte 
förlora kunder. I Sverige är det dock reglerat av årsredovisningslagen vilket reglerar vilka 
företag som måste ge ut en hållbarhetsrapport. 
Det viktigaste är dock inte vad man kan utläsa i rapporten, utan hur mycket av vad som står 
där faktiskt stämmer. Därför är det viktigt att låta sin rapport granskas av en utomstående part. 
Något som inget av de företagen i denna studien låtit göra. 
 
Delmål 8: “Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och 
medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.” 
- Detta delmål går att koppla till delmål 5. En förutsättning för att uppnå delmål 5 är att 
människor blir upplysta om hur och varför man bör återvinna sina textilier. Förväntar man sig 
en förändring krävs det att man informerar den viktigaste parten av förändringen, 
konsumenterna i detta fallet, som möjliggör insamlingen av textilier. 
 
Delmål 9a: “Stödja utvecklingsländerna att stärka sin vetenskapliga och tekniska kapacitet att 
utvecklas i riktning mot mer hållbara konsumtions- och produktionsmönster.” 
- 90 % av alla kläder på den svenska marknaden tillverkas i utvecklingsländer. (Sveriges 
Konsumenter, utan årtal) Alltså är det en mycket liten del av produktionen som sker på svensk 
mark och under svenska lagar. Anledningen att en så stor del av produktionen sker i dessa 
utvecklingsländer är främst ekonomiska, då företag önskar hålla nere priser samtidigt som 
man önskar stora kvantiteter. För att säkerställa att de producenter man som svenskt företag 
använder arbetar hållbart krävs det att man bidrar ekonomiskt och ställer krav. Exempelvis 
inte arbeta med producenter som använder sig av barnarbete eller oetiska arbetsförhållanden. 
(Regeringskansliet, 2016)  
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Bilaga 2: Enkät 
Den genomsnittliga svensken köper 12,5 kg kläder och textilier varje år, av dessa slängs ca 8 
kg. Anledning till detta kan vara många, exempelvis av enkelhet, okunskap eller brist på 
tillgängliga möjligheter för textilavfall. Vi vill veta mer om hur konsumenter tänker kring 
avfall av textilier och kläder och önskar därför din medverkan i denna enkätundersökning. 
Dina svar är väldigt värdefulla för oss.  
 
1. Vad gör du med kläder du inte längre använder eller vill ha kvar? 

 Slänger i hushållsavfall   Aldrig * * * * * Alltid 
 Skänker till välgörenhet eller vänner/andra  Aldrig * * * * * Alltid 
 Lämnar tillbaka i butik   Aldrig * * * * * Alltid 
 Använder som trasor/till annat   Aldrig * * * * * Alltid 
 Annat: __________   Aldrig * * * * * Alltid 

 
2. Vad gör du med kläder som går sönder? 

 Slänger i hushållsavfall   Aldrig * * * * * Alltid 
 Lagar om möjlighet finns   Aldrig * * * * * Alltid 
 Skänker till välgörenhet eller vänner/annan  Aldrig * * * * * Alltid 
 Lämnar tillbaka i butik   Aldrig * * * * * Alltid 
 Använder som trasor/till annat   Aldrig * * * * * Alltid 
 Annat: ____________   Aldrig * * * * * Alltid 

 
3. Känner du till att många klädkedjor tar emot använda kläder (oavsett klädmärke)? 

 Ja 
 Nej 
 Vissa  Vilka: _______ 
 Ja, fast endast att de tar emot kedjans egna klädmärke. 

 
4. Känner du till att kläder och textilier till stor del kan återvinnas? 

 Ja  Vilket sätt: _________ 
 Nej 
 Vet ej 

 
5. Tänker du på hur du använder dina kläder så de skall hålla så länge som möjligt (hur 
ofta de tvättas etc.)? 

 Ja 
 Nej 
 Vissa plagg Vilka: ______ 

 
6. Gör du ett aktivt val att handla från kedjor och butiker som aktivt arbetar för mer 
hållbart mode inom nedanstående kategorier: 

 Bättre bomullsproduktion  Aldrig * * * * * Alltid 
 Ekologiska material  Aldrig * * * * * Alltid 
 Mindre kemikalieanvändning  Aldrig * * * * * Alltid 
 Fairtrade   Aldrig * * * * * Alltid 
 Annat: __________ Aldrig * * * * * Alltid 
 Annat: __________ Aldrig * * * * * Alltid  

 

 


